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TРИИЗМЕРНО (3D) МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЕКТИ 
НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО 

С ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ

Дейвис Динков1

Използването на безпилотни летателни системи (БЛС) за заснемане на култур-
но-исторически паметници позволява получаването на актуални и качествени изобра-
жения. Технологията е подходяща за заснемане на отделни монументи или комплекси 
от сгради и съоръжения. За да се демонстрира прецизността и надеждността на проце-
дурата, в статията е разгледан пример за мемориален комплекс (паметника на вр. Окол-
чица в ПП „Врачански Балкан“), състоящ се от висок вертикален обект – опълченски 
кръст с височина 26,60 m и изграден в основата му параклис „Св. Георги“. В обхвата на 
изследването е включен и подходът от стълби към монумента, както и околното прос-
транство. Направени са заснемания с готова за полет безпилотна летателна система 
(DJI INSPIRE-1) и прилагане на метода „Структура от движение“ (SfM), използван в 
софтуера Pix4Dmapper, за обработка на цифрови изображения и триизмерно модели-
ране. Получените крайни резултати за изследвания обект включват следните цифрови 
продукти: ортофото мозайка, цифров модел на повърхнината (DSМ), цифров модел на 
терена (DTM), триизмерен модел и визуализация на мемориалния комплекс. Резултати-
те демонстрират приложимостта на БЛС за получаване на цифрови изображения, отго-
варящи на изискванията за фотограметрична обработка чрез SfM-метод и създаване на 
3D модели с адекватна геометрична точност подходящи за мониторинг и управление на 
обекти на културно-историческото наследство.

Ключови думи: 3D моделиране, БЛС, SfM метод, културно-исторически паметни-
ци, Природен парк „Врачански Балкан“

3D MODELING OF CULTURAL HISTORICAL HERITAGE SITES USING 
UNMANNED AERIAL SYSTEMS

Davis Dinkov

Abstract: Technologically advanced tools such as Unmanned Aerial Systems (UAS) 
permit users to collect up-to-date high quality imagery of cultural and historical monuments. 
Experts have explored the use of UAS for creating 3D models of individual historical 
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monuments or complexes of buildings and facilities. In order to demonstrate the suitability, 
reliability and precision of the technology, this paper describes approach used to acquire 
aerial images with DJI INSPIRE-1 quadcopter to create image mosaics, 3D point clouds 
and 3D image models. The selected case study is the memorial complex - the monument 
of Okolchitsa peak in the “Vrachanski Balkan” Nature Park, which is consisting of a high 
vertical object - opulent cross with a height of 26,60m and a building of the Chapel of St. 
George. The approach of stairs to the monument, as well as the surrounding area, is also 
included in the tested area. The output results are obtained by applying a Structure from 
motion (SfM) method using Pix4Dmapper software package for digital image processing and 
3D modeling. The deliverables include the following digital products: orthophoto mosaic, 
digital surface model (DSM), digital terrain model (DTM), 3D model and 3D visualization 
of the historical monument. Our results demonstrate applicability of low-cost UAS to obtain 
digital data of sufficient quality to meet photogrammetric standards by acquiring of multiview 
imagery suitable for SfM processing and the creation of 3D models of adequate geometric 
accuracy for the management and monitoring of cultural and historical heritage sites.

Keywords: 3D modeling, UAS, SfM method, cultural historical heritage sites, Vrachanski 
Balkan Nature Park.

УВОД

Триизмерното (3D) моделиране и визуализация намира все по-широко при-
ложение при изследването на обектите на културно-историческото и природно-
то наследство (Ervin, 2001; Egger et all., 2002; Appleton, Lovett, 2003; Remondino 
et all., 2011; Nex, Remondino, 2014). Потенциалът на триизмерната визуализа-
ция за осигуряване на сравнително реалистична представа за изследван или 
проектен обект дава възможност за оценка на състоянието му или влиянието на 
околната среда върху него. Това обслужва нуждите на археолози, проектанти, 
отговорните институции за вземане на решения и на различни заинтересовани 
страни (граждани, организации и др.).

