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SUMMARY 
 

Remote methods of data collection - among them photogrammetry and laser scanning - are 
the basis for creating detailed three-dimensional models of objects of high cultural-historical value, 
which then serves to visualize them throughout different historical eras. These methods allow not 
only the registration of individual events, but also the analysis of their changes over time. Three-
dimensional modeling of archaeological sites has as its ultimate goal of adequate digitization and the 
creation of accurate digital archives that serve to preserve historical data about the site. They are the 
basis for its restoration in the event of events leading to injury or destruction. The purpose of the 
project described in the article is to create a detailed three-dimensional model of the Thracian tomb 
complex near the village of Ivanski. The model was obtained through a combination of innovative 
laser technologies plus modern aerial and terrestrial photogrammetry. The combination of these 
methods will serve for the preservation, research, documentation and popularization of this extremely 
valuable object from the cultural and historical heritage of Bulgaria. 
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РЕЗЮМЕ 
 

Дистанционните методи за събиране на данни - сред които фотограметрия и лазерно 
сканиране - са основа за създаване на подробни триизмерни модели на обекти с висока 
културно-историческа стойност, която служи за последващата визуализация на състоянието 
им през различни исторически епохи. Тези методи позволяват не само регистриране на 
отделни събития, но и анализиране на техните промени във времето. Триизмерното 
моделиране на археологически обекти има за крайна цел адекватно дигитализиране и 
създаване на точни цифрови архиви, които служат за запазване на историческите данни за 
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обекта. Те са основа за неговата реставрация при възникнали събития, водещи до повреда или 
разрушение. Целта на описания в статията проект е създаване на детайлен триизмерен модел 
на тракийския гробничен комплекс при с. Ивански. Моделът е получен чрез съчетание на 
иновативни лазерни технологии плюс съвременна въздушна и земна фотограметрия. 
Комбинацията от тези методи ще послужи за опазването, проучването, документирането и 
популяризирането на този изключително ценен обект от културно-историческото наследство 
на България. 
 
Ключови думи: дигитализация, фотограметрия, лазерно сканиране, безпилотна летателна 
система, културно наследство 
 
1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Идеята за реализирането на настоящия проект е породена от интереса към историята и 
геодезията. Съчетанието на двете науки ни насочи към изследването на един от 
многобройните обекти в България с висока културно-историческа стойност, а именно 
Тракийският гробничен комплекс край с. Ивански, област Шумен. (фиг. 1) 

Двете тракийски гробници са разкрити през 1999 година, след иманярски набези в 
района. Ръководител на разкопките е Георги Атанасов от Регионалния исторически музей в 
Шумен. Датират се от последната четвърт на IV в. пр. н. е. и вероятно са построени от гетите. 
Състоят се от гробна камера и преддверие и са образец на тракийските погребални обичаи. 

Гробница 1 е ориентирана север – юг с вход на юг и е напълно съхранена. В нея може 
да се види декорирана с красива пластична украса каменна лежанка, върху която са били 
положени урната и даровете на погребания аристократ.  

Гробница 2 се намира югозападно спрямо първата, като задният ѝ край е на една линия 
с предната част на Гробница 1. (фиг. 2) Заедно с бронзови върхове за стрели и многобройни 
фрагменти от амфори от остров Тасос, е открита и богата златна гарнитура за конска юзда, 
състояща се от четиридесет и две апликации – великолепни произведения на тракийското 
изкуство, изработени с изключителна прецизност от 23-каратово злато. 

