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Abstract. The article presents a new approach to the training of stu-
dents in Stereometry in the secondary schools. The aim is to create 
an application that presents the learning material of the textbooks in 
a way that is easily understood by learners while at the same time 
excites them and motivates them for new knowledge. Graphics are 
presented which can be implemented in two ways: solid and wireframe 
(transparent), their advantages and disadvantages are considered. An 
analysis of 3D modeling techniques such as LOD (Level of Details), 
voxels and sweep representation is also done. The study highlights the 
advantage of the system, which is the stereoscopic perspective. Its 
implementation is realized by a system without immersion or projector. 
The constructivism and the connectivism are considered as suitable 
methodologies in case of application-based training in mathematics. 

Увод
Известно е, че изграждането на солидни познания 

става по-бързо чрез така наречения дигитален модел, 
който може да се реализира посредством навлизането на 
информационните технологии и устройствата за виртуална 
реалност [7]. Избирането на подходящ софтуер от страна 
на учителя може да се превърне в много силен инструмент 
в процеса на обучението. Целта на такъв вид обучение е 
учениците да бъдат въвлечени по възможно най-иноватив-
ния начин за изграждане на знания. 

Целта на изследването е да се намери най-правил-
ният подход за обучение на учениците по стереометрия в 
средния курс с помощта на 3D технологиите, като процесът 
на обучение да бъде увлекателен и заинтригуващ.

Изследователски подход в обучението
С развитието на информационните технологии днес 

е възможно използването на изследователски подход в 
преподаването в часовете по математика с помощта на 
подходящ софтуер (фиг. 1). Това вече не е нещо непозна-
то в образователната система както в чужбина, така и в 
България. Този подход може да се реализира посредством 
съответния софтуер. Целта на стереоскопичната система 
е да се реализират динамични геометрични обекти, които 
да привлекат вниманието на учениците с цел наблюдение и 

откриване на математически зависимости. 
След направено проучване в европейското и българ-

ското образование относно използването на динамичен 
софтуер в часовете по математика се установи, че досега 
са използвани следните програми: GEOGEBRA, DALEST и 
CABRI 3D. 

В момента изследователският подход в българското 
училище е свързан конкретно с математическия динамичен 
софтуер Geogebra [3,4,5,7]. За неговото използване е дос-
татъчна само начална компютърна грамотност. Програмата 
се прилага за използване на софтуер като поле за рису-
ване, създаване на динамични рисунки, изследване на 
геометрични конструкции. С помощта на динамичен соф-
туер се създават интерактивни чертежи и в същото време 
учениците се увличат в представянето и изследването на 
материала. За да бъде добита по-ясна представа за нещо 
сложно на пръв поглед, днес, с развитието на информа-
ционните технологии, може да бъде създадена подходяща 
компютърна среда. По този начин обучаемият развива 
своето пространствено въображение и логическо мислене, 
натрупвайки нови знания и умения. „Радвам се на това, 
че накарах учениците да мислят в контекста на предиз-
викателна математическа ситуация. Бях изненадана, че 
много малко от тях използваха поставените насочващи 
въпроси и указания във файловете. Разбира се, имаше 
ученици, които се опитаха да избягат от задачата си. 
Надявам се, че след някоя седмица ще мога да си кажа, че 
не съм сбъркала с избора на този нетрадиционен начин 
за преподаване на стереометрия“ [7] – Даниела Петрова, 
91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, София. 

Фиг. 1. Изследователски подход 
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Оптималният начин за научаване на нещо ново е чрез 
наблюдение и осмисляне, което е улеснено от новите тех-
нологии. Разбира се, те имат своите плюсове и минуси. 
Недостатък е зависимостта ни от техниката (компютър, 
прожектор, монитор и други). 

Техники за моделиране  
на триизмерни обекти

За реализацията на стереоскопичната система са 
използвани едни от най-подходящите техники за моделира-
не на триизмерни обекти, например Level of Details (ниво 
на детайлите), sweep представяне, voxels и други.

Повечето от тях се прилагат върху повърхности, а не 
върху множество точки.

