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SUMMARY 

 

The first Bulgarian pedagogical school in the town of Elena was captured with a digital camera. 
The building is part of the Architectural and Historic Complex, characterized by cobbled streets, 
ancient houses, and numerous cultural monuments. The aim of the current research is to create a 
three-dimensional digital model of the building, as well as façade plans by using close-range 
photogrammetry. Image processing was performed with the Agisoft Metashape Professional 
photogrammetry software, which employs the algorithm Structure from motion (SfM). This 
algorithm allows individual images or characteristic points of them to be linked when the 
images are of different scale, i.e. they can be of different resolutions. Graphisoft’s specialized 
software – Archicad was used to create the façade plans and their graphic layout. The choice of 
method is determined by the specific conditions in the vicinity of the site. The presence of tall 
vegetation in front of some of the building facades, as well as the narrow streets and closely 
spaced buildings, makes aerial photography of the site almost impossible. The advantages of 
close-range photogrammetry (relatively inexpensive equipment, high accuracy and detail, safety 
in operation and the ability to be used along with other methods) predetermine its wide 
application in the documentation of buildings. The three-dimensional model and the façade 
plans of the pedagogical school will be used in the future conservation, restoration, adaptation, 
and socialization of the building. 

 

Key words: close-range photogrammetry, digital camera, structure from motion (SfM) 
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РЕЗЮМЕ 
 

Реализирано е заснемане с цифрова камера на първото българско педагогическо 
училище в град Елена, България. Тази сграда е част от Архитектурно-историческият 
комплекс, характеризиращ се с калдъръмени улички, старинни къщи и множество 
паметници на културата. Целта на изследването е да се създаде триизмерен числен модел 
на сградата, както и фасадни планове, използвайки близкообхватна фотограметрия. 
Фотограметричната обработка е извършена в програмната среда на Agisoft Metashape 
Professional, прилагайки метода „структура от движение“. Този алгоритъм позволява да 
се свързват отделните изображения или характерни точки от тях, без да е необходимо 
снимките да са с един и същ мащаб, т.е. те могат да бъдат с различна резолюция. За 
изработването на фасадните планове и графичното им оформление е използван 
специализираният софтуер Graphisoft Archicad. Изборът на методиката се обуславя от 
специфичните условия в близост до обекта. Наличието на висока растителност пред 
някои от фасадите на сградата, както и тесните улици, и близко разположените сгради, 
прави заснемането на обекта от въздуха почти невъзможно. Предимствата на 
близкообхватната фотограметрия (сравнително евтина апаратура, високата точност и 
детайлност, безопасност на работа и възможност да бъде използвана съвместно с други 
методи) предопределят и голямото ѝ приложение при документирането на сгради. 
Триизмерният фотограметричен модел и фасадните планове на първото педагогическото 
училище „Еленската Даскалоливница“ ще се използват при бъдещата консервация, 
реставрация, адаптация и социализация на сградата. 

Ключови думи: близкообхватна фотограметрия, дигитална камера, метод 
„структура от движение“, фасадни планове´´ 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Идеята за документирането на първото педагогическо училище в България в град 
Елена – „Еленската Даскалоливница“, възниква след като през 2019 - 2020 г. е 
възстановено първото местно класно училище – исторически и архитектурен паметник 
на културата. Благодарение на заснемане, реализирано малко преди опожаряването на 
сградата през 1988 г. и предоставянето на данните на община Елена, първото класно 
училище отново е възстановено, по проект на Община Елена – „Култура във вечността“. 
Днес то радва гражданите и туристите, които се наслаждават на картините, разположени 
в него. 

За жалост, не всички сгради в Архитектурно-историческият комплекс, намиращ се 
в центъра на град Елена, разполагат с документация, която да се използва при бъдещи 
консервации и реставрации. Установи се, че един от най-посещаваните обекти, а именно 
първото педагогическо училище „Еленската Даскалоливница“, също не разполага с 
модели и фасадни планове. Даскалоливницата играе важна роля в обществено-
икономическия живот през периода на Българското Възраждане (фиг. 1). Тя е първата 
гражданска постройка в селището, строена през 1843-1844 г. Започва да функционира 
през 1845 г. като първото педагогическо училище, което подготвя бъдещите учители и 
просветители на България. Нейни възпитаници преподават в 61 града и 31 села в страната 



и извън нейните граници – Одрин, Охрид, Тулча. Те са просветители, будители, 
участници в борбата за църковна и политическа независимост, радетели за свобода и 
социална справедливост. Някои от тях откриват класни училища, участват в читалищни 
дейности и инициативи, поддържайки пламъка на надеждата за бъдещото освобождение 
[3]. 

 

 

Фиг.1. Снимка на Даскалоливницата направена в периода на 70-те години на миналия 
век – от ляво [1] и 2022 г. – от дясно [1]. 

 

Историческото и културното значение на паметника и големият туристически 
интерес повлияха за оформянето на идеята, а именно създаването  на  числен  (цифров)  
модел  на „Еленската Даскалоливница“ и изработване на планове на четирите фасади на 
сградата. 

