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РЕЗЮМЕ
Основното предимство на триизмерните панорамни карти е ясната и реалистична
визуализация на изобразяваните обекти и ландшафт. Разгледан е работен процес за изработката
на панорамна карта - историческа възстановка на кв. Изгрев, гр. София за периода 1927-1944 г. За
историческия период на изследването са разработени геобази данни, които включват : релеф,
земно покритие, сгради и съоръжения, пътища и инфраструктура. Триизмерните модели на
релеф, сграден фонд и земно покритие са генерирани, като са използвани горепосочените
пространствени данни. Всички разработени ГИС масиви от данни и 3D модели са обработени във
Visual Nature Studio (VNS) - 3D ГИС софтуер за триизмерно моделиране, генериране на
фотореалистична визуализации и анимация. Използвайки инструментите за рендъринг в софтуера
VNS е генерирана триизмерна визуализация с висока разделителна способност и подробност на
съдържанието. За получаването на завършен картографски продукт са добавени легенда, рамково
оформление, текстови елементи и условни знаци..
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Триизмерното (3D) моделиране и визуализация позволяват да бъде пресъздадена околната
среда чрез динамични модели или генериране на фотореалистични изображения, като се използва
широк набор от геоданни: географски, геоложки, архитектурни, ботанически и др., които са
достъпни или могат да бъдат придобити чрез преки или дистанционни измервания.
През последното десетилетие изследователите обсъждат и предлагат картографски
стандарти, принципи на дизайна и техники за визуализация, за да увеличат още повече
ефективността и изразителността на 3D моделирането и изработката на 3D карти. Най-основният
термин „3D карта” се дефинира в [12] и [13] като компютърно генериран перспективен изглед
(представяне) на триизмерен интегриран модел с картографско съдържание, т.е. съгласно
картографска знакова система и изисквания за генерализация. Извършени са значителен брой
изследвания във връзка с принципите на картографското проектиране, придобиване и
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реалистична визуализация на 3D геоданни, интерактивна комуникация и ориентирани към
потребителя карти [5],[10],[11],[12],[13], [14].Понастоящем 3D моделирането и картографирането
представляват ключови компоненти за нарастващия брой различни приложения и имат
разнообразен обхват от потребители в области като градоустройство, мониторинг на ландшафта,
управление на услуги и транспорт, туристически карти и 3D картографски услуги.
Настоящото проучване има за цел да се изработи панорамна карта – историческа
възстановка на кв. Изгрев, гр. София за периода 1927-1944 г.. Разработката е възложена от
Общество „Бяло братство“ с идеята да се разработи картографски продукт, който да илюстрира
точната визия на кв. Изгрев, гр. София за периода на заселването и активната дейност на Учителя
Петър Дънов и неговите последователи в квартала (тогава местност „Баучер“ в покрайнините на
гр. София). За целта е изработена триизмерна панорамна карта на кв. Изгрев, базирана на реален
3D модел на релефа, земното покритие и инфраструктура, като са използвани исторически данни
и материали за изследвания период.
2. ДАННИ И МЕТОДОЛОГИЯ
При изработката на триизмерен проект за определена територия е направена първоначална
селекция и обработка на изходни данни, съставяне на геоинформационни слоеве, генериране на
теренна повърхнина и процесът е завършен с триизмерно моделиране и фотореалистична
визуализация на цялата разработка или на избрани сцени.
2.1. Първоначална селекция и обработка на входни данни
Входните данни за проекта са набирани от архивни източници в Държавния геодезически
и картографски фонд (Геокартфонд) - ортофотоснимки от 1940 [1] и 1950 г. [2] (фиг. 1а) , план
за уличната и дворищна регулация от 1947 г. [3] (фиг. 1b), ЕТК 1:5000 от 1954 г. [4] (фиг.1c) и не
на последно място окомерния план на квартала за разглеждания период съставен от инж. Васил
Станев1[8] (фиг. 1d).
Всички растерни източници на данни са съвместени и трансформирани в единна
координатна система WGS84 (UTM) Зона 34N. Разработването на цифровата база данни се
осъществи със специализиран софтуер за географски информационни системи - ESRI ArcGIS
след векторизиране на данни от растерите (карти, планове, ортофото изображения).
2.1.1 Организация на данните в геоинформационни слоеве:
Данни за релефа :
a)
Изолинии с надморски височини (хоризонтали)
b)
Структурни теренни линии
c)
Точки с коти (надморски височини)
d)
Теренни форми (оврази, скални сипеи и др.)
Данни за земно покритие:
e)
f)
g)

