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Въведение

Създаване на 3D модел с класически измервания

Целта на настоящата разработка е създаване на тримерен модел на офис център
„България 2000“, като се сравняват различни методи за набиране на пространствени
данни - класически геодезически измервания и наземно лазерно сканиране. Сградата е
разположена на територията на район „Лозенец“, който се намира в силно
урбанизираната част на град София. Сградата е предмет на интерес заради сложната й
пространствена геометрия.
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Дейностите, необходими за набирането на пространствени данни по класическия
метод, са извършени от един екип, който включва оператор и фигурант. Използвана
е тотална станция Trimble S3. За създаването на тримерния модел на сградата са
заснети безрефлекторно подробни точки от контура на сградата и архитектурни
елементи като прозорци, врати, колони и др. Измерванията са направени от 5
станции. Тримерният модел е създаден на базата на водената ръчна скица и
заснетите 383 подробни точки.

Създаване на 3D модел с помощта на наземно лазерно
сканиране

Критерий Тотална станция Наземен лазерен скенер
Полска работа [h] 5.3 1.3

Необходим минимален човешки ресурс 2 1
Канцеларска работа [h] 16 3

Брой точки 383 16 075 307
Размер на файл [MB] 1.69    491

Използван е лазерен скенер Trimble TX6. Сканирането е извършено от 5 станции с
оглед осигуряване на плътно покритие на фасадите на сградата към улиците с облаци
от точки. Облаците от точки от отделните станции са привързани един към друг, като е
използван методът за автоматично съпоставяне на застъпващи се повърхнини, а там
където не е възможно е приложен методът „cloud-to-cloud“, който представлява
регистрация с помощта на идентични точки в отделните облаци. Пространствените
данни за сградата, които са получени от наземното лазерно сканиране, представляват
облак от точки, който е георефериран към координатната система на измерванията с
тотална станция с помощта на подробни точки, които не лежат на една права.

За да бъде създаден 3D модел, облакът от точки е изчистен от шумове. Общият брой
на точките, който е 37 983 272, е редуциран до 16 075 307, като са премахнати
излишните облаци от точки.

Крайният продукт от наземното лазерно сканиране представлява 3D модел, базиран
на повърхнини. При този тип модели, облаците от точки се моделират като мрежа от
регулярни и нерегулярни фигури.

След получаване на двата модела е направено сравнение на 30 идентични
разстояния. Разстоянията са измерени по отличителни фасадни елементи, които са
определени по класическия метод. Образувани са разликите между разстоянията от
двата модела и е направена проверка за груби и систематични грешки.
Максималната разлика, която е получена, е 2.3 см., а минималната – 0.2 см.
Извадка от изследвания ред е показана в таблицата.

№ 3D модел - тотална станция [м] 3D модел - лазерен скенер [м] разлики 
[см]

8 1.533 1.523 -1.0
9 1.528 1.505 -2.3

10 1.532 1.513 -1.9
17 0.571 0.562 -0.9
18 2.897 2.899 0.2
19 0.499 0.508 0.9

Mx= -0.6
mx= 1.2

3mx= 3.7

Заключение
Направен е анализ на ефективността, който включва няколко критерия:
времетраене на полска работа и необходим екип, времетраене на канцеларска
работа, обем на заснетите данни и размер на файловете за съхранение на 3D
моделите.

От таблицата се вижда, че данните, получени чрез наземно лазерно сканиране,
представляват голям обем, който е получен за значително по–малко време.
Набирането на данни по класическа технология за сгради със сложна геометрия е
значително бавен процес, защото подробните точки се заснемат една по една,
докато лазерният скенер може да осигури до 500 000 точки в секунда. Процесът по
изработка на 3D модела при тоталната станция е по-трудоемък, защото всичко се
прави ръчно, докато при лазерното сканиране е автоматизиран и включва в себе си
минимален човешки ресурс. Може да се каже, че лазерното сканиране има повече
предимства като голям обхват, висока точност, висока степен на подробност на
заснеманите обекти, но инвестицията за лазерен скенер е в пъти повече и трябва да
има голям обем от работа, за да бъде тя оправдана.

Сравнение между получените модели
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