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Abstract
The present article treats the potential of digital photogrammetry for reconstructing old
epigraphic inscriptions, which have been erased by the destructive impact of natural forces. The
method described is to be implemented from a distance, i.e. without touching the stone or
performing any aggressive action on it, which preserves its structure and saves the authentic
view of the monument.
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Методите за събиране и обработване на пространствена информация от разстояние се
разглеждат и изучават в две научни направления - дистанционни изследвания и
фотограметрия. Те са неразривно свързани помежду си и затова могат да се обединят под
общото понятие - дистанционни методи (ДМ). Първоначално ДМ са използвани за картиране
на обширни части от земната повърхност. Това е изисквало скъпо техническо оборудване и е
било във възможностите единствено на големи държавни институции. С появата и развитието
на съвременните цифрови технологии голяма част от някогашните скъпоструващи технически

средства и материали бяха заменени с нови, компактни и достъпни като цена за обикновения и
масов потребител. Това е вярно още повече, когато става дума за изследването на малки по
размер исторически предмети, които са неразделна част от световното културно-историческо
наследство.
Настоящата публикация разглежда възможностите на цифровата фотограметрия за
реконструиране на надписи, издълбани върху стари надгробни паметници, които са почти
заличени от времето и разрушителното въздействие на природните условия. Описаният метод
е дистанционен - без докосване или прилагане на някакви агресивни действия над камъка,
което съхранява структурата му и запазва паметника в неговия автентичен вид.

Фотограметрията е научно направление, изучаващо методите и средствата за
извличането на пространствена и метрична информация за обекти от земната повърхност по
техни фотографски изображения (Назаров, 2006). Технологията за получаване на суровите
изображения е предмет на дистанционните изследвания, а фотограметричния метод е
средството, чрез което от изображенията се извлича съдържащата се в тях пространствена
информация. По този начин могат да се определят формата, размерите, местоположението и
други количествени и качествени характеристики на заснетите обекти, което ги прави
измерими с висока точност. Най-общо фотограметричния способ се заключава във
възстановяване по аналитичен път на положението и ориентацията на камерата за всяка от
снимките да е по начина, в който се е намирала по време на експонациите. При това
положение ако се прекарат обратните лъчи, започвайки от едноименните проекции на точки
от местността, изобразени върху последователни снимки и минаващи през главната точка на
обектива, тогава тези лъчи ще се пресекат в пространствени точки, които са напълно
определени с трите си координати. Така може да се генерира облак от триизмерни точки,
които формират цифров модел на заснетата повърхност (Фиг. 1).

Фиг. 1. Принцип на фотограметричния способ за получаване на цифров пространствен
модел на заснетия обект.

Разстоянието между камерата и обекта на фотографиране е определящо за големината
на най-малкия детайл, който може да бъде изобразен върху модела.
Предлага се реконструкцията да се извършва по описаната фотограметрична
технология, а всички съпътстващи дейности да се ограничат до следните три стъпки:
1. Фотограметрично заснемане и обработка на получените снимки. Осъществява се на
два етапа - снимачен и изчислителен.
2. Създаване на цифров модел на релефа на повърхността на паметника, в който са
уловени дори най-малките грапавини и вдлъбнатините.
3. Извличане на контурите на издълбаните надписи и рисунки. То може да се
осъществи по следните начини:
a) Симулирано осветяване под различни ъгли и засенчване.
b) Цифрова пост-обработка на модела на релефа. Включва използването на
цифрови локални филтри и различни техники за смесване на изображения.
c) Комбиниране на методите а) и b).

Ние приложихме технологията към конкретен паметник – надгробен кръс от XIX
век, за да се покаже приложимостта на фотограметричния метод при реконструиране на
надписи върху стари каменни паметници. Беше проведен експеримент с каменен кръст,
намиращ се в гориста местност на планинско възвишение до с. Костенец, Софийска
област (Фиг. 2).

Фиг. 2. Общ изглед на каменния кръст.