Дистанционните методи за събиране на данни (като фотограметрия или ла-
зерно сканиране) позволяват създаването на подробни триизмерни модели на 
исторически паметници или археологически обекти, като показват състоянието 
им в различни моменти. Това позволява не само да се регистрира всеки стадий, 
но и да се анализират промените с течение на времето (Castellazzi et all., 2017). 
Дистанционните методи за събиране на данни и триизмерното моделиране на 
обекти чрез тези данни може да се нарече триизмерно прецизно дигитализи-
ране на съответните паметници, което представлява цифров архив. Този архив 
служи за запазване на исторически данни за обекта, но също може да бъде ос-
нова за неговата реставрация при възникнали събития, водещи до повреда или 
разрушение.

Триизмерно моделиране, свързано със съхранението, документирането и 
атрактивното визуализиране на сгради – паметници на културата, се осъщест-
вява и чрез т.нар. методи за CAD моделиране с цел получаване на коректни 
геометрични модели, служещи за реконструкция на сгради с особено значение 
(Arias et all., 2005).

Изработката на триизмерни модели на културното и природното наслед-
ство успешно се използва за подготовка на информационни, презентационни 
материали и представителни филми, клипове, виртуални изложби и експозиции 
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в 3D формат, интерактивни приложения, отпечатване на 3D принтери и др. (фиг. 
1 – приложение).

На фиг. 1 е показан изработен чрез CAD моделиране 3D цифров модел на 
часовниковата кула в гр. Трявна – детайл от 3D карта на ПП „Българка“ (КС 
ДавГЕО, 2008). Въз основа на създадения модел след опростяване на геоме-
трията е отпечатан модел на 3D принтер и е използван като 3D условен знак в 
триизмерен макет на природния парк.

МЕТОДИ ЗА НАБАВЯНЕ НА ДАННИ 
ЗА ТРИИЗМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ

Триизмерното моделиране и визуализация позволяват да бъде пресъзда-
дена околната среда чрез перспективни изображения, като се използва широк 
набор от геопространствени данни: географски, геоложки, архитектурни, гео-
дезически, ботанически и др., които са достъпни или могат да бъдат получени 
чрез преки или дистанционни измервания. Основните методи за набиране на 
цифрови данни са три: дистанционни, геодезически и картографски.

a) Дистанционни методи
Използването на различни сензори осигурява възможности за набиране на 

данни, които могат да бъдат анализирани, за да се получи информация относно 
изследваните обекти, области и явления. Формата на набираните данни може 
да бъде различна: разпределение на напрежения, акустични вълни или електро-
магнитни вълни (Малджански, 2017). Това позволява обработката на големи ма-
сиви данни, като директно се получава триизмерна информация за изследваната 
повърхнина. Фотограметричните методи като основна част от дистанционните 
методи биват:  аналогови, аналитични, дигитални, комбинирани. Наземната фо-
тограметрия има широко приложение при документирането, картирането и из-
работката на триизмерни модели на сгради и културно-исторически паметници, 
но за този метод са необходими специализирано и скъпоструващо оборудване 
(фотограметрични камери, оборудване за стереообработка, както и софтуер). 
Използването на снимки, получени от конвенционални неметрични камери и 
подходящ софтуер за обработка, представлява достъпна алтернатива на изра-
ботка на триизмерни модели. Към дистанционните методи спадат и лазерните 
сканиращи системи LIDAR (Light Detection and Ranging). Това е система, из-
ползваща мощен лазер, GPS приемник и INS (инерциална навигационна систе-
ма) за географска ориентация и георефериране на сканирания модел. Лазерът 
обикновено е разположен на наземен или летателен апарат и излъчва мощен 
лъч към изследвания обект, чрез който се заснемат милиони точки, описващи 
повърхнината.

b) Геодезически методи
В резултат от преки геодезически измервания се получават векторни данни 

за теренната повърхнина или отделни съоръжения. При това е възможно да се 
измерват както непосредствените количествени стойности на дискретните еле-
менти (координати на точки и линии), така и други техни количествени стой-
ности (разстояния, посоки, посочни ъгли и др.). Към тези методи спадат различ-
ните видове геодезически снимки: ортогонална, полярна и т.н.
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c) Картографски метод
Чрез прилагането на картографския метод се извършва дигитализиране на 

избраните елементи от теренната повърхнина, при което се получават количест-
вени данни (координатите X, Y, Z) за обектите. Трябва да се има предвид, че 
дигитализацията се извършва върху материал (карти и планове), който вече е 
получен чрез другите два метода, и освен това е извършена определена генера-
лизация. Следователно, за да се постигнат добри резултати, трябва да се разпо-
лага с едромащабни картографски материали.

