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ABSTRACT 

The solutions of three-dimensional representation of the reality are a bridge between the real world 
and its digital image. Terrestrial laser scanning is gaining increasing popularity and has been proven 
as a productive, reliable, and accurate measuring tool. It has been successfully implemented at a wide 
variety of applications both in the design and construction phase, including CAD verification 
drawings, 3D models or datasets, heritage preservation, topographical and site plans as well as 
landslide examination and analysis, to name a few. 

This report aims to demonstrate the richness of information that a point cloud model is comprised 
of. Moreover, several case studies will be presented to put emphasis on its value. To support that - 
several ways of utilizing scan data for the specific project purposes will be shown. 

РЕЗЮМЕ 
Решенията при триизмерното представянето на реалността са мост между реалния свят и 

неговия дигитален образ, който може да бъде използван за редица приложения. Наземното 
лазерно сканиране все повече се утвърждава като продуктивен, надежден и точен метод на 
измерване. Той успешно се внедрява в разнообразие от приложения, включително за 
верифициране на CAD чертежи, 3D модели, изчертаване на екзекутиви, проекти за опазване 
на историческо и културно наследство, топографски снимки, 3D моделиране, изследване и 
анализи на свлачища и други. При правилно използване, този метод е икономически 
ефективен и осигурява богат набор от надеждни данни, заснети за кратък периoд от време. 

Целта на този доклад е да представи информацията, която един подобен точков модел 
съдържа в себе си и чрез конкретни примери от практиката да затвърди неговата стoйност. Ще 
бъдат онагледи няколко начина за последващата му обработка до краен продукт, съобразени 
със специфичността на всеки проект, така че да бъде максимално полезен в геодезическата 
практика. 

 

 

 

 

 



1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Разрастващото се развитие на технологични решения налага специалистите в областта на 
геодезията, в своята комплексност, да намират нови начини за удовлетворяване изискванията 
както на инвеститорите, така и нужите на строителтвото. Именно за това все по-често фокусът 
се насочва към интегрирането на LiDAR технологията към останалите методи в геодезията. 
Всяка точка от получения модел е описана чрез своите пространствени координати. Един 
детайлен и плътен облак от точки съдържа голямо количество данни, които може да се 
използват както за графично изобразяване, така и за анализи. 

В следващите редове накратко ще бъдат разгледани основни принципи от наземното 
лазерно сканиране. След това ще се обърне внимание на прехода от реални обекти към 
триизмерни и двуизмерни графични модели чрез заснемане с LiDAR и ролята на геодезията в 
тези прoцеси. Преминавайки през инструмент за изчертаване директно от облак от точки, ще 
бъдат представени два практически примера за изготвянето на краен продукт. 

2. СКАНИРАЩИ СИСТЕМИ ПРИ НАЗЕМНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ В 
ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА ПРАКТИКА 

Принципът на работа на лазерния скенер, най-общо се изразява в следното: лазерният 
скенер автоматично се завърта около вертикалната си ос, излъчвайки лазерен лъч. С помощта 
на подвижно огледало този лъч се разпростанява по вертикала. Обектите по пътя на лазера 
отразяват лъча обратно към скенера и се регистрира разстоянието между инструмента и 
обекта, както и пространствените ъгли между скенера и точките в обсега на сканирания обект 
(фиг.1). 

 

Фиг. 1 Положение на наземен лазерен скенер при заснемане на точка i 

Лазерният скенер обикновено улавя данни чрез два вида системи, в зависимост от 
принципа им на работа: 



• Импулсните скенери, определят разстоянието до всяка точка, измервайки времето, 
необходимо на сигнала да се отрази от обекта обратно към сензора на скенера. Tези 
скенери излъчват пулсиращ лъч. Такава система може да бъде интегирана в наземни, 
мобилни и въздушни скенери; 

• Фазовите скенери, определят разстоянито до обекта чрез фазовите разлики между 
отразения и изпратения сигнал. Те са единствено наземни, като обикновено заснемат с 
по-висока скорост, но на по-малки разстояния. 