Класификация на земеделски земи по НТП
Класификация на горите по видове
Класификация на урбанизираните територии
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Разработката е реализирана по идея на инж. Васил Станев (моят първи учител по картография в СТ “Христо Ботев”
- гр. София) както и с неговото активно съдействие за историческата достоверност и точност на изработената карта.
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Данни за пътна инфраструктура:
h)
i)

Пътна мрежа (републиканска и селищна);
Алеи, пътеки, горски пътища;

Данни за хидрография:
j)

Водни басейни (водоеми, блата);

Данни за сгради и съоръжения:
k)
l)

Сграден фонд;
Съоръжения (беседки, заслони, чешми, улични лампи и др.)

Фигура 1. Растерни източници на геоданни
В ГИС основен продукт е цифровият модел, създаден във или извън ГИС-среда.
Следователно изграждането на която и да е информационна система е свързано с
автоматизирането на основните бази данни – графичната информация, изградена на основата на
цифровия модел и атрибутивната информация, отнесена за всеки елемент от графиката, тоест
окончателните данни (векторни и растерни слоеве) трябва да бъдат геореферирани и да
притежават атрибутна информация относно качествените си характеристики.
За конкретния триизмерен модел на кв. Изгрев, гр. София (1927-1944) векторните данни
са обработени в ArcGIS-shape формат, като в атрибутните таблици е попълнена необходимата
информация.
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2.2. Изработка на 3D модел на теренната повърхнина (DTM – Digital Terrain Model)
Основният компонент при изработката на 3Д модел за даден обект е цифровият модел на
терена (DTM). DTM се изработва от векторни данни за релефа (хоризонтали, точки с коти,
структурни линии) или чрез методите на цифровата фотограметрия. В средата на ГИС софтуер
можем да генерираме TIN (Triangulated Irregular Network) , при който релефът е представен като
съвкупност от точки с известни координати и височини, на базата на които се формира мрежа от
непокриващи се триъгълници или DEM (Digital Elevation Model) , при който релефът е представен
чрез регулярна мрежа от еднакви квадрати или правоъгълници. В средата на ArcGIS е генериран
нерегулярен цифров модел на релефа TIN за района на разработката (фиг. 2)

Фигура 2. Квартал Изгрев, гр. София (1927-1944) - цифров модел на терена - TIN
2.3. Подготовка на данни за земното покритие за нуждите на триизмерното
моделиране
Използвани са растерни геореферирани изображения за текстурирането или изготвянето
на тематични изображения на земното покритие, които се прилагат в процеса на триизмерното
моделиране. За изготвянето на триизмерната карта на кв. Изгрев, гр. София е подготвено
тематично геореферирано растерно изоображение на района, което съчетава няколко
информационни слоя от ГИС данните, с качествена компонента - видът на земното покритие –
фигура 3.
В таблица 1 са класифицирани и отбелязани цветовете със съответните RGB стойности на
основните елементи от земното покритие, които ще се въведат в средата на софтуера за
триизмерно моделиране чрез геореферирано тематично изображение.
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Фигура 3. Геореферирано растерно изображение с класификация на земното покритие на кв.
Изгрев, гр. София (1927-1944)
Таблица 1. Цветова класификация на земното покритие
Земно покритие