Voxels. Техника за моделиране на триизмерни обекти, 
при която 3D моделите се определят от голям брой от 
квадрати [18]. Voxels, това са триизмерното съответствие 
на пикселите при растерното изображение. Представени 
са на фиг. 2.

Фиг. 2. Техника voxels

Sweep представяне. При тази техника триизмерният 
обект се създава от двуизмерен обект, движещ се по даде-
на траектория [18]. Представена е на фиг. 3.

Фиг. 3. Техника sweep 

Полигони от триъгълници (Triangulation of polygons). 
При този подход повърхностите могат да се пресъздадат с 
голям брой триъгълници. Той се прилага върху вече създа-
дените полигони [14]. Всеки създаден обект може да се 
раздели на голям брой от триъгълници.

Ниво на детайлите (Level of Details). При този 
подход се съхранява обект с различен брой триъгълници 
(tessellations) и впоследствие се взема решение коя резо-
люция ще се приложи [16,11]. На една и съща повърхност 
се увеличава броят на триъгълниците, които участват при 
нейното създаване (фиг. 4 и фиг. 5). Подходът LOD може 
да се приложи към представянето на всички геометрич-
ни тела, например полигони (polygons), сплайни (splines), 
voxels, повърхности (implicit surface) и други. Въпреки това 

той се прилага основно към полигоните. На този етап те са 
най-често използваните в компютърната графика. За реа-
лизацията му има създадени алгоритми, повечето от кои-
то се прилагат основно върху разгледаните обекти, които 
трябва да бъдат разделени на триъгълници (triangulated). За 
реализацията на тази техника се използва един от най-чес-
то срещаните алгоритми. Той е разделен на няколко стъпки, 
както следва: 

Стъпка 1. Разделяне на полигоните на подходящи че-
териъгълници.

Стъпка 2. Начертават се диагоналите на срещуполож-
ните върхове на четириъгълника.

Стъпка 3. Накрая полигоните биват разделени на три-
ъгълници.

Фиг. 4. Ниво на детайлите wireframe

Фиг. 5. Ниво на детайлите solid

Разгледаните техники намират приложение в пред-
лаганата стереоскопична система за създаване на гео-
метрични тела, например пирамида, куб, сфера, цилиндър, 
призма и други. Стереометричните обекти могат да се 
представят по два начина: плътно тяло (solid) и мрежово 
тяло (wireframe).

Видове графики solid/wireframe

Фиг. 6. Wireframe 
представяне

Фиг. 7. Solid представяне
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Много от софтуерите на 3D графики използват 
wireframe за представянето на обектите. Този тип графики 
се състои от редица върхове и линии, свързващи тези вър-
хове. При графиките от тип solid обектите се представят 
чрез по-голяма плътност. Съществуват алгоритми, с помо-
щта на които може да се осъществи преобразование от 
wireframe до solid. Процесът се нарича преобразуване от 
мрежово в плътно тяло (solidifying wireframes) [12,15].

Основните solids модели са: представяне чрез при-
митиви (primitive Instancing), sweep presentation, гра-
нично представяне (boundary representation), плътна 
геометрия (Constractive Solid Geometry). При първия мо-
дел моделиращата система се дефинира чрез редица от 
примитиви с плътна форма. При втория модел се използва 
разгледаната по-горе техника. При модела b-reps обектът 
се описва по отношение на неговите граници като върхове, 
ръбове и линии. CSG има комбинация от примитиви за 
създаването на сложни 3D обекти.

Солидното моделиране използва топологична инфор-
мация в допълнение към геометричната, за да представи 
обектите напълно. Предимството на solid моделите пред 
другите е, че твърдият модел води до по-точен дизайн. Не-
достатък е, че има информация, която не може да се види 
на фиг. 7. От друга страна, при изобразяване на обекти 
от областта на стереометрията повече информация би се 
получила от wireframe графиките на фиг. 6. На показаната 
диаграма (фиг. 8) се вижда как се създават графики по-
средством Java 3D програмен език [19].

Фиг. 8. Потребителски графики

С цел параметрично задаване на правилна шестоъгъл-
на пирамида трябва да бъдат указани стойности за всеки 
нейн връх от тримерното пространство. След това в за-
висимост дали фигурата е wireframe, или solid се задават 
съответно ръбове или стени с помощта на посочените вър-
хове. За тази цел са представени три таблици съответно за 
върховете, ръбовете и стените.