2.1 ИНТЕНЗИТЕТ И ЦВЯТ НА ЗАСНЕТ ОБЛАК ОТ ТОЧКИ 

В резултат от едно лазерно заснемане се получава облак от точки, всяка от които е 
определена чрез своите пространствени координати. 3-D геометрията, обаче не е единствената 
информация, описваща обекта. Освен 3-D пространствени координати, лазерният лъч, отразен 
от повърхността, носи и радиометрична информация за облака от точки наречена „интензитет“ 
(I). Този интензитет може да се използва ефективно за откриване на определени 
характеристики в изследваните обекти, като пукнатини и кухини, влага, биоразрушаване 
(мъхове и лишеи) или износени части от стената. Стойността му е  цяло число и варира в 
зависимост от отражателната способност на заснемания материал, ъгъла на заснемане и 
разстоянието до обекта. Например една метална повърхност би имала по-слаба рефлективна 
способност от бетонна такава. Съществуват скенери, които могат да калибрират интензитета. 

Информацията за инензитета може да бъде полезна при регистриране на данни, извличане 
на специфични характеристики, класификация на обекти, сегментация или други анализи на 
повърхността, директно от облака от точки. 

В допълнение към гореспоменатото, повечето лазерни скенери са оборудвани с въртешна 
камера, която позволява оцветяването на точките на заснетия обект в реални цветове (R,G,B). 
Често в практиката, в допълнение към скенера, се използва и отделна камера, чийто 
изображения служат за оцветяване на облака от точки чрез последваща обработка. 

Следователно, информацията, която се съхранява за всяка точка става: пространствено 
положение X, Y, Z, интензитет I, цветова гама R, G, B (фиг.2). 

 

Фиг. 2 Оцветяване на заснета фасада 
Проект за рехабилиация на сграда,  Wellington Square, Оксфорд, Англия  

(ляво – RGB оцветяване в реални цветове, дясно – интензитет) 

 



2.2 ГЕОРЕФЕРИРНЕ НА ОБЛАК ОТ ТОЧКИ 

Технологията на заснемане на един обект често изисква сканирането му от множество 
позиции (скан позиции), при което се получават множество отделни облаци от точки. 
Обединяването на отделните скан позиции обикновено се извършва посредством общи 
сканирани точки между два облака (cloud-to-cloud1). За по-големи обекти това може да доведе 
до нежелано отклонение в крайния резултат. Това налага създаването на хомогенна 
геодезическа мрежа от контролни точки, определени чрез традиционни измервания с добра 
точност (ГНСС, линейно-ъглови), които да осигурят точността на облака в пространството. 

Необходимостта от създаване на геодезическа основа може да е свързана с две цели: 
• георефериране на облака от точки и привързване към определена координатна система; 
• обединяване на отделните заснети скан позиции в единна координатна ситема, която 

може да бъде и локална, с цел постигане на добра точност на модела. 

3. ИНТЕГРИРАНЕ НА 3D МОДЕЛИ 

3.1 BIM СРЕДА 

BIM - Building Information Modeling или Строително Информационен Модел е процес на 
създаване на информационен модел или набор от данни под формата на графична и 
неграфична информация в споделено цифрово пространство, известно като Common Data 
Environment, както и процесът по управление на този модел. BIM стои в основата на 
дигиталната трансформация на сферите на архитектура, строителство и инженерна дейност. 
Подобен модел съдържа информация за целия жизнен цикъл на даден проект и е в полза както 
на архитектите и инженерите (при проектиране, анализиране, управление на ресурси, 
остойностяване и други), така и в последствие за поддържане и експоатация на обекта. 
Подобна организация на информацията предполага голяма ефективност и финансова полза. 
BIM моделите са изцяло координирани, като съставящите ги елементи са във взаимовръзка 
помежду си. 

Сред геодезическите роли в един такъв модел се явява интегрирането на LiDAR и 
дигитализирането на реални обекти. Един 3D облак от точки спомага при изчертаването на 
обекти, а не само линии и подпомага изчисляването на точни количествени сметки. 

За реализирането на подобна ефективност и вземането на стратегически решения в 
геодезическия сектор, е важно да е известно какво може да предложи технологията по 
отношение на внедряването на BIM и как могат да се използват съвременни цифрови 
технологии в полза на проектите. При създаването на един BIM модел, технологията, разбира 
се, не играе толкова важната роля, колкото управлението на информацията. Но тя от своя 
страна може да добави стойност при заснемането, създаване и обмена на тази информация. 

 
Информацията от създадения координиран триизмерен модел на обекта може да предотврати 
конфликти при изграждането на отделни елементи на сградата и инсталациите. 