ИЗПОЛЗВАНИ ДАННИ И МЕТОДИ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЛС ЗА ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

В исторически аспект безпилотните летателни системи (БЛС) са използ-
вани предимно за военни цели. През последните години използването им в ци-
вилния сектор като инструменти за дистанционно наблюдение предоставя нови 
и интересни възможности. Подобренията и достъпът до точни и миниатюрни 
системи за глобално позициониране (GPS) и инерционни измервателни едини-
ци (IMU), както и наличието на качествени цифрови фотоапарати с висока сте-
пен на сигурност и други миниатюрни сензори, водят до увеличено използване 
на БЛС за граждански цели (Watts et all., 2012; Ahmad et all., 2013; Perez et all., 
2013). В този смисъл Colomina, Molina (2014), Pajares (2015) и Stöcker et all. 
(2017) предоставят подробен преглед на широкия спектър на приложения за 
дистанционни изследвания с БЛС.

Най-високата пространствена разделителна способност за данни, получе-
ни от конвенционални платформи, като сателити и пилотирани самолети, обик-
новено е в диапазона 20-50 cm / пиксел. За разлика от тези платформи, БЛС 
са способни да летят много по-ниско и по този начин могат да събират изо-
бражения с много по-висока пространствена резолюция, често по-малко от 10 
cm / пиксел и дори 1 cm / пиксел (Colomina et all., 2008; Laliberte, Rango, 2009; 
Berteska, Ruzgiene, 2013; Aicardi et all., 2016; Agüera-Vega et all., 2016, 2017).

В редица изследвания успешно сe използват безпилотни летателни системи 
за картографиране и мониторинг на ландшафти (Remondino et all., 2011; Anderson, 
Gaston, 2013; Siebert, Teizer, 2014; Barnes, Volkmann, 2015; Crommelinck et all., 
2016), земеделски земи и горски площи (Zhang, Kovacs, 2012; Honkavaara et all., 
2012), защитени територии (Jain, 2011; Koh, Wich, 2012), наблюдение при бед-
ствия (Kerle et all., 2008; Adams, Friedland, 2011; Maza et all., 2011), документи-
ране на обекти на културно-историческото наследство (Remondino, 2011) и т.н.

МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ – SfM2

Методът за обработка на изображения SfM се основава на съвпадащи ха-
рактеристики (точки) в множество припокриващи се изображения, за да се реши 

2 SfM – structure of motion ( структура от движение)
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едновременно и автоматично триизмерната позиция на камерата и геометрията 
на изображението (Fonstad et al., 2013). Методът SfM е базиран на принципите 
на фотограметрията, при които значителен брой фотографии, взети от различни 
припокриващи се гледни точки, се комбинират, за да пресъздадат среда – т.е. 
получава се 3D структура от серия припокриващи се изображения (фиг. 2).

SfM методът обаче се различава значително от традиционната фотограме-
трия. Докато при класическата фотограметрия се разчита на ивици от припо-
криващи се снимки, които са получени от паралелни полетни линии, при SfM 
триизмерната геометрия на обектите се възстановява от случайни (неподре-
дени) изображения. Като важно условие е една физическа точка от изследван 
обект да присъства в множество изображения. Лесната употреба на SfM мето-
да, достъпността и автоматизираният алгоритъм, който предоставя, правят въз-
можно използването му от голяма група потребители. С обикновена цифрова 
камера и софтуер за обработка могат да се създават облаци с 3D точки и ортоф-
ото мозайки на сцена или обект.