Табл. 1. Върхове

Номер на връх X Y Z
1 -a/2 0 (-a/2)*sqrt(3)
2 a/2 0 (-a/2)*sqrt(3)
3 a 0 0
4 a/2 0 (a/2)*sqrt(3)
5 -a/2 0 (a/2)*sqrt(3)
6 -a 0 0
7 0 H 0

Табл. 2. Стени

Номер на стена Прилежащи върхове
1 1, 2, 3, 4, 5, 6
2 1, 2, 7
3 2, 3, 7
4 3, 4, 7
5 4, 5, 7
6 5, 6, 7
7 6, 1, 7

Табл. 3. Ръбове

Номер на ръб Начален връх Краен връх
1 1 2
2 2 3
3 3 4
4 4 5
5 5 6
6 6 1
7 1 7
8 2 7
9 3 7
10 4 7
11 5 7
12 6 7

За създаването на wireframe пирамидата на фиг. 6 се 
използва информацията за върховете и ръбовете. Всеки 
два върха (начален и краен) образуват един ръб. Общият 
брой на ръбовете е 12. При solid фигурата (фиг. 7) участие 
взема таблицата на стените. Трябва да се обърне внимание, 
че табл. 2 и табл. 3 правят препратка към табл. 1. Па-
раметърът h указва височината на пирамидата. Дължината 
на основата е представена посредством стойността на па-
раметъра a. Когато стойностите на връх с номер седем съ-
ответно по осите X или Z е число, различно от нула, край-
ният резултат ще бъде наклонена пирамида. Аритметичната 
операция умножение в Java се извършва от унарния знаков 
оператор “*”. Методът на java.lang.Math sqrt(double b) връ-
ща корен квадратен на числото b.

Методика на електронното обучение  
по математика за 5 и 6 клас

Използваната методика за обучение на ученици по 
стереометрия за 5/6 клас е представена от двата мето-
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дически подхода: конструктивизъм и конективизъм [1,2,6]. 
Това са сравнително нови понятия в световен мащаб. Те 
навлизат основно в развитите страни като Великобритания, 
САЩ, Канада и други. В сравнение с тях в България прило-
жението им и документираните резултати от използването 
им са сравнително малки. 

Конструктивизмът е методически подход, при който 
обучаемият използва предишни познания за изграждане на 
нови такива. Основните принципи на конструктивизма са:

• Освен учебници се използват и други източници 
на информация.

• Обучаемият участва активно в учебния процес.
• Дава се възможност за изследователска работа 

чрез прилагане на новото.
• След решаване на конкретна математическа зада-

ча се извършва поглед назад.
• Обучаемите трябва да се научат да се аргумен-

тират.
Учениците могат да бъдат разделени на групи и да им 

се дадат конкретни задачи с цел да се научат да работят 
заедно в екип. При този тип обучение преподавателят е 
най-важен, той е организатор и контролира учебния про-
цес. Главната цел на конструктивизма е, че знанията не 
трябва да се дават наготово.

Обратният подход на конструктивизма е методиката 
на конективизма, при която няма нужда от знания, придо-
бити в миналото. При него материалът се предоставя наго-
тово. Подходите, които се използват при него, са основно 
наблюдение и осмисляне. Въпреки че бива много крити-
куван, той също участва активно в процеса на обучение. 
Предлаганата стереоскопична система за обучение на 
ученици по стереометрия се базира и на двете разгледани 
методики. От разгледаните методики се вижда, че обуче-
нието е активен, конструктивен и надграждащ процес. За 
да има положителен резултат от този процес, е необходимо 
едновременното участие на учител и ученици. Чрез стере-
оскопичната система в средния курс се дава възможност 
на учениците да:

• изследват;
• наблюдават;
• експериментират;
• откриват;
• да предполагат.
Тя дава възможност на обучаемия да работи са-

мостоятелно и в екип, като в същото време е контролиран 
от учителя. В някои случаи може да се окаже, че пре-
подавателят става просто наблюдател. Той не разеснява 
преди учениците сами да са се опитат да вземат конкретно 
решение по проблема.