За реализирането на целта е извършено наземно фотограметрично заснемане с 
цифров фотоапарат. Изборът на методиката се обуславя от специфичните условия в 
близост до обекта. Наличието на висока растителност пред някои от фасадите на 
сградата, както и тесните улици и близко разположените сгради, което прави 
заснемането на обекта от въздуха почти невъзможно. 

 

2. ЗАСНЕМАНЕ 

 

Фотограметричното заснемане е извършено с цифров огледално-рефлексен 
фотоапарат Cannon EOS 650D с 18 Mpix сензор. Използвани са изображения в *jpg 
формат. Направени са около 450 снимки от всички страни на сградата. След което те са 
прегледани и при последващата фотограметрична обработка са редуцирани до 126 
изображения. 

За георефериране на модела по четирите фасади на училището са разположени 29 
опорни точки, равномерно поставени на различни нива. На фиг. 2 е представено 
разположението на опорните точки по северната фасада на сградата. 

 



 
 

Фиг. 2. Поставени опорни точки върху северната фасада на Даскалоливницата 

 

Опорните точки са измерени с тотална станция GEOMAX ZOOM 35 PRO, в 
координатна система БГС 2005. За основа на измерването са използвани 3 полигонови 
точки от работната геодезическа основа (РГО) на гр. Елена – № 1264, № 1272 и № 1273. 
Координатите на опорните точки са изравнени в програмната среда на TPLAN. 

 

3. ФОТОГРАМЕТРИЧНА ОБРАБОТКА 

 

Обработката на данните е извършена посредством софтуера Agisoft Metashape 
Professional ver.1.7.4., използвайки метода “Структура от движение“ (Structure from 
motion – SfМ).  Методът следва определен ред на обработка. Първият етап включва 
откриването на идентични точки във всички припокриващи се изображения, 
използвайки алгоритъма Scale Invariant Feature Transform – SIFT. Този алгоритъм 
позволява да се свързват отделните изображения или характерни точки от тях, без да е 
необходимо снимките да са с един и същ мащаб, т.е. те могат да бъдат с различна 
резолюция. След което се извършва така нареченото снопово изравнение – този 
алгоритъм се базира на многократни итеративни процедури. На този етап се 
изчисляват/оценяват и параметрите на вътрешното и външното ориентиране, 
автоматично извлечени от припокриващите се изображения. Освен това се създава и 
рехав облак от точки (получават се триизмерните координати на обекта в произволна 
координатна система, базирайки се на хомоложните точки, открити в заснетите 
изображения). Благодарение на получената вече геометрия на обекта се пристъпва към 
създаване на плътен (гъст) облак от точки, който включва  изчисляване на съответна 3D 
точка за почти всеки пиксел на изображението. Благодарение на това, в последствие 
могат да се генерират числени модели на релефа, числени модели на терена, триизмерни 
текстурирани повърхнини и орторектифицирани изображения (ортофото мозайки), и др. 
[2]. 

За създаването на модела на сградата е необходима компютърна система с високи 
параметри, поради това обработката е извършена в две отделни части (chunks). Едната 
част включва източната и северната фасада, а другата – западната и южната. След което 
те са обединени в един цялостен модел. Обработката на всяка една отделна част е 
последователно описана в следващите стъпки. 



Първият етап включва създаване на проект, въвеждане и оценка на изображенията. 
След което отделните изображения се свързват, използвайки алгоритъма за откриване 
на идентични точки (SIFT) и се създава рехав облак от точки (Sparse Cloud). За целия 
модел рехавият облак съдържа около 90 000 точки и част от него може да се види на фиг. 
3. 
 

 
 

Фиг. 3. Рехав облак от точки на част от училището, обхващащ източната и 
северната фасада 

 

В  следващият  етап  от  обработката  се  въвеждат  координатите  на опорните  
точки, получени от геодезическото заснемане с тоталната станция, след като те са 
изравнени. Всяка една точка се припознава във всички снимки,  в които я има. 
Задават се параметрите за изравнението и се извършва оптимизация. Получената средна 
квадратна грешка (абсолютната точност на модела) е 0,011 m. 

След приключване на изравнението се създава множество от 3D векторни точки 
или така нареченият „плътен облак от точки“ (Dense Point Cloud). Генерираният облак е 
почистен от „паразитни“ точки, които са получени от заобикалящата го среда и може да 
се види на фиг. 4. 

 

 
 

Фиг. 4. Плътен облак от точки на част от училището, обхващащ източната и северната 
фасада, съдържащ 32 651 460 точки 



 

Премахването на точките е извършено ръчно. Този процес подобрява качеството 
на модела и значително намалява времето за последващите обработки. Плътният облак 
за целия модел съдържа около 60 млн. точки. От него автоматично се създава 
полигонален модел (Mesh). Той съдържа около 4 000 000 триъгълника и част от него е 
визуализирана на фиг. 5. 

 

  
 

Фиг. 5. Полигонален модел на източната и северната фасада на Даскалоливницата 

 

Следващата стъпка е свързана със създаването на триизмерен числен (цифров) 
модел с текстура. Визуализацията на част от модела, представящ източната и северната 
фасада на Даскалоливницата, е представена на следващата фиг. 6. 
 