Налице са няколко фотограметрични програми, използващи SfМ мето-
да. Най-популярните комерсиални решения включват Agisoft PhotoScan и 
Pix4Dmapper, наложили се благодарение на техния удобен интерфейс и под-
дръжка. Съществуват и SfM решения с отворен код, които включват VisualSfM, 
OSM-Bundler, Photosynth Toolkit, OpenDroneMap и др. Докато програмите SfM 
се различават една от друга, всички те следват общ работен процес, който, както 
и същността на метода, са разгледани подробно от Динков (2018). Продуктите 
с отворен код варират в зависимост от програмата. Някои позволят да се извър-
шат няколко стъпки, докато други имат само една стъпка и трябва да се комби-
нират с допълнителни модули и програмни продукти.

Фиг. 2. Структура от движение (SfM) – комбинация на множество застъпващи 
се изображения от различни ъгли и разстояния, за да се реши тримерността 

на обектите и повърхностите
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ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ С БЛС И ТРИИЗМЕРНО 
МОДЕЛИРАНЕ НА МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС НА ВРЪХ ОКОЛЧИЦА

Изборът на обект „Мемориален комплекс на вр. Околчица“ (обект „Окол-
чица“) е свързан със създаването на пространствени данни за триизмерно мо-
делиране на тип обект, който съчетава природен ландшафт и културно-истори-
чески обект (сграда, монумент) (фиг. 3). Тествана е приложимостта на полу-
чените данни от дистанционните измервания за изработката на подробен и в 
същото време олекотен (относно брой повърхнини и възли) триизмерен модел 
на мемориалния комплекс и възможността за интегрирането му в цялостния 3D 
модел на ПП „Врачански Балкан“.

Извършените дейности за тестов обект „Околчица“ включват следните 
стъпки в работния процес за триизмерно моделиране (Динков, 2018):

• Предварителна подготовка:
o Локализиране на тестовия район на изследване, избор, стабилизиране 

и измерване на наземни контролни точки (ground control point – GCP).
• Фотограметрично заснемане:
o Избор на БЛС;
o Подготовка на план на летене с БЛС;
o Извършване на полетите и заснемане.

• Обработка на данните;
• Генериране на цифрови продукти от обработените данни;
• Създаване на векторни метрични данни за обекта;
• Триизмерно моделиране и визуализация;

Фиг. 3. Мемориален комплекс на вр. Околчица
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o Изработка на опростен триизмерен модел на монумента;
o Интегриране на триизмерния модел в комплексен триизмерен модел 

на ПП „Врачански Балкан“.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

а) Локализиране на тестовия район на изследване, избор, стабилизиране и 
измерване на наземни контролни точки (ground control point – GCP)

Избраният тестов район включва паметника „Околчица“, подхода към него 
(стълби от паркинга) и околния терен. Първата дейност за изследването е да се 
изберат подходящи места (осигуряващи видимост при въздушно заснемане) на 
земните контролни точки (фиг. 4). След избора на местоположение за контрол-
ните точки, с постоянни или временни знаци (геодезически пирони, дървени 
колчета или маркирани със сигнален спрей) са стабилизирани шест контролни 
точки – 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006.

Следващ етап от работата на терен е да се сигнализират с временни на-
земни марки стабилизираните контролни точки (фиг. 5) и да се измерят техни-
те координати. Използвани са земни марки от PVC материал с подвижно рамо 
100/20 cm, които се поставят с вътрешния си ъгъл върху контролната точка.

б) Прецизно координиране на земни контролни точки (GCP)
За постигане на сантиметрова точност в геореферирането на дигиталните 

продукти в резултат на фотограметричното заснемане е необходимо да се мар-
кират и координират земни контролни точки в обхвата на заснемания обект. 
Наземните контролни точки могат да бъдат сигнализирани с подходящи знаци 

Фиг. 4. Схема с разположението на земни контролни точки 
за тестов обект „Околчица“

10 Проблеми на географията, 3–4/2018 г. 
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(марки) или да се използват ясно различими съществуващи обекти на земна-
та повърхност, които могат да бъдат разпознати на изображенията, получени 
след изпълнение на летателния план. Координатите на използваните контролни 
точки могат да бъдат получени чрез използването на GNSS (глобални навига-
ционни сателитни системи) приемници преди, по време и след завършване на 
летателната мисия. 

