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             Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 

открито заседание пред научно жури, назначено от ректора на УАСГ 

със заповед № 483/08.07.2021 г.  на 15.09.2021 г. от 17:00 часа в зала 

520 на ректората на УАСГ, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1.  

 

 

Научно жури в състав: 

Вътрешни за УАСГ – София 

1. проф. д-р инж. Славейко Господинов 

2. проф. д-р инж. Елена Пенева – Златкова 

 

 

Външни за УАСГ – София 

3. проф. д.ик.н. инж. Андрей Андреев – НВУ „Васил Левски“ 

4. проф. д-р инж. Юлин Тепелиев – ЛТУ 

5. доц. д-р инж. Радка Колева – ЛТУ  

 

 
Автор: инж. Мария Петрова 

Заглавие: Изследване на деформациите на инженерни съоръжения 

посредством технологията „Terrestrial laser scanning“ 

 

        Дисертационния труд се състои от увод; основно съдържание и 

практическа част, разделено в 9 точки на 84 страници, като са 

включени 30 фигури и 45 формули; общи изводи и заключения; 7 

приложения от 69 страници; литература – 47 заглавия; публикации на 

автора – 2 на брой.    
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          Увод 

          Наложилата се през последните няколко десетилетия тенденция 

за автоматизация и цифровизация във всички направления на 

геодезията са обусловени преди всичко от бурното развитие на 

микропроцесорната технология, цифровите технологии и теорията на 

разпознаване на образи. Разработването на компютризираните системи 

за измерване в реално време предопредели в значителна степен 

възможността да се съкрати влиянието на субективния фактор при 

формирането на обема и качеството на геодезическата продукция. Така 

микропроцесорната технология се превърна в интегриращо звено 

между отделните технологически етапи от разнообразната геодезическа 

действителност.  

          В частност интеграцията между цифровата техника за 

регистриране и съхранение на данни с геодезическите технологии 

предопредели появяването на принципно нови прибори за събиране на 

пространствена информация за заобикалящата ни действителност – 

системите за наземна лазерна локация или по-точно метода „Terrestrial 

laser scanning“
1
.   

          Технологията наземно лазерно сканиране и възможностите, 

които предоставя при съставянето на пространствени модели на реални 

повърхнини за решаването на редица актуални проблеми при 

определянето на деформационни процеси по инженерните съоръжения, 

я правят недостижима с други методи и детайлност на данните.  

               Методът дава възможност за определяне на пространствени 

координати на точките от обекта при полеви условия (в момента на 

сканирането се измерват разстоянието, вертикални и хоризонтални 

ъгли на конкретна посока, по която се изчисляват координатите X, Y и 

Z на отделните точки) и за триизмерна визуализация в реално време, 

позволяваща в процеса на полевите работи да се определят възможните 

„мъртви зони“ на бъдещето изображение. Дава се възможност за 

безопасно заснемане и на недостъпни участъци, както и за 

                                                        
1 „Terrestrial laser scanning“ (англ.) – наземно лазерно сканиране.   
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изключително висока производителност. Едно от най-важните 

предимства на наземното лазерно сканиране е съкращаването на 

времето  за теренни работи (в рамките на един работен) при създаване 

на цифровите модели на обектите. Това прави технологията значително 

по-добра в сравнение с другите, прилагани за подобни цели. Наземното 

лазерно сканиране дава възможност и за работа при всякакви условия 

на осветеност на обектите, тъй като скенерите са активни заснемащи 

системи с изключително голяма действителност на модела.  

          Получаваната свръхинформация позволява реализацията на една 

пълна автоматизация за даден обект. Поради високата степен на 

автоматизация  наземното лазерно сканиране притежава редица 

предимства в сравнение с другите прилагани способи за получаване на 

пространствена информация.      

          Разнообразието в реализацията на тази авангардна технология е в 

пряка зависимост от компетентността и професионалната находчивост 

на тези, които я прилагат. Нещо повече – не би било пресилено да се 

каже, че тази технология е предшественик на един от елементите на 

геодезическите технологии на бъдещето.  

 

Актуалност на проблема  

 

          Технологията наземно лазерно сканиране навлиза все повече в 

сектора на геодезията и го преобразява, заемайки ключовата роля при 

решаване на актуални проблеми. 

          Използването на технологията наземно лазерно сканиране и 

възможностите, които предоставя при съставянето на пространствени 

модели на реални повърхнини за решаването на редица актуални 

проблеми при определянето на деформационни процеси по 

инженерните съоръжения, я правят изключително ефективна. 

Изображенията, формирани посредством технологията на наземното 

лазерно заснемане, са носители на изключително голям обем от 

информация. Един метод, който заложен още в заданията за 

изпълнение на строителство или използван при определянето на 

деформационни процеси по съоръжения от национално значение, може 
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да даде възможност за реални, бързи и адекватни мерки за удължаване 

на експлоатацията на инженерните съоръжения и опазване на човешки 

животи. Всичко това е придружено с актуализиране на нормативната 

база, преоценяване на финансови и инвестиционни приоритети и 

развитието на геодезията в страната ни. 

 

Обект на изследването 

 

          Обект на дисертационното изследване е приложението на 

технологията наземно лазерно сканиране за изследване на деформации 

на инженерни съоръжения. Методът е приложен при обследване на 

резервоари за съхранение на гориво, които са част от държавния резерв 

на страната ни. Направен е деформационен анализ и на мостова 

конструкция, изградена върху съществуваща железопътна 

инфраструктура, където с Решение № 509 от 08.07.2011 г. на 

Министерския съвет проектът за модернизация на железопътната линия 

София - Пловдив е определен като обект с национално значение. 
         За реализирането на дисертационното изследване са разгледани 

множество научни публикации предимно в областта на геодезията и 

приложението на лазерното сканиране. Разгледани са и методиките при 

реализирането на голям брой проекти за извършване на инспекции, 

получените деформационни анализи и решенията, които чрез 

наземното лазерно сканиране са обезпечени с висококачествени и 

детайлни данни, получени за кратко време.  Проучени са и действащите 

нормативни актове в българското законодателство.  