При заснемането беше използвана 7.2 Mpix цифрова камера с обектив Carl Zeiss
Vario-Sonnar ( 2.8 - 4 / 7 - 28 ). Снимките бяха направени от приблизително разстояние 1m
и постоянно фокусно разстояние f = 7 mm. Резолюцията на сензорната матрица е 3072 x
2304 pix.
На (Фиг. 3) е показан близък план на лицевата страна с основния надпис. Ясно се
вижда, че прякото въздействие на природните и метеорологичните условия през годините
и съпътстващите ги ерозийни процеси, са оказали своето разрушително влияние върху
паметника. Изветряването на повърхността на камъка в комбинация с многобройните
лишеи и мъх са направили невъзможно разчитането на текста чрез преки наблюдения.

Фиг. 3. Близък план на страната с основния надпис. Вижда се, че надписът е неразличим и
почти заличен.

За да може да бъде видяно изобразеното послание беше необходимо да се отдели
външната текстура от релефната структура на камъка и анализът да се съсредоточи
единствено към формите на релефа защото при този вид паметници, релефът е основният
информационен носител. За целта беше направено фотограметрично заснемане на
лицевата и обратната страна на паметника по методика, пригодена и оптимизирана специално
за епиграфски паметници (Стоянов, 2020). Общият брой на направените снимки е 18.
След приключване на снимачния етап се пристъпи към изчислителния етап, където
в резултат на фотограметричната обработка бяха генерирани два цифрови модела на
релефа съответно на лицето и на гърба на паметника. Двата модела се получиха с
пространствена разделителна способност 0.366 mm/pix (Фиг. 4).

Фиг. 4. Растерни цифрови модели на релефа (32 bits). Вляво е показана страната с основния
текст, която е обърната на запад, а вдясно - страната, обърната на изток.

Числовата стойност по-горе означава, че получените цифрови модели са
достатъчно подробни и могат да пресъздават изключително малки релефни детайли, чиято
големина е едва 1/3 част от милиметъра. Т.е. информацията се съдържа в моделите, но по
някакъв начин тя трябва да се направи видима. Идеята за визуализацията на релефните
форми е заимствана от практиката на историците и археолозите, които за да подчертаят
видимостта на линиите, издълбани върху епиграфските паметници ги осветяват странично
под малък ъгъл, така че всяка драскотина да изпъкне със своята сянка (Фиг. 5).

Фиг. 5. Участък от повърхността на епиграфски паметник, заснет с осветяване под малък ъгъл.
(Фрагментът представя името Климентос, ИМ -Провадия)

Чрез симулирано странично осветяване на двата модела на релефа под малки ъгли
спрямо хоризонта на повърхността се предизвика появата на дълбоки сенки, които
подчертаха дори и най малките колебания в релефа на камъка (Фиг. 6).

,
Фиг. 6. Цифрови модели на релефа, засенчени чрез симулирано осветяване на повърхвостта под
малък ъгъл. Вляво е показана страната с основния текст, а вдясно – обратната страна.

Беше направен и втори експеримент за визуализация на информацията от моделите
на релефа с прилагане на авторска модификация на цифров филтър, в който се използва
идеята на стара фотографска техника за подобряване на фотоснимки (Стоянов, 2008).
Може да се види, че постигнатия резултат е още по-добър откъм отчетливост и яснота на
надписите (Фиг. 7).

Фиг. 7. Резултат след прилагане на модифицирания вариант на цифров филтър за
подобряване видимостта на изображения.

В заключение можем да кажем, че фотограметричния подход разкрива качествено
нови хоризонти при заснемането, изучаването и разчитането на стари епиграфски
текстове. Резултатите от направения експеримент показват, че предложените стъпки за
цифрова реконструкция на старинни надписи и фигури са резонни и водят до добър
резултат. Може би най-големите достойнства на предложената технология са, че методът
е дистанционен, не поврежда изследвания обект, а прилагането му към надгробни и
епиграфски паметници не изисква големи инвестиции. Постигнатата детайлност и точност
на моделите напълно удовлетворява изискванията на съвременните исторически
проучвания. Тя помага да се финализират споровете около разчитането на древния текст,
да се видят най-дребните детайли на изображенията и буквите. На практика завършващата
фотография има функцията на археологическа консервация и реконструкция на паметник.
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