Предложената стереоскопична система е универ-
сална и независима от операционната система и намира 
приложение в образованието - както в средното училище, 
така и в университета. Това, което я различава от другите 
програмни среди, е, че учителят няма да губи много време 
за подготовката на уроците. С нейна помощ се предлага 
достоверна информация на разглежданите стереометрични 
обекти. При традиционния начин на преподаване на лист 

хартия и дъска учениците са затруднени при преподаването 
на стереометрията – те не виждат добре структурата на фи-
гурите. Като пример може да се даде, че при изучаването 
на куб ученикът не вижда добре основата, а именно, че е 
квадрат, той приема основата за успоредник.

С помощта на прожектор може всички ученици едно-
временно да се потопят във виртуалната реалност. Пред-
ставеният материал е с нарастваща трудност, разделен в 
отделни модули. Досега в българските училища и тези в 
Европа са изпробвани следните програми за обучение в 
стереометрията: CABRI 3D, GEOGEBRA и DALEST.

CABRI 3D
Класическият метод, т.е. използването на тебешир, 

линия и пергел подсигуряват разбирането на чертежа в 
планиметрията и стереометрията. Построението се осъ-
ществява във въображението, но в плоска конструкция. 
При съвременните компютърни технологии за построение 
се откриват нови възможности за изчертаване на геомет-
ричните фигури. В случая CABRI 3D позволява да се из-
върши построение във виртуалното пространство. С нейна 
помощ се дава възможност за ново пресъздаване на фи-
гурата в пространството. Програмата може да извършва 
триизмерни манипулации с геометричните фигури. Софту-
ерът позволява да се конструират динамични обекти от 
стереометрията във виртуалната реалност. Също така той 
може да извърши всякакви измерения и изчисления. След 
създаването на обекта от геометрията програмата позволя-
ва интерактивност, като чертежът може да се връща с по 
една стъпка назад или напред. Дава се възможност обектът 
да бъде разгледан под различен ъгъл [9,10,13]. 

CABRI 3D дава възможности за построение в равни-
ната и пространството.

Проектът DALEST
Работата, представена в проекта DALEST, е резултат 

от съвместната работа на няколко европейски универси-
тета [20]. Приложен е при ученици от средното училище. 
Участвали са университети от Кипър, Великобритания, Пор-
тугалия, Гърция и България. Целта на проекта е да се раз-
вие динамичен 3D софтуер за изучаване на стереометрия 
в средното училище. Това, което го различава от разгле-
даните по-горе програми – GEOGEBRA, CABRI, е, че той е 
създаден за деца в средното училище.

Както при другите програми, така и тук има удобен 
интерфейс, с помощта на който обучаемият взаимодейст-
ва с обектите. DALEST дава възможност обектите да се 
изчертават чрез solid/wireframe графики. Конструкциите в 
програмата са направени от точки, линии, повърхности и 
други примитиви. Целта е да се помогне на обучаемия да 
изследва и открива геометричните свойства на фигурите. 
Софтуерът се състои от няколко приложения като кубче-
та (cubix), плъзгач (slider), плюшени играчки (stuffed toys), 
конструктор (cubix editor), сенки (cubix shadow) и други. 
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Учениците имат възможност да работят в два режима, а 
именно: нормален (normal) и сечение (dissection). Създаде-
ните обекти могат да бъдат променяни чрез отделни пара-
метри. В същото време се дава възможност за групиране 
на различни обекти.

Стилът на чертане е четири вида:
• Прозрачни линии (Transparent lines).
• Прозрачни точки (Transparent dots).
• Запълнени цветове и линии (Filled colors + lines).
• Запълнени цветове (Filled colors).

Аксонометрична и стереоскопична 
перспектива

Перспективата е вид изобразяване на триизмерни 
обекти върху проекционната равнина, а проекцията е метод 
за построяване на тримерни изображения. Аксонометрич-
ната перспектива е един от видовете перспективи, основан 
на метода на проектиране (проекция на предмет върху пло-
скост) [21]. Създаването на обекта се извършва в тример-
ната координатна система. Стереоскопичната перспектива 
е, когато има изображение в равнината с повтарящи се 
елементи, които се разчитат от лявото и дясното око по 
различен начин. Съществуват различни методи за преглеж-
дане на стереоскопични изображения.