Днес този единствен в България пълен комплект може да бъде видян в Регионалния 
исторически музей в Шумен, а разглеждането на комплекса на място е възможно след 
предварителна заявка в музея. [1] 

 
Фигура 1. Местоположение на Тракийския 

гробничен комплекс при с. Ивански 

 

Фигура 2. Разположение на Гробница 2 спрямо Гробница 1 
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За реализиране на настоящото изследване са използвани следните технически средства: 
мобилна картографираща система ExynPak, Смартфон iPhone 13 Pro Max с вграден LiDAR 
сензор, 360 градусова камера RICOH THETA Z1, Безпилотна летателна система DJI Phantom 
4 RTK, ГНСС приемник CHCNAV – I50. Последващата обработка на данните получени от 
изброените технически средства представлява комбинация от няколко софтуерни продукта: 
Global Mapper, CloudCompare, ArcGIS Drone2Map, Agisoft Metashape Professional. В рамките 
на проекта са създадени и анализирани общо 4 облака от точки, геореферирани в геодезическа 
референтна координатна система WGS84, проекция UTM 35N. Те съдържат точна информация 
за обекта и за неговата пространствена геометрия. В допълнение към проекта е създадена 
виртуална разходка с цел информираност и повишаване на интереса към този важен от 
културно-историческа гледна точка обект чрез интернет платформата „Kuula.co“, която е 
публично достъпна и може да бъде разглеждана на мобилни устройства и компютри. 

2. SLAM КАРТОГРАФИРАНЕ И ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА 
 

SLAM (Simultaneous Localization And Mapping – Едновременно картиране и 
локализация) е процес на картографиране на дадена област, като същевременно се следи 
местоположението на устройството в тази област. Тази технология позволява заснемането на 
3D облаци от точки в движение. [2] 
В настоящото изследване е използвана мобилната картографираща система ExynPak. (фиг. 3) 
Мобилният скенер получава своите настройки посредством таблет, който освен че 
визуализира картографирането в реално време, всъщност представлява и контролер чрез който 
се задават необходимите параметри за извършване на сканирането. Таблетът и мобилният 
скенер се свързват чрез безжична Wi-Fi връзка, скенерът първоначално преминава през етап 
на калибриране, създава се проект и таблетът дава индикация кога може да се стартира 
заснемането. Мобилната картографираща система ЕxynPak е изключително удобна за работа, 
тя позволява заснемане на приблизително 600 000 точки в секунда и 360 градусово 
хоризонтално зрително поле, което дава възможност бързо да се идентифицират различни 
геоложки характеристики и сложни по геометрия обекти в реално време. (фиг. 4) ЕxynPak 
генерира облаци от точки в реално време с точност ± 3 cm, разполага с 32 GB RAM памет, 
вградена вътрешна памет от 512GB и до 3 часа издръжливост на батерията.  Мобилният скенер 
е с тегло от 3,15 kg, включващо и батерията и работи при температури от – 20°C до 45°C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Фигура 3. Мобилен скенер ExynPak 

Фигура 4. Визуализация в реално време на 
таблета на заснетият облак от точки – 

Гробница 1 
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Мобилното сканиране е извършено в два етапа – сканиране на Гробница 1 и Гробница 
2. В рамките на около 30 минути са извършени и двете сканирания, като визуализацията на 
облаците от точки се генерира в реално време на таблета, което позволява своевременното 
установяване на необходени пространства и непълноти, които могат да се коригират на 
момента. Мобилната картографираща система ExynPak предоставя експорт на получените 
облаци от точки във формати LAS, PLY, XYZ, което допринася за по-бързата последваща 
обработка на данните.  

Опорните точки осигуряват коректното определяне в пространството на данните 
получени от ЕxynPak. За тази цел са избрани 5 броя опорни точки, стабилизирани с временни 
наземни отражателни марки, чиито координати са определени посредством ГНСС измервания 
с двучестотният приемник CHCNAV – i50, чрез използване на лицензираната 
инфраструктурна мрежа "YOCTO". ГНСС измерванията са извършени в реално време (RTK 
fix) в координатна система WGS84, проекция UTM 35N, като са спазени изискванията за 
определяне на геодезически точки съгласно Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 
г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови 
системи. [3] 