R

G

B

ЗЕЛЕНЧУКОВА ГРАДИНА
ОВОЩНА ГРАДИНА
ДОРНИ МЕСТА
ЛОЗЯ
ЦВЕТЯ (ГРАДИНКИ)
МЕРА

ЦВЯТ

0
197
246
255
226
85

132
135
197
115
58
255

168
243
103
223
63
0

ИГЛОЛИСТНИ ГОРИ

38

115

0

ШИРОКОЛИСТНИ ГОРИ
ИЗКОП ЗА ГЛИНА
НИВИ

38
170
244

115
110
199

0
0
148

БЛАТО,ВОДИ
ПЪТНА МРЕЖА

0
204

112
204

255
204

2.4. Методология
За създаване на 3D графика се използват специализирани програмни продукти,
които могат да бъдат само 3D-редактори или програмни среди с 3D ГИС възможности,
притежаващи модули за рендъринг и анимации. Те предоставят на потребителя триизмерно
пространство, в което може да се създават, редактират и визуализират триизмерни обекти.
За създаването на триизмерната карта на квартал Изгрев (1927-1944) е използван
програмния продукт VNS (Visual Nature Studio) (3D Nature, LLC, 2008). VNS е 3D географска
информационна система (ГИС) за създаване на карти и графики въз основа на пространствени
данни чрез осигуряване на реалистична визуална симулация.
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За изработка на геометричните модели на сградите от квартал Изгрев (1927-1944) е
използван софтуера за създаване на 3D геометрия SketchUP. 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 интуитивните функционални инструменти за моделиране
допринасят за избора на SketchUP за триизмерно моделиране на сградите от квартал Изгрев, гр.
София (1927-1944).
3. ТРИИЗМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ В СРЕДАТА НА VNS (Visual Nature Studio)
VNS позволява на потребителите да създават реалистични ландшафти и да симулират
"полет" върху генерираната повърхност от интегрираната система за анимация. Могат да
визуализират обекти от реалния свят, да променят модела или да представят промените в
околната среда, причинени от човешката дейност. Реални 3D обекти от околната среда, като
например дървета, растения, сгради и т.н., могат да бъдат „разположени“ върху повърхността на
терена. VNS също така съдържа специализирани модули, които поддържат симулацията на
елементите на различни обекти от заобикалящия ни свят: небе, вода, атмосфера, облаци, Слънце,
Луна, звезди и т.н.
На фигура 4. са отбелязани основните структурни елементи за 3D моделиране и
визуализация на земното покритие във VNS както следва:

Фигура 4. Основни структурни елементи за 3D моделиране и визуализация във VNS (Visual
Nature Studio) (модифициран, Източник: 3D Nature, 2008)
Земното покритие се управлява чрез векторни полигони или тематични цветни карти. За
да изглежда теренът естествен се използват инструменти за симулиране на земен ефект . След
това чрез прилагане на инструменти като Ground Effects, Ecosystems и Environments получаваме
реалистично пресъздаване на околната среда.
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Елементи и инструменти за симулиране на земното покритие:
А)
Земна повърхност – (Ground – Ground Effect) – това е земното покритие върху
теренната повърхнина. Ground Effect поставя материалите върху терена. Земното покритие е цвят
или текстура, която се изобразява на полигони на терена.
Б)
Екосистеми (Ecosystems) – са следващо ниво покритие след земната повърхност и
включват: скални или земни текстури, трева, храсти, широколистни дървета, иглолистни дървета,
палмови дървета, кактуси и дори 3D обекти като камъни. Могат да се използват ортофото
изображения за покриване на теренната повърхнина. Екосистемите се използват за покриване на
терена с всичко от основно ниво на земната повърхност (Ground overlay) до подраст (Understorey)
и високи етажи дървета (Overstorey).
В)
Околна среда (Environments) – инструмент, който комбинира различен брой
екосистеми в една дефинирана околна среда. Например, ако трябва се симулира широколистна
гора като една среда, в нея участват различни екосистеми, отразяващи както падналите листа като
земна покривка, така и различен състав дървесни широколистни видове. Комплексните модели
могат да съдържат няколко среди, обвързани с вектори.
На фигура 5 е показан работния процес, използван за създаването на 3D модел на квартал Изгрев,
гр. София (1927-1944), използвайки VNS софтуер, генерираните ГИС слоеве и пространствени
данни.
СТАРТИРАНЕ НА НОВ ПРОЕКТ

НАСТРОЙКА НА БАЗОВИТЕ КОМПОНЕНТИ
Теренна повърхнина

Земно покритие

Околна среда

Създаване на
екосистеми във VNS.

Вход на полигонови
данни за земното
покритие

Небе

Облаци/атмосфера

Вход на векторни данни
за типови сгради

Вход на векторни данни
за терен

ВХОД НА ВЕКТОРНИ ДАННИ
Вход на векторни данни
за инфраструктура

МОДЕЛИРАНЕ НА ТЕРЕННА ПОВЪРХНИНА
Импорт на готов DEM

Моделиране на повърхнина от векторни данни

3D МОДЕЛИРАНЕ
Земно покритие

Инженерна инфраструктура

Хидрография (реки,езера)

Типови постройки

ИМПОРТИРАНЕ НА 3D ОБЕКТИ ОТ ВЪНШНИ ПРОГРАМИ
DXF Polygon Mesh

3D Face formats

3D Studio and LightWave 3D object formats

НАСТРОЙКИ НА КАМЕРИ И ПАРАМЕТРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Избор и конфигуриране на камери