Координиранирането на контролните точки е извършено чрез измервания 
в реално време с геодезически двучестотен GNSS RTK приемниk (Kolida – К5 
PLUS). Координатите са измерени в координатна система WGS84 UTM зона 
34N и са записани в текстов файл за следваща обработка (табл. 1).

Фиг. 5. Сигнализиране на контролни точки с наземни марки

Таблица 1 
Координатен регистър на земни контролни точки за обект „Околчица“

№ North (m) Easts (m) H (m)
2001 4781117,86 710054,87 1045,32
2003 4781150,40 710067,30 1052,35
2002 4781133,58 710027,31 1045,36
2004 4781188,96 710078,93 1057,60
2005 4781183,47 710098,32 1057,60
2006 4781210,27 710107,09 1056,62
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ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ 

а) Избор на БЛС (безпилотна летателна система)
Всички полети и заснети изображения са извършени с безпилотната ле-

тателна система – DJI INSPIRE-1. DJI INSPIRE-1 са проектирани като профе-
сионален клас системи и като такива те са снабдени с редица технологии и се 
открояват с различни предимства и възможности както при полет, така и при 
снимки, като: прецизна стабилизация на камерата, FPV и видео стрийминг в 
реално време към мобилни устройства, TV станции или друг тип системи, при-
емащи HD сигнал по HDMI.

Компоненти на системата:
• Безпилотна летателна система (БЛС): мултикоптер (дрон) – модел DJI 

INSPIRE-1 (фиг. 6).
• Система за навигация на летателния апарат: GPS + IMU
Навигацията на БЛС INSPIRE-1 се осъществява чрез спътникова система 

за позициониране, която приема сигнали от GLONASS+GPS. Стабилността на 
полета се осигурява чрез инерционно измервателно устройство (IMU). IMU 
включва както 6-осов жироскоп, така и акселерометър за наблюдение на ми-
нимални промени в накланянето и движението. Това позволява на въздухоп-
лавателното средство да компенсира и регулира незабавно страничните въз-
действия от въздушните течения, като държи позицията си стабилно по курса 
на движение.

• Система за дистанционни измервания – фоторегистриращo устройствo 
(камера – FC350). 

Камерата FC350 е професионален клас, снабдена със сензор 1/2.3 инча 
CMOS матрица Sony EXMOR и с оптика f/2.8 (20 mm еквивалент), 9 елемента в 
9 групи, асферични елементи, UV филтър и резолюция 12 Mpix(4000х3000 pix) 
при снимка.

• Модул (наземен) за управление на БЛС – дистанционно управление в 
комбинация с мобилно устройство (смартфон или таблет) за контрол на полета 
и визуализация на заснетите кадри от дрона.

Фиг. 6. БЛС DJI INSPIRE-1
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б) Подготовка на план на летене с БЛС
За да се получат резултати с висока точност, е необходимо голямо припо-

криване между изображенията. Следователно планът за летене и регистриране 
на изображенията трябва да бъде внимателно изготвен, за да имат снимките 
достатъчно припокриване. Планът за летене зависи от изискванията за раздели-
телна способност, съответстваща на размер на теренния елемент – GSD (Ground 
Sampling Distance). Разделителната способност се определя според специфи-
кациите на проекта, както и от типа на обекта (повърхнината), който трябва да 
се реконструира. Неправилният план за заснемане на изображения ще доведе 
до неточни резултати или до невъзможност да се постигне крайната цел на из-
следването. Изискваната разделителна способност – GSD по спецификациите 
на финалната ортофото мозайка, ще определи височината на полета, на която  
трябва да бъдат направени снимките. На фиг. 7 са илюстрирани основните еле-
менти и понятия, които се съблюдават при изготвянето на един план на летене 
при заснемане на площни обекти тип „фотограметрична мрежа“.