Получените облаци от точки от сканирането с мобилният скенер са два. Те са 
обработени чрез софтуера Global Mapper, като и двете сканирания са геореферирани чрез 
въведените 5 броя опорни точки с техните координати. Получени са два напълно ориентирани 
облака от точки в координатна система WGS84, проекция UTM 35N. Редуциран е броя на 
точките, чрез изрязване на излишните точки от заснетата на обекта растителност. Крайният 
облак от точки – общ за Гробница 1 и Гробница 2, обхваща 51 975 267 точки. (фиг. 5) 

 
 

Мобилната картографираща система ExynPak перфектно обхваща и отразява 
различните геометрични особености на изследвания обект. Това ясно проличава след 
обработката чрез софтуерния продукт Global Mapper. Затова със сигурност може да се каже, 
че мобилното лазерно сканиране е един изключително бърз, практичен и прецизен метод за 
създаване на триизмерни модели на обекти от културно-историческото наследство. 

 
3. ОБРАБОТКА НА 3D ОБЛАК ОТ ТОЧКИ ГЕНЕРИРАН ОТ IPHONE 13 PRO MAX 

 
Най-новите продукти на Apple, iPhone 12 Pro и Pro Max, iPhone 13 Pro и Pro Max и iPad 

Pro, разполагат с вграден лидарен скенер, който може да създава 3D представяния на обекти 
от близко разстояние (до 5 m). Вградените лидарни скенери в новите iPhone и iPad Pro 
осигуряват лесен, ръчен начин за бързо създаване на 3D модели на обекти, представляващи 

Фигура 5. Обединение на двата облака от точки 
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интерес. 3D моделът се генерира чрез комбиниране на лидар и фотограметрия, като лидарът 
предоставя известен мащаб, а снимките предоставят текстура на 3D моделите. [4] (фиг. 6) 

За създаването на 3D модел на Тракийския некропол е използвано приложението 
Polycam (LiDAR и 3D скенер) за iPhone. Извършено е заснемане с iPhone 13 Pro Max, като 
полученият 3D модел е директно експортиран в два формата с разширения – .оbj и .laz, 
благодарение на приложението Polycam. Генерираният от iPhone 13 Pro Max облак от точки,  
с разширение .laz, не е пространствено ориентиран, а е в локална координатна система. В 
конкретният случай на обекта не са поставяни мерни марки, които да бъдат измерени и 
присъстващи в изображенията, за да се геореферира впоследствие облакът от точки спрямо 
тях. В настоящото изследване е приложен друг подход, при който от един георефериран облак 
от точки, ориентиран коректно в геодезическа координатна система – в случая – WGS84, 
проекция UTM 35N е ориентиран втори облак от точки, който е в локална координатна 
система. За да бъде реализирано това ориентиране на облака от точки е използван софтуерният 
продукт CloudCompare. С негова помощ и с помощта на облака от точки получен от 
фотограметричното заснемане с безпилотната летателна система DJI Phantom 4 RTK, 3D 
облакът от точки получен от iPhone 13 Pro e ориентиран също в координатна система WGS84, 
проекция UTM 35N. Принципът на обработка се състои в зададен алгоритъм откриващ 
идентични точки от двата облака от точки. За да може софтуерът да открие множество 
идентични точки, двата облака трябва да бъдат приведени максимално близо един до друг. За 
тази цел е извършено ръчно преместване и завъртане базирано на принципа на транслация и 
ротация, като се премества само неориентираният облак от точки, а геореферираният облак от 
точки служи за основа. (фиг. 7) 

 
Преди задействането на презизираната обработка е въведена граница на произволна 

извадка (Random sampling limit) от 5 000 000 единици, те са зададени, за да се постигне 
максимална сходимост между двата облака от точки. Постигнато е съвпадение между двата 
облака от точки със средна квадратна грешка от 2.4 cm.  