Фиг. 9. Видове перспективи

В статията се разглежда използването на динамичен 
софтуер в образованието. Конкретно се обръща внимание 
на два такива, които са GEOGEBRA и CABRI3D.

GEOGEBRA дава възможност за стереоскопична ин-
формация но чрез 3D анаглифна проекция [17].

Новото, което предлага стереоскопичната система, 
е, че може да реализира стереоскопична преспектива. Тя 
дава възможност за получаване на по-задълбочена и ре-
ална информация за обектите в сравнение с другите соф-
туери. Потребителят може сам да определя стерео ефекта 
колкото той иска. Приложението е съгласувано в зависи-
мост от учебното съдържание за среден и горен курс, зало-
жено в учебния план на издателство „Архимед“.

Стереоскопичната система улеснява много работата 
на преподаватели и обучаеми. 

Материал, включен в учебниците  
за 5 и 6 клас

Стереоскопичната система за обучение на ученици 
по стереометрия реализира материала, включен в учеб-

ниците по математика на издателство „Архимед” за 5 и 
6 клас.

Математика за 5 клас. Тема 5. Геометрични тела
 ¾ Куб. Елементи. Повърхнина.
 ¾ Обем на куб.
 ¾ Мерни единици за обем.
 ¾ Правоъгълен паралелепипед.
 ¾ Лице на околна повърхнина и лице на повърхнина на 
правоъгълен паралелепипед.
 ¾ Обем на правоъгълен паралелепипед.

Математика за 6 клас. Тема 1. Геометрични фигу-
ри и тела

 ¾ Призма. Правилна призма.
 ¾ Лице на повърхнина на права призма.
 ¾ Обем на права призма.
 ¾ Пирамида. Правилна пирамида.
 ¾ Лице на повърхнина на правилна пирамида.
 ¾ Изработване на модели на геометрични тела.
 ¾ Обем на правилна пирамида.
 ¾ Прав кръгов цилиндър.
 ¾ Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър.
 ¾ Обем на прав кръгов цилиндър.
 ¾ Прав кръгов конус.
 ¾ Лице на повърхнина на прав кръгов конус.
 ¾ Обем на прав кръгов конус.
 ¾ Сфера.
 ¾ Кълбо. Обем на кълбо.

Графичен потребителски интерфейс
За реализацията на стереоскопичната система е 

избран обектноориентираният език Java. Той дава възмож-
ност за стереоскопична визуализация чрез класа Canvas3D. 
В същото време потребителят може сам да определя па-
раметрите в приложението с помощта на потребителския 
интерфейс.

Стереоскопичната система работи с помощта на 
следните библиотеки: JDK 7 (Java Development Kit) или по – 
късна версия, както и Java 3D, като най-подходящи са вер-
сиите 1.5.2 и 1.6. И двете са независими от операционна 
система и компютър. Най-подходящите програмни среди за 
създаването на системата са Eclipse, InelijIdea и Netbeans. 
За реализацията на интерфейса се използва SceneBuilder и 
GUI Builder. За да е възможно напълно да се възползва от 
стереоскопичната система, потребителят трябва да разпо-
лага със стереоскопичен дисплей.

Графичният потребителски интерфейс дава възмож-
ност за работата с приложението посредством менюта, бу-
тони, таблици и други. Той е възможно най-улеснен с цел 
да не затруднява потребителя. Приложението също така е 
уеб базирано и може свободно да се изтегли от всеки же-
лаещ. То има и документация, която помага на обучаемия 
да работи със системата. Материалът е разделен на отдел-
ни модули по трудност. Има и възможност да се тестват 
знанията.
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Модули на стереоскопичната система 
за обучение

Необходимостта от стереоскопичната система произ-
лиза от това, че при традиционния начин на преподаване 
на стереометрия учениците са затруднени при изучаването 
на геометричните обекти. При голяма част от тях няма раз-
вито така нареченото пространствено мислене. Това е един 
от големите проблеми в образованието както в България, 
така и в чужбина.