Настройка параметрите на всяка камера

Настройка параметрите на околната среда

РЕНДЪРИНГ - ФОТОРЕАЛИСТИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
Настройки на параметрите за финалната картина

Настройки на параметрите на изходния файл

Фигура 5. Работен процес за триизмерно моделиране в средатана VNS
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Със стартирането на нов проект във VNS е необходимо да се извърши първоначален избор
и настройки на базовите компоненти за околната среда, от които зависи окончателния рендъринг
и получаването на фотореалистична панорама.
Следващата стъпка е въвеждането на подготвените в ГИС среда векторни данни (ESRI
shape формат) с информация за земното покритие, пътната инфраструктура, хидрография и
сгради. Всички векторни и растерни данни се организират в локална 3D база данни с опция за
редактиране.
За генериране на теренната повърхнина могат да се да приложат два различни подхода:
• Импортиране на готова повърхнина - за импортиране на теренна повърхнина,
създадена във външни приложения – подържани формати: Arc ASCII Array, Arc Grid,
Arc Export Grid, ASCII Array, DTED, DXF, GTOPO30, георастери във формат (BMP,
TIFF, ECW)
• Моделиране на теренна повърхнина в средата на VNS, базирано на импортираните
векторни данни: изолини и височини. VNS преобразува всички тези данни във формат
WCS DEM с висока разделителна способност, използван за изобразяване на терена.
За триизмерното моделиране на квартал Изгрев, гр София (1927-1944) е използван
изработеният в средата на ArcGIS модел на теренната повърхнина, който е импортиран във VNS
използвайки формат Arc Grid – размер на клетката (X, Y) 1m/1m.
Разработената локална база данни, състояща се от векторни и тематични растерни слоеве,
се използва за настройка на характеристиките и за моделиране на различни категории 3D обекти
за квартал Изгрев (1927-1944), както следва:
3.1 Моделиране на земното покритие – формиране и оформяне на ландшафтни характеристики
(видове гори, обработваеми земи, трайни насаждения, парцели) – тази категория обекти е
представена от полигони със съответна площ и граници, както и вид земно покритие - качествен
компонент. Границите на полигоните се определят чрез векторни геоданни или чрез въвеждане
на подготвено от ГИС (фиг. 3) геореферирано растерно изображение на земното покритие. На
фигура 6-a е показана работна сцена от квартал Изгрев (1927-1944) с въведен растер на земното
покритие а на фигура 6-b е показан рендеринг на същата сцената със симулация на растителни
видове по екосистеми.

Фигура 6. Моделиране на земното покритие чрез използване на геореферирано растерно
изображение с класификация на земното покритие на кв. Изгрев, гр. София (1927-1944)
3.2 Моделиране на линейна инфраструктура – пътища, железопътни линии, напоителни канали
– триизмерните модели на инфраструктурните съоръжения се генерират на базата на линейни
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вектори, за които в локалната база данни се съдържат съответните параметри за всеки обект –
напречен профил, повърхностно покритие, околна среда и др. (Фигура 7).

Фигура 7. Моделиране на линейна инфраструктура :
а) пътища и пътеки ; б) ж.п. линия; с) настройки на параметри на напречния профил
3.3 Моделиране на площни водни обекти – езера и блата. Повърхностите на водните тела са
моделирани с помощта на полигонов ограничаващ вектор за всеки обект и съответните
качествени характеристики на водното тяло – дълбочина, тип дъно, водна флора и др. Освен това
са настроени различни параметри: прозрачност на водата, степен на отразяване, вълни, и т.н.
(Фигура 8).

Фигура 8. Моделиране на водни площи :
а) визуализация на водоем в кв. Изгрев (1927-1944) ; б) работен панел с настройки на параметри
3.4 Импортиране на триизмерни обекти, построени във външни 3D приложения
В средата на VNS няма инструментариум за триизмерно моделиране на по-сложни
геометрични конструкции. Има възможност 3D обекти със сложна структура, като сгради,
съоръжения, 3D повърхнини и т.н., да се импортират от външни източници. VNS позволява
импортирането на следните 3D формати: LightWave 3D, 3D Studio, DXF, Wavefront OBJ. Сградите
в настоящата разработка са изработени във външно приложение (SketchUp), след което са
интегрирани в комплексния модел на кв. Изгрев, гр. София (1927-1944) на точните си географски
местоположения.
4. ТРИИЗМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Сградите в разработката са с особена тежест поради необходимостта да се постигне
автентичност в тяхната визия за конкретния исторически период. Източници на данни относно
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вуншния вид и конструкция на всички сгради са архивни снимки [7] (фигура 9/а), както и ръчните
скици на инж. Васил Станев (фигура 9/b).