Следващият етап от обработката на облака от точки получен от iPhone 13 Pro Max е 
извършен посредством софтуерният продукт Global Mapper. Този етап се състои в 
редактирането на вече ориентирания с CloudCompare облак от точки и съпоставянето му със 
обработения облак от точки генериран от мобилната картографираща система ЕxynPak. 
(фиг.8) 

 

Фигура 6. LiDAR скенер в iPhone 
13 Pro Max 

 

Фигура 7. Референтен облак от точки – с жълт цвят, неориентиран 
облак от точки – червен цвят 
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iPhone 13 Pro Max е едно иновативно решение за получаване на триизмерни модели на 

не много големи по размер обекти от културно-историческото наследство. С приложената 
последваща обработка и финалната визуализация на данните, показваща припокриването на 
двата облака от точки, се доказва успешното георефериране на облак от точки от локална към 
геодезическа координатна система с точност до сантиметър. 

 
4. ВЪЗДУШНО ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ С БЛС DJI PHANTOM 4 RTK И 
ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА 

 
Аерофотозаснемането е извършено посредством безпилотната летателна система – DJI 

PHANTOM 4 RTK чрез изработване на  план на летене с приложението GS RTK. Въведени са 
всички параметри подбрани съобразно обекта на изследване и съобразени с разпоредбите, 
установени от правителството и регулаторните органи, както и от Международна организация 
за гражданска авиация и Федерално управление на гражданската авиация. Избраната височина 
на летене е 70 m, с надлъжно и напречно застъпване от 80 %, което да осигури добро 
припокриване на снимките. (фиг. 9) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Фигура 8. Получаване на припокриване на двата облака от точки 

 

Фигура 9. План на летене 
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Благодарение на това, че безпилотният летателен апарат DJI PHANTOM 4 RTK, 
разполага с вградени RTK и GNSS модул, които осигуряват данни за позиционирането в 
реално време с точност до сантиметър, за целите на настоящото изследване не са 
стабилизирани опорни точки. [5] 

Обработката на данните получени чрез фотограметрично заснемане е извършено 
посредством настолното приложение за картографиране на данни получени от дрон – ArcGIS 
Drone2Map. За тази цел е създаден потребителски акаунт във сайта на ArcGIS, чрез който се 
осигурява достъп за работа с настолното приложение Drone2Map. Общият брой на 
създадените от дрона изображения е 117 покриващи площ от 0.091 km2, и всички те са 
използвани в „JPEG“ формат при обработката с приложението Drone2Map, което дава 
индикация, че по време на заснемането няма изображение с лошо качество. Използваната 
координатна система е WGS 84, проекция UTM 35N. Обработката е извършена при зададена 
максимална разделителна способност и са генерирани крайни продукти с високо качество – 
ортофото изображение, цифров модел на релефа и плътен облак от точки. (фиг. 10, фиг. 11, 
фиг. 12) 

 

 
Поради големият облак от точки, който се получава след генерирането от 

приложението ArcGIS Drone2Map e извършено редуциране в рамките на обекта на изследване 
чрез използване на софтуерният продукт Global Mapper. Благодарение на Global Mapper броят 
на точките е намален от 97 635 953 до 735 525 точки. (фиг. 13) 
 

 
 

 

 
 
 

             
 
 

 

Фигура 10. Ортофото 
изображение 

Фигура 11. Цифров модел на 
релефа 

Фигура 12. Плътен облак от 
точки 

Фигура 13. Редуциране на плътният облак от точки в рамките на обекта 
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5. БЛИЗКООБХВАТНО ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ С 360 ГРАДУСОВА 
КАМЕРА RICOH THETA Z1 

 
Ricoh THETA Z1 360 градусова камера е компактен инструмент за заснемане на 

висококачествени 360-градусови снимки (23MP, RAW, JPEG) и 360-градусово 4K видео (3840 
x 1920 pixels). Приложението Ricoh Theta App позволява лесното управление на 360 
градусовата камера. За заснемането на Тракийският гробничен комплекс край село Ивански е 
използвана версия 2.3.1 на приложението Ricoh Theta App за операционна система Android. 
Генерираните снимки се запазват в албум, намиращ се в приложението инсталирано на 
смартфона и оттам те се изтеглят и служат за създаване на различни видове продукти.  