Фиг. 10. Модули на системата

Основни точки на концепция
• Къде ще бъде полезна стереосистемата.
• Изисквания към системата.
• Технически средства.
• Основни модули и връзки между тях.
Системата за обучение на ученици по стереометрия 

може да бъде полезна и да се внедри както в училища, така 
и в университети. Тя може да стане част от съвременните 
методи на преподаване в помощ на обучаващи и обучаеми.

Изисквания към системата 
• Системата трябва да дава възможност за стере-

оскопична визуализация на геометрични фигури.
• Да предлага интерактивност с обектите на изслед-

ване в помощ на обучаемите.
• Да предоставя възможност за математически из-

числявания.
• Да има документация за работа с приложението.
• Обучаемият да има възможност да направи оцен-

ка на своите знания чрез помощта на тестване.

Технически средства
Необходимото оборудване за работа със системата е:
• Монитор за стереоскопична визуализация.
• Прожектор, когато е необходимо представяне на 

информация пред повече обучаеми.
• Избор на подходяща графична карта.
• Очила с активна или пасивна технология, даваща 

възможност за стереоскопична визуализация в 
зависимост от избраната технология.

Системата е изградена от следните пет модула (фиг. 10): 
интерфейсен модул, модул стереоскопична визуализация, 
модул стереометрия, учебен модул и модул за тестване 
на знания. Основните (най-важните) модули в системата 
са съответно интерфейсният модул и модул стереометрия.

Интерфейсен модул 
Този модул осъществява връзката между потребителя 

и стереоскопичната система. С негова помощ се осигуряват 
управлението и контролът на системата. Всяка софтуерна 
програма, която има възможност да осъществи връзка с 
потребител, изисква подходящ и удобен интерфейс. Model 
View Controller (MVC), е общ дизайн в програмирането, къ-
дето всеки проблем се разделя на отделни части за него-
вото решение [8]. Моделът – това са данните, които ще 
използва програмистът. Изгледът е интерфейсът, т.е. какво 
вижда потребителят. Накрая контролерът осъществява вза-
имодействието на разгледаните части. Правилния избор на 
опростен потребителски интерфейс за малки приложения 
е Widget – based user interfaces [14]. Това е начин за из-
граждане на приложения с елементи като бутони (buttons), 
слайдери (sliders), меню (menu), етикети (labels) и други. 
Контролите са софтуерни компоненти, с които потребите-
лят взаимодейства с цел четене и промяна на информация.

Модул стереометрия 
Модулът е свързан конкретно с математическите из-

числения и създаването на геометричните обекти. Той дава 
възможност за избор на тип геометричен обект и неговата 
обработка. С негова помощ е възможно преминаването от 
двумерното към триизмерното пространство при изучава-
нето на част от геометрията, където има възможност за 
такова преминаване. За реализацията на модула са из-
брани едни от най-подходящите техники за моделиране на 
триизмерни обекти, които са разгледани в тази статия. 

Модул за стереоскопична визуализация
Този модул от системата трябва да може да реализи-

ра стереоскопичната визуализация. За да е възможно това, 
е необходимо използването на стереоскопични технологии: 
пасивна и активна. Разликата между тях е в това, че едни-
те предлагат по-добро качество, но са скъпи, и изискват 
необходимост от зареждане. От друга страна, пасивните 
очила (анаглифните) са сравнително евтини, но също могат 
да предложат 3D ефект [22]. Принципът на действие на 
двата вида очила е един и същ.

Учебен модул
Учебният модул се състои от материала, заложен в 

учебниците, като в същото време има и подробна докумен-
тация по теми за работа с приложението.

Заключение
В резултат на анализа на съществуващи 3D динамич-

ни софтуери в областта на стереометрията е установено, 
че технология с активни очила не съществува. Разгледани 
са най-подходящите техники за 3D моделиране, които да 
участват при разработването на приложението. Материалът, 
включен в стереосистемата, е предназначен за средния курс 
в училище. Интерфейсът е възможно най-опростен, лесен и 
удобен за използване. Представени са основните модули, 
част от концепцията на стереоскопичната система.
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