3.2 CAD СРЕДА 

 
1 Основната концепция на Cloud-to-Cloud метода е в процеса на регистрация да се намали количеството на 
използвани марки (предварително измерени и с известни координати), като в същото време се запази точността 
на продукта. Използването на хиляди припокриващи се точки от заснетата среда между съседни скан позиции 
може да даде добри резултати и да ускори процеса на събиране на данни. Методът обаче може да бъде удачен 
при условие, че се прилага само в среда, богата на геометрия (градски – външни и вътрешни сгради), а не в 
отворени пространства или линейни обекти, при които застъпването може да се окаже проблем. 



Наземното лазерно сканиране намира приложение при изчертаване на екзекутиви и 
верификация за изпълнението и изграждането на определени структурни елементи, от които 
след това зависи следващата фаза на строителството. Най-често 2D чертежите в 
строителстовот, базирани на облак от точки биват: 

• Планове на сграда; 
• Фасадни чертежи; 
• Разрези; 
• Топографски снимки.  

Този процес на векторизация  може да се извърши директно от облака от точки. 
Преобразуването му в 2D или 3D модели става със специфични програми, съобразени с целта 
на проекта. 

Обикновено CAD софтуерите не са проектирани да боравят с големи масиви от данни, като 
получените в резултат на лазерно сканиране. Обработката се извършва в отделен софтуер, 
специализиран в това. От своя страна обаче, изчертаването директно от облака от точки може 
да се осъществи в CAD среда, с помощта на външно приложение, каквото е Leica CloudWorx 
Plug-in за AutoCAD, Microstation или Revit. 

При едно такова изчертаване, след заснемането на изградена строителна конструкция 
например, вече става известна реалната геометрия на обектите и може да се направи сравнение 
с проектната такава. С това става ясно дали положението на конструктивните елементи е 
изместено спрямо проектното. В този случай стремежът е към висока точност и детайлно 
заснемане. 

Tози тип чертежи изискват особено внимание. Процесът на работа преминава от 
правилно създаване на работна координатна системa 2 в средата на AutoCAD, задаване на 
различни сечения в зависимост от чертания детайл в процеса на работа и други, до създаването 
на краен продукт. На фигура 3 е представен един триизмерен обект в два различни изгледа: в 
равнина XY, фиг.3 (1) и в равнината XZ, фиг.3 (2).  

 
Фиг. 3 Планови изгледи  

 
2 Под „работна координатна система“ се има предвид създаването на UCS или потребителска координатна 
система в средата на AutoCAD. При импортиране на облака от точки, той ще бъде в координатната система, в 
която е обработен. Изчертаването на планове, фасади и други винаги се извършва ортогонално спрямо чертаната 
област. На фигура 5 е показан пример с фасада на сграда, който да онагледи промяната в изгледите.  

 



 
Фиг. 4 Планово изчертаване на обекта 

 
По този начин се създават чертежи, които максимално точно да отразяват действително 

извършените строителни и монтажни работи.  

 
Фиг. 5 Представяне на фасада на сграда в потребителска координатна система в средата на 

AutoCAD CloudWorx 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 НАЗЕМНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ ЗА АНАЛИЗИРАНЕ НА ПОДОВИ 
ПОВЪРХНСТИ 

Резултатите от 3-D лазерното сканиране не се ограничават единствено до изчертаване на 
фасади, сгради или съоръжения. То може да се използва и за справяне с по-технически 
инженерни предизвикателства. Милионите точки, съдържащи се в един облак от точки (point 
cloud), са богати на пространствена информация за обекта, с което могат да се използват за 
различни анализи. 

За целите на строителството, наземното лазерно сканиране най-често се прилага за 
заснемане на съществуващи (завършени) обекти, но често се използва и за анализи, свързани 
с нови строителни работи и проектиране (за проектиране на трасировъчни точки, например). 

Интересно приложение, което ще бъде разгледано, е изследванията за отклнонения в 
профила на пътни или бетонни подове на индустриални обекти, като логистични или складови 
центрове, в които ще се движат машини. Изискванията към подобни обекти често се 
различават, за това няма да се спирам подробно на тях. 

В тези случаи изборът да се използва наземно лазерно заснемане на обект се прави с цел 
заснемане на цялата изследвана повърхност. Планира се така, че да се осигури достатъчно 
покритие и засъпване на данните, за възможно най-плътен облак от точки. При този тип работа 
предварително се създава високоточна инженерно-геодезическа мрежа. Тя служи за точното 
координиране на облака от точки. За контрол на получения от LiDAR облак от точки, се 



извършват нивелачни измервания на повърхността на избрани локации, чиято кота се сравнява 
с тази от обработния облак от точки в същите места. 