 
 

Фиг. 6. Визуализация на част от създадения текстуриран триизмерен числен модел, 
обединяващ двете двойки източна и северна фасада 

 



Направено е сравнение между дължини измерени директно по сградата и отчетени 
от модела. Измерени са 25 дължини, разположени както хоризонтално, така и във 
вертикално направление по четирите фасади (разстояния по прозорци, врати, паметни 
плочи и други елементи). При малки разстояния, например дължина на прозорец или 
височина на паметна плоча, не се наблюдават разлики в измерените разстояния. Разлики 
се наблюдават единствено при дължините на целите фасади, като най-голямата е със 
стойност 5 mm.  

За целите на изследването са създадени и ортофотомозайки, които се използват за 
изработването на четирите фасадни плана на Даскалоливницата. Ортомозайката 
представлява комбинирано изображение, получено чрез обединяване на оригиналните 
изображения, проектирани върху обектната повърхнина и трансформирани в избрана 
проекция. Agisoft позволява няколко вида проекции, които могат да бъдат използвани, в 
зависимост от типа на обекта – географска, планарна и цилиндрична. За конкретната 
задача е използвана планарна проекция, която е подходяща за проекти, отнасящи се за 
фасади или други не хоризонтални повърхнини, какъвто е и нашият случай. Тази 
проекция позволява да се избере проекционната равнина и ориентация на 
ортофотомозайката чрез набор от маркери [4]. Това е подходящо за проекти, свързани 
със създаването на ортофотомозайки на фасади на сгради, като тези представени на фиг. 
7. 

 

4. СЪЗДАВАНЕ НА ФАСАДНИ ПЛАНОВЕ 

 

За изработването на фасадните планове и графичното им оформление е използван 
специализираният софтуер Graphisoft Archicad. Този софтуер, разработен от унгарската 
компания Graphisoft, е един от най-популярните продукти за архитектурно проектиране 
на сгради и конструкции. Работата му се основава на технологията за информационно 
моделиране на сгради (BIM), включващо създаването на дигитално копие на 
проектираната сграда. От него може да се получи разнообразна информация – от 
ортогонални чертежи и триизмерни модели, до оценки за материали и отчети за 
енергийната ефективност на сградата. Основните предимства на Archicad, при 
издаването на проектна документация, са свързани с бързото и лесно създаване и 
редактиране на проекти, благодарение на богатата библиотека от елементи. Това води до 
съкращаване на времето на работния процес. Безплатният пробен период, даващ пълния 
достъп на програмата без ограничения, и интуитивният интерфейс са допълнителни 
предимства на избрания софтуер. 
 



 

Фиг. 7. Ортофотомозайка на четирите фасади на сградата на „Еленската 
Даскалоливница“ 

 
 

За текущото проектно представяне са използвани ортофотомозайките на четирите 
фасади, от които са изработени фасадните планове в мащаб 1:50. Допълнително, 
графично са представени с по-голяма детайлност специфичните характеристики на 
основните елементи на сградата и оформянето на художествения ѝ аспект, които могат 
да се видят на фиг. 8.



 
 

 
 

Фиг. 8. Фасадни планове на Даскалоливницата, допълнени с информация за физическите 
характеристики на обекта 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предимствата на близкообхватната фотограметрия (сравнително евтина апаратура, висока 
точност и детайлност, безопасност на работа и възможност да бъде използвана съвместно с други 
методи) предопределят голямото ѝ приложение при документирането на сгради и изработването 
на фасадни планове. 

Появата на цифровите фотоапарати, съвременните усъвършенствани хардуерни системи и 
софтуерни продукти за обработка на изображения позволяват създаването и визуализацията на 
детайлни и точни (сантиметрови и по-малки от 1cm) триизмерни текстурирани модели. 

Алгоритъмът „Structure for motion“ (SfM) заложен в редица съвременни софтуери, като 
Agisoft, Pix4D, PhotoModeler и други, разкрива нови възможности за създаване на триизмерни 
модели и ортофотопланове. Използването на изображения, получени от различно отдалечение и 
при различен ъгъл на наклона, е значително предимство на този алгоритъм пред традиционните 
цифрови фотограметрични методи. Това, както и интуитивната автоматизирана обработка на 
данните, която се извърша сравнително лесно, предопределят възможността софтуерите, 
работещи с този алгоритъм,  да се използват от широк кръг потребители. 



Поради това наземната фотограметрия се превръща във все по-достъпен и стандартен метод 
за извличане на триизмерна информация за обекти, които имат сложна геометрия. 

Чрез съчетаване  на растерни  и  векторни  данни се получава по-пълна представа за обекта, 
онагледяват се физическите му характеристики – размери, височини, използвани материали, 
цветове, текстура, което е от изключително значение при бъдещи дейности свързани с 
консервация, реставрация, адаптация и социализация на сградата. 

Тази методика може да се използва от различни институции, фирми, дружества и 
предприятия при решаването на текущи и планови задачи, улеснявайки работата на техните 
специалисти. 

Получените фасадни планове са предоставени за нуждите на Архитектурно-историческия 
комплекс в гр. Елена. 
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