Фигура 9. Архивни данни за сгради :
а) снимка на къща в кв. Изгрев (1927-1944) ; б) работни скици на инж. Васил Станев
Освен автентичния външен вид на къщите другата главна задача е и точното географско
разположение на сградите в квартала. С цел вярно конструиране на геометричния триизмерен
модел на сградите е използвана съставената цифрова база данни – информационен слой „сгради“,
получени от оцифряването на плана за уличната и дворищната регулация [3] от 1947 г. (фиг. 10).
Особено ценното на плана от 1947 г. е, че в контура на повечето сгради е вписана и годината на
тяхното построяване, което допринесе за правилното идентифициране на обектите и спазване на
историческия период на разработката.

Фигура 10. План за уличната и дворищната регулация на м. Сталин (кв. Изгрев), гр. София
М 1:1000, 1947 г. (извадка)
За целите на моделирането е използван софтуерният продукт SketchUp. В процеса на
работата са изпълнени следните основни стъпки (Фиг. 11):
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Предварителна •Класифициране на входните данни
подготовка

Изработка на
планова
основа
Триизмерно
моделиране
в средата на
SketchUp
Импортиране
на модела в
3D GIS
софтуер

•Оцифряване на планове и чертежи на хартиена основа
•Георефериране на растерите
•Изработка на ГИС векторни слоеве
•Подготовка на изходни данни за SketchUp
•Вход на данни от ГИС слоеве в SketchUp
•Изработка на триизмерен модел
•Подготовка на изходни 3D файлове за VNS
•Импорт на векторна основа от ГИС-слоеве
•Импорт на 3D модел на обекта
•Геолокация на триизмерния модел

Фигура 11. Схема на работния процес за триизмерно моделиране на сгради
Създадените векторни данни за сградите в кв. Изгрев (очертания на основите на обектите),,
наличните снимки и допълнителни скици за конструкциите са използвани за триизмерно
моделиране в средата на софтуера SketchUp.
 Входни данни от ГИС слоеве в SketchUp
За импортиране на векторни данни (ESRI shape формат) в средата на SketchUp има
разработени различни приложения във вид на разширения както за SketchUp, така и за ArcGIS.
Едно такова приложение е spirix_shapefile_importer
за импорт в SketchUp
(https://sites.google.com/site/spirixcode/code/spirix_shapefile_importer.rbz?attredirects=0).
В настоящото изследване е използвано разширението за ArcGIS – Google SketchUp 6 GIS
Plugin за експортиране на данните от ГИС среда във файл за SketchUp.
 Изработка на триизмерни модели на сгради и съоръжения
След въвеждането на необходимите векторни данни в средата на SketchUp са изработени
триизмерни модели на обектите2. Ползвани са спецификациите в окомерните скици, снимките на
сградите и векторните данни за правилното конструиране на геометричния модел. За
оформлението на външните фасади и елементи от сградите е използван инструментариума на
софтуера за текстуриране с материали и оцветяване в необходимите тонове. На фиг. 12-а) е
показан началният етап от конструиране на моделите с входни данни от ГИС слоеве, а на фиг. 12b) – крайният резултат от моделирането.

2

3D моделиране в среадата на софтуера за създаване на 3D геометрия SketchUP - инж. Стефан Бончев – УАСГ,
Лаборатория по Картография
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Фигура 12. Триизмерно моделиране в средата на SketchUp


Интегриране на сгради и съоръжения в 3D модела на кв. Изгрев, гр. София (19271944)

За интегриране на изработените в средата на SketchUp обекти в комплексния триизмерен
модел на кв. Изгрев, гр. София (1927-1944) и последваща обработка, създадените 3D модели са
записани в *.obj формат, като са групирани по квартали.
В средата на 3D ГИС -VNS моделите са импортирани на точното си местоположение,
използвайки ГИС-векторни данни с основите на сградите за георефериране (фигура 13).