За планиране, осъществяване и контрол на полетите се използват мобилни 
софтуерни приложения (свободно достъпни в Android Market) – Pix4DCapture, 
DJI GO, DroneDeploy. С оглед характеристиките на терена и обектите за зас-
немане (хълмист релеф и смесена горска и нискостеблена растителност в ком-
бинация с висок вертикален обект) се налага да се проведат два различни типа 

Фиг. 7. Примерен план за летене за фотограметрично заснемане
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полети за заснемане. Първият полет е тип „двойна фотограметрична мрежа“ 
за обхващане и моделиране на цялата територия. При наличието на отвесни 
и скрити повърхнини (каквито се явяват стените на паметника) е необходимо 
допълнително заснемане на фасадните елементи. За тази цел е планирано да 
се извърши допълнителен свободен полет около монумента, както и заснемане 
на стълбите от паркинга към площадката с паметника. В средата на мобилното 
приложение Pix4DCapture е осъществена подготовката, въвеждането на основ-
ните параметри за извършване на полета и регистриране на изображенията. 

г) Полет и заснемане на обект „Околчица“
Полетите са извършени с безпилотната летателна система DJI Inspire-1. 

Първият полет е извършен на височина 50 m над точката на излитане в района 
на паметника „Околчица“. За снимките е зададено надлъжно застъпване 80 %, 
напречно застъпване 70 % и ъгъл на оптичната ос на камерата 90° спрямо по-
соката на летене (т.е. по нормалата към земната повърхност). Полет №2 е сво-
бодно пилотиран и е извършен чрез приложението за мобилни устройства DJI 
GO за управление и следене в реално време позицията на БЛС и изображенията 
от камерата. Чрез свободния полет са направени 83 допълнителни снимки на 
паметника (фиг. 8 – приложение).

ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВИТЕ ДАННИ ОТ ВЪЗДУШНОТО ЗАСНЕМАНЕ

За обработката на получeните от полетите с БЛС снимки е използван соф-
туерният пакет Pix4Dmapper (https://pix4d.com/). Този софтуер е разработен 
специално за обработка на информация от БЛС и като резултат се получават 
разнообразни цифрови продукти: ортофото мозайка (ортофото карта), цифров 
модел на повърхността (DSM) и цифров модел на терена (DTM) (след отстра-
няване на влиянието на растителната покривка). Снимките от двата полета са 
прегледани и съвместени в един проект за последваща обработка. Общият брой 
на заснетите изображения е 231 брoя.

Снимките от фотокамерата и данните от навигационната система на без-
пилотната летателна система са обработени автоматично в три основни стъпки.

а) Първа стъпка – първоначална обработка
При първоначалната обработка са идентифицирани ключовите точки, из-

числени в припокриващи се изображения, като е използван алгоритъм за раз-
познаване на характеристики. Заснетите кадри от свободния полет №2 са под-
ложени на допълнително маскиране, за да се избегнат нежелани детектори при 
следваща фотограметрична обработка по метода SfM. Това са зони на хоризон-
та, в небето и далеч от обхвата на обекта (фиг. 9 – приложение). Така маскира-
ните зони не участват в софтуерната обработка, което спестява изчислителен 
ресурс и нежелани точки в триизмерния облак.

След извършване на пакетно изравнение са изчислени вътрешните и външ-
ните елементи на ориентирането на камерата, получен е рядък облак триизмер-
ни точки, който може да се визуализира в режим RayCloud. За постигане на пре-
цизно георефериране на обекта са добавени в регистъра на Pix4Dmapper изме-
рените координати на земните опорни точки. След въвеждането и маркирането 
на земните контролни точки е извършена и реоптимизация на първоначалната 
обработка. Тя включва оптимизация на параметрите на камерата и изчисляване 
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на ротационни и транслационни матрици, както и мащабен фактор за точното 
георефериране на точковия облак въз основа на контролните точки – GCP.

На фиг. 10 е показана началната справка с обща информация за заснетите 
изображения, вида на камерата и оценка на точността. От нея най-важните по-
казатели са стойностите на разделителната способност (ground sample distance 
– GSD), където GSD е 2.31cm/pixel и обобщената средна квадратна грешка при 
георефериране на цялостния модел, която за настоящото изследване е със сред-
на стойност (mean RMS error) = 0.04 m чрез използвани 6 опорни точки.