Чрез извършването на задълбочен анализ на така получения общ триизмерен модел може 
да се изготви подробен доклад за характеристиките на пода, като плоскост, равнинност, 
грапавина и кривина, и оценка дали същите са съвместими с проектните изискванията. В 
допълнение към това е възможно изчертаването на изолинии, които за подпомогнат 
интерпретирането на повърхността и разликите във височина. Тук се имат предвид разлики в 
превишвнията с милиметрови стойности.  В този случай се създава възможност да се 
анализира цялата площ, с не единсвено избран пробен участък.  Това показва колко много 
информация може да се извлече от един детайлен облак от точки. 

Традиционно подобни проверки се извършват посредством профилограф, но LiDAR 
набира все по-голяма популярност с това свое приложение, тъй като методът позволява да се 
изследва цялата площ. Често пъти това което се констатира след подобни анализи е, че се 
установяват недопустими отклонения за равинността на изградения под, което налага да бъдат 
извършени корекции, като шлайфането на бетонната настилка. 

 

Фиг. 6 Сканиране на логистичен център 

 

Фиг. 7 Контури на част от бетонна подова настилка в индустриален обект 



4.2 НАЗЕМНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО 
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО 

Знанието за положението, размера, формата и идентификация на отделни компоненти на 
една историческа сграда или местност, е от значение при опазването на културно-
историческото наследство. Например модел на историческа сграда осигурява ценна 
информация, за да се планират необходимите усилия по запазването или реставрирането ѝ.  

3D лазерното сканиране осигурява заснемане с висока разделителна способност за 
документиране на даден обект за опазване или проучване на евентуални рискове 
(разрушаване, корозия).  

При опазването на културното и историческото наследство LiDAR намира приложение при 
следните задачи: 

• Детайлно заснемане на обект за анализ преди физическа намеса; 
• Мониторинг за определяне на промени в структурата; 
• Пространствени анализи; 
• Генериране на геометричен модел реплика; 
• Визуализация. 

 
Следващите изображение представят заснемането на църква, построена във 

викториански готически стил през XIX век. Полученият облак от точки е оцветен в реални 
цветове.  Заснемането е извършено със скенер Leica P40, а обработката на данните – в 
програмата Leica Cyclone. Тук е използван лазерен скенер именно заради скоростта на 
заснемане, точността и възможността да се обхванат максимално добре детайли от сградата. 

 

 
Фиг. 8 Резултат от лазерно сканиране на фасада от сграда 

В случая на този проект, недостатък при заснемането чрез наземното лазерно сканиране 
се явява ограничеността на данни във високите части на един обект. Това може да се преодолее 
като се планира заснемане на обекта с безпилотен летателен апарат, оборудван с камера. 
Съвместното интегриране на тези два типа данни води до изключително добри резултати и 
детайлност. На следващите две изображения е представен резулат от заснемане на същия 
обект с дрон, за допълване на модела. 

 

 



 

 

 

Фиг. 9 Резултат от интегриране на наземен LiDAR  и въздушно фотограметрично заснемане с 
дрон  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ролята на технологията в геодезическaта практика е често дискутирана тема. Вземането на 
информирани стратегически решения при изпълнението на даден проект може значително да 
подобри работата. 

Резултатите от едно наземно лазерно сканиране могат както да бъдат интегрирани за 
целите на BIM, така и за изчертаване на екзекутиви, извършването на анализи, изчисляване на 
количества и други. В тези случай, заснетия модел най-често бива георефериран, което налага 
съвместното му прилагане с традиционни геодезически методи. 

С развитието на BIM, все повече ще бъдат търсени компетенциите на геодезистите и ще се 
наблегне на това в изграждането, поддържането и управлението на подобен модел. В нашата 
индустрия имаме значително количество информация, ресурси и знания, за да промотираме 
възможностите за дигитализация при управлението на даден обект. Правилното изпълнение 
на BIM би довело до значително спестяване на време, разходи, повишаване на 
продуктивността и съгласуваност на информацията за всеки проект. 

Продуктивността на един проект зависи от правилното планиране, добрата организация и 
качествено изпълнение на задачите – оптимален процес на работа с правилните методи  
инструменти и изпълнители. 
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