Фигура 13. Импортиране на сгради в средата на 3D ГИС VNS:
a) импорт на комплекс от сгради във VNS по идентични векторни основи;
b) рендъринг на сцената
5. ТРИИЗМЕРНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА КВ. ИЗГРЕВ, ГР. СОФИЯ (1927-1944)
За визуализация на пространствения модел е необходимо да се изберат сцени и да се
конфигурират множество камери с настройки за всяка избрана сцена:
 Конфигуриране на камерите:
- проекция и параметри на камерите (местоположение и ориентация на камерите)
- оптични параметри – обектив и апeртура
- тип на камерата – насочена, планиметрична и т.н.
VNS също така съдържа функции, които позволяват да се изработи анимация от
последователни кадри (рендъри) на 3D модела. За визуализацията на кв. Изгрев, гр. София (19271944) е конфигурирана една камера в аксонометрична проекция, която показва обхвата на целия
квартал, както и множество камери (перспективна проекция), които показват избрани райони в
по-едър мащаб.
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 Проекция
За получаване на еднакъв мащаб в триизмерната карта за целия район на кв. Изгрев, гр.
София (1927-1944) при настройване параметрите на камерата е избрана наклонена аксонометрия
за изобразяване на проекционната равнина. Коефициентите по проекционните оси не са еднакви,
т.е. използвана е триметрична аксонометрична проекция.
 Конфигуриране на параметрите на околната среда
Фотореалистичното изобразяване се постига чрез избор на подходящи параметри на
околната среда: местоположение на обекта, интензивност на светлината, облаци, симулация на
мъгла и мараня за отдалечен ефект, структура на облаците, звездно небе, Луна, Слънце и др.
Например, с помощта на инструмента за настройка на параметрите на слънчевата светлина се
избира ден от годишния календар и точно време, за да се получи подходящо осветление за сенките
на релефа, растителността и 3D обектите.
 Финално фотореалистично изображение (рендър)
Рендърингът е крайният процес за получаване на фотореалистичното изображение, което
включва:
а) Настройване на параметрите на крайното изображение - размер, разделителна
способност, формат на изображението.
б) Настройка на параметрите на изходния файл за запазване на формата на рендер – файлов
формат, пътя за запис, опции за запазване на рендера едновременно в различни формати.
Финалната триизмерна визуализация на кв. Изгрев, гр. София (1927-1944) има резолюция
от 8720x4800 пиксела и е записана във файлов формат PNG (Portable Network Graphics) (Фигура
14).

Фигура 14. Квартал Изгрев, гр. София (1927-1944) – 3D визуализация във VNS
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6. ТРИИЗМЕРНА КАРТА ЗА ИСТОРИЧЕСКА ВЪЗСТАНОВКА НА КВ. ИЗГРЕВ, ГР.
СОФИЯ (1927-1944)
Триизмерната карта за територията на кв. Изгрев, гр. София (1927-1944) е изработена
съгласно разгледания в [5] работен процес за триизмерно картографиране.
Картографската обработка е завършена чрез добавяне на легенда, условни знаци,
обозначения и рамково оформление. Картата е отпечатана като карта-дипляна (70/100 см) и
стенна карта (70/100 см) (Фигура 15).
Крайният резултат от това изследване е 3D панорамна карта – историческа възстановка на
кв. Изгрев, гр. София (1927-1944), публикувана като картографски продукт [6].

Фигура 15. Квартал Изгрев, гр. София (1927-1944) – триизмерна карта
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на настоящото изследване е разработен нов и оригинален информационен
продукт – комплексен триизмерен (3D) модел на кв. Изгрев, гр. София (1927-1944), като
иновативно средство за историческа възстановка и триизмерно картографиране. Изработена е
панорамна карта с комбинирана знакова система от 3D и 2D картографски условни знаци.
При изработката на цифрови 3D модели в настоящото изследване са използвани достъпни
технологии и методи за постигане на реалистично, точно и пълно моделиране и пресъздаване на
изследваните обекти. Получените резултати и придобитият практически опит се основават на
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приложението на водещи практики и тенденции в съвременните географски информационни
системи, триизмерното моделиране и визуализация и не на последно място картографското
оформление за подготовка и издаване на цифрови или печатни материали.
Създадената триизмерна визуализация и цифров 3D модел може да се използва в много
приложения като печатни и мултимедийни материали, които да представят кв. Изгрев, гр. София
като исторически достоверна възстановка за периода 1927-1944 година.
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