б) Втора стъпка – генериране на плътен 3D облак точки
При втория етап от фотограметричната обработка е сформиран плътен 

3D облак точки, който се изчислява чрез определените в първия етап позиция 
на камерата и елементи на външното ориентиране. Именно този плътен облак 
точки е основа за получаване на всички дигитални продукти от автоматичната 
обработка.

г) Трета стъпка – генериране на цифрови триизмерни продукти
При третия етап от обработката на пространствената информация в средата 

на Pix4Dmapper са получени разнообразни дигитални продукти от изчисления 
модел на действителния обект: ортофотоплан, цифров модел на повърхността 

Фиг. 10. Отчет за обработените изображения и оценка на точността 
за обект „Околчица“
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(DSM), цифров модел на терена (DТM) (фиг. 11 – приложение), триизмерен мо-
дел от 3D текстурирана мрежа (Textured Mesh) (фиг. 12 – приложение).

КАРТОГРАФИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА ВЕКТОРНИ МОДЕЛИ

Поради централната перспектива на снимките в сравнително голяма част 
извън централната им област образите не са ортогонални, а наклонени. Това 
дава възможност да се виждат и дешифрират директно в много снимки части 
от фасадите на паметника. По този начин могат с висока точност да се картират 
линейни елементи и повърхнини от съоръжението.

В триизмерния облак от точки могат да бъдат отчетени разстояния между 
3D точките за намиране на височината и дължината на съоръжения. По анало-
гичен начин в редактора RayCloud е възможно да се векторизират линии и по-
върхнини, като всички създадени обекти могат да бъдат изведени и използвани 
в различни CAD и GIS софтуерни продукти.

Визуализацията на избрана точка от пространствения облак и разпозна-
ването й върху отделни снимки в RayCloud режим (фиг. 13) позволява комби-
ниране на облака от 3D точките и техните 2D образи, разпознати в отделните 
снимки. Полезно и важно е, че този метод на работа дава добър контрол върху 
изчислителната точност и възможност за проверка за разпознаване на точките 
от облака.

а) Построяване на линии в триизмерния модел
Чрез редактор RayCloud е построена линия в основата на съоръжението 

(паметник „Околчица“) с ясно различими основи на фотоизображенията. Точ-
ките, определящи правата, са дешифрирани в множество снимки. На фиг. 13 
(приложение) е показана векторизирана линия от основата на сграда със съот-
ветните проекции на линията върху отделните снимки от проекта, върху които 
прецизно са определени крайните й точки.

Чрез тази техника е създаден векторен линеен модел на основите на съо-
ръжението за експорт към ГИС база данни или CAD софтуер за следваща об-
работка.

Линейният модел е експортиран в ESRI shape формат и е добавен в ГИС 
среда (отсечката А-В на фиг. 13 и 14 – приложение, е част от линейните век-
тори). Така построените линии са използвани за пространствена ориентация 
на обекта в следващия етап при изработката на триизмерен модел на съоръже-
нието.

б) Построяване на повърхнини в триизмерния модел
Освен линии в средата на софтуер Pix4D могат да бъдат построени и по-

върхнини. Функцията за построяване на повърхнини е използвана, за да се 
векторизира тялото на кръста от паметника „Околчица“ и впоследствие да се 
изведе като триизмерен полигонов обект. На фиг. 15 (приложение) е показано 
построяване на повърхнина в Pix4D в RayCloud редактор с използване на сгъс-
тения 3D облак и въздушните снимки за прецизно идентифициране на харак-
терни точки от съоръжението, които се явяват възли в повърхнината.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА 3D ЦИФРОВИТЕ ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ 
ЧРЕЗ СНИМКИ ОТ БЛС ЗА ТРИИЗМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ

В резултат на настоящото изследване е получен достатъчно подробен и 
достоверен триизмерен модел на паметника „Околчица“ и терена около него. 
В същото време този модел трябва да отговаря и на условието да може да се 
вгражда в други приложения за триизмерна визуализация. Във връзка с това 
триизмерната повърхнина (3D Textured Mesh) за тестов обект „Околчица“ и 
векторизираните линии и повърхнини от паметника са изведени в цифров вид 
(.obj, ESRI shape и AutoCAD DXF - формати) и са използвани за построяване на 
триизмерен модел на обекта в CAD-софтуер.