Заснемането с 360 градусовата камера е извършено с помощта на статив, който се 
монтира към нея. Позициите от които са направени заснеманията са предвидени да бъдат 
разположени на не повече от 2 m раздалечени една от друга, за да се постигне по-голямо 
застъпване между изображенията. Управлението на камерата е изключително улеснено с 
мобилното приложение Ricoh Theta App. Направени са няколко на брой позиционирания със 
статива и заснемания от тях с камерата, като така впоследствие базирано на метода "Структура 
от движение" (Stucture from motion), се обработват изображенията чрез класически 
фотограметричен софтуер за обработка Agisoft Metashape Professional. 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. [6] 

Използвани са 59 изображения които са 360 градусови и имат голямо припокриване 
помежду си. Изображенията са обработени чрез софтуерният продукт Agisoft Metashape, като 
е получен 3D модел на Тракийският гробничен комплекс.  

360 градусовите изображения, заснети с камерата, в настоящото изследване служат за 
генерирането на 3D модел, плътен облак от точки, както и за създаването на виртуална 
разходка на Тракийския некропол. Така полученият облак от точки е в локална координатна 
система и не е приведен към геодезическа координатна система. (фиг. 14) Затова както при 
обработката на данните получени от iPhone 13 Pro Max e извършено ориентиране на облакът 
от точки спрямо референтния облак от точки – получен от въздушното фотограметрично 
заснемане. Този процес отново е извършен чрез софтуерният продукт CloudCompare, като 
принципът на обработка е идентичен. Получен е още един плътен облак от точки, който е 
приведен към координатната система WGS 84, проекция UTM 35N, със средна квадратна 
грешка от 2.9 cm, при зададена граница на проиволна извадка от 2 500 000 единици. За 
допълнителното редактиране и визуализация на данните получени с 360 градусовата камера 
Ricoh Theta Z1 e използван софтуерният продукт Global Mapper. (фиг. 15) 

Фигура 14. 3D модел в локална координатна 
система 

Фигура 15. 3D модел в КС WGS 84, проекция 
UTM 35N 
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Употребата на 360 градусовата камера Ricoh Theta Z1, базирана на технологията на SfM 
метода генерира много добри триизмерни данни за обектът на заснемане. Отделно от това 360 
градусовите изображения които камерата създава със FullHD резолюция се използват и за 
създаване на виртуална разходка на Тракийския гробничен комплекс край с. Ивански.  
 
6. ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ОБЛАЦИ ОТ ТОЧКИ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩ 
3D МОДЕЛ 
 

За финалната визуализация и извършване на съпоставка между получените 3D облаци 
от точки е избран софтуерът Global Mapper. (фиг.16)  
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

7. СЪЗДАВАНЕ НА ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПЛАТФОРМАТА 
„KUULA.CO“ 
 

Интернет платформата „Kuula.co“ предоставя създаването на виртуални разходки, чрез 
използване на 360 градусови снимки. За целите на настоящото изследване е създадена 
виртуална разходка на Тракийският гробничен комплекс край село Ивански, като е използвана 
безплатната версия на интернет платформата. За виртуалната разходка са подбрани 23 броя 
360 градусови снимки, които са направени чрез камерата Ricoh Theta Z1 с висока резолюция. 
Виртуалната разходка е публично достъпна и може да бъде разглеждана на мобилни 
устройства и компютри. [7] 

 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Всички облаци от точки, които са създадени в настоящото изследване, са 
геореферирани в геодезическа референтна координатна система WGS84, проекция UTM 35N. 
Те съдържат точна информация за обекта и за неговата пространствена геометрия. От така 
създадените цифрови модели могат да се извличат точни пространствени данни за обекта на 
изследване. 

Изследването следва да повиши значително интереса към този важен от културно-
историческа гледна точка обект. 

 

Фигура 16. Визуализация съгласно RGB/Elevation филтър на всички генерирани облаци от точки 
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