а) Подготовка на генерираните 3D цифрови данни за триизмерно моде-
лиране

За редуциране на границите, на броя полигони и възли в триизмерната по-
върхнина (3D Textured Mesh) е използван софтуерът с отворен код MeshLAB 
(Динков, 2018). Чрез предоставения набор от инструменти за редактиране, из-
чистване, поправяне, проверка и конвертиране на такива триизмерни данни е 
получен опростен и оптимизиран модел на паметника „Околчица“ (фиг. 16).

б) Триизмерно моделиране на паметника „Околчица“
За постигане на точен геометричен модел, който да е с минимален брой 

полигони, е построен нов 3D модел на паметника „Околчица. Моделирането се 
извърши чрез софтуера за създаване на 3D геометрия SketchUP.

Фиг. 16. Триизмерна повърхнина на обект „Околчица“ след обработка 
чрез софтуера MeshLAB
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SketchUP е лесен, интуитивен и бърз за употреба. Стандартните задачи по 
създаване на геометрия отнемат многократно по-малко време, отколкото при 
традиционните CAD софтуерни продукти. Богатите му възможности за импорт 
и експорт в различни формати и малкото, но функционални инструменти, до-
принасят за избора на SketchUP за триизмерно моделиране на такъв тип обекти. 
За обект „Околчица“ не са налични точни архитектурни и геодезически планове 
или чертежи. За точния мащаб и съдържание на изработката като входни данни 
са използвани подготвената в MeshLAB текстурирана повърхнина и векторизи-
раните в средата на Pix4D линии и повърхнини. Приложени са следните стъпки 
при моделирането:

• Импортиране на триизмерната повърхнина в SketchUP;
• Импортиране на векторните обекти в SketchUP;
• Построяване на триизмерния обект (фиг. 17);
• Самостоятелен рендър на паметника;
• Експорт на триизмерния модел, комбиниране с комплексния 3D модел 

на ПП „Врачански Балкан“ и триизмерна визуализация (фиг. 18 – приложение).
Получените крайни резултати за тестов район „Околчица“ включват гене-

рирането на следните цифрови продукти:
– Ортофото мозайка за района с пространствена резолюция 2.31cm/пиксел;
– Цифров модел на повърхнината (DSM);
– Цифров модел на терена (DТM);

Фиг. 17. Триизмерно моделиране на паметника „Околчица“ в средата 
на софтуер SketchUP
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– Създаване на векторни данни за повърхнини и линейни обекти за памет-
ника и инфраструктурата;

– Триизмерен модел на тестов обект „Околчица“ с геолокация и оптими-
зирана структура за визуализация и вграждане в 3D модела на ПП „Врачански 
Балкан“.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дистанционните изследвания с БЛС при проведените теренни експеримен-
ти демонстрират прилагане на иновативен подход за получаване на простран-
ствени данни за триизмерно моделиране на културно-исторически обекти чрез 
използване на нови средства и инструменти за фотограметрични измервания. 
Този подход разкрива една безспорно добра и подходяща алтернатива на скъпи-
те професионални системи за земна фотограметрия и лазерно сканиране.

Сред основните предимства на БЛС за придобиване на пространствена ин-
формация е постигнатата висока ефективност на вложените финансови сред-
ства, време и човешки ресурси.

Важно предимство е високата точност на получените данни и възможност-
та за получаване на цифрови данни в реално време. Друго важно предимство 
е постигнатата висока пространствена резолюция (2.35 cm/пиксел за обект 
“Околчица“). При изработката на цифровия 3D модел в настоящото изследва-
не са използвани достъпни технологии и методи за постигане на реалистично, 
точно и пълно моделиране и пресъздаване на изследвания обект. Получените 
резултати и придобитият практически опит се основават на приложението на 
водещи практики и тенденции в съвременните географски информационни сис-
теми, триизмерното моделиране и визуализация.
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