           

Цел на дисертационния труд 

 

          Целта на дисертационния труд е изследване на възможности и 

начини за прилагане на технологията наземно лазерно сканиране за 

изследване на деформации на инженерни съоръжения, както и 

формулиране на идеи за промяна на нормативната база.  
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Задачи   

1/ Да се представят възможните приложения и принципите на 

технологията „Terrestrial laser scanning“ (наземно лазерно сканиране); 

2/ Да се анализират начините за прилагане на технологията 

„Terrestrial laser scanning“ за изследване на деформации на инженерни 

съоръжения; 

3/ Да се представят етапите за изследване на деформации на 

инженерни съоръжения чрез наземно лазерно сканиране; 

4/ Да се реализират предложените етапи за конкретни 

инженерни съоръжения. 

 

Структура на дисертационния труд  

 

          Дисертационния труд се състои от 85 страници, систематизирани 

в 9 точки, и 7 приложения от 69 страници. В първа точка е разгледана 

същността на технологията „Terrestrial laser scanning“. Във втора 

точка са разгледани възможните приложения на технологията в 

съвременната инженерна дейност. В трета точка са описани 

принципните особености на технологията „Terrestrial laser scanning“ и 

основните методи прилагани при нея. В четвърта точка са разгледани 

и описани възможните грешки при лазерните скенери. В пета точка са 

формулирани основните етапи при наземно лазерно сканиране. 

Представени са основните възможности за обработка на данните, 

получени от сканирането. В шестата точка са представени 

необходимите теоретични определения и класификации за 

възникването на деформациите и тяхното определяне в процеса на 

експлоатация на съоръжения. В седма и осма точка са реализирани 

предложените основни етапи при наземното лазерно сканиране за 

няколко конкретни инженерни обекта. За всеки обект е изготвен 

деформационен анализ. Девета точка е изводи и заключения.  

          В автореферата са запазени всички номерации на формули, 

фигури и приложения от дисертационния труд. 
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      1. Същност на технологията „Terrestrial laser scanning“  

 

          Същността на наземното лазерно сканиране се състои в 

измерване с висока скорост на разстоянието от скенера до точките от 

заснемания обект и регистрацията на вертикални и хоризонтални ъгли 

на посоката към всяка точка. Следователно измерените величини при 

наземното лазерно сканиране са аналогични на тези, които се 

регистрират при работа с тотална станция (геодезически инструмент). 

Същевременно принципността на заснемане на отделни (характерни) 

точки се отличава принципно от заснемане на обекта посредством 

наземен лазерен скенер. Именно в резултат на такава тотална 

регистрация на обекта се формира в реално време и неговият 

триизмерен образ.  

          Изображенията, формирани посредством технологията на 

наземното лазерно сканиране, са носители на изключително голям обем 

от информация, част от която често се явява като „свръхинформация“. 

На първо място, тази информация е статистическа свръхинформация, 

което означава, че съседните елементи на отделните изображения 

(сканирания) се дублират посредством теоремата на Котелников
2
 – 

Шеннон
3
: „Произволен сигнал, чийто спектър не съдържа честота, по-

голяма от 𝑓𝛽, може да бъде изцяло възстановен, ако са известни 

отделни значения на този сигнал, взети (получени) през равни времеви 

интервали  
1

2− 𝑓𝛽
  „. Следователно наземното лазерно сканиране е един 

способ за непрекъснато получаване на информация за обекта на 

заснемането. Това е така, тъй като обикновено пространствената 

разрешаваща способност на сканирането е по-голяма, а ъгловата стъпка 

                                                        
2 Владимир Александрович Котельников, изключителен руски инженер, академик, 

основател на вътрешната криптография. Благодарение на него е създадена Академията 

по криптография на Русия. Има изключителен принос за развитието на съветската и 

руската наука.  
3 Claude Elwood Shannon, американски електроинженер и математик. Известен е като 

„баща на теорията на информацията“. Теорията е описана в основополагащата му 

статия от 1948 г. 
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на сканирането е по-малка от грешката, с която се определят 

координатите на отделните точки на обекта.  

          На второ място, изображенията от наземното лазерно сканиране 

притежават така нареченото „психовизуално излишество“, което 

означава, че част от информацията, получавана посредством 

сканирания, може да бъде изключителна, без това да се отрази на 

човешкото възприятие. Друг тип характеристика на 

свръхинформацията при скановете има „семантичен характер“, което 

позволява при обработката на изображенията да се отчитат 

особеностите в организацията на заобикалящата ни реалност.  

          Резултатът от събирането при сканирането представлява голям 

брой точки в пространството, всяка с координати х, у, z.  

          Пространственото позициониране на отделна точка i от 

повърхнината на сканирания обект може да бъде представено 

посредством нейните сферични координати φ, θ и ρ и връзкaта им с 

правоъгълните координати x, y, z [Щерева, К., 2018]: 

 

x = ρ cosφ cosθ 

y = ρ cosφ  sinθ                                                                                         (1.1.)                                        

z = ρ sinφ 

 

          Координатите на точка i се отнасят за локална координатна 

система на скенера. В случай, че искаме да изразим пространственото 

положение на точката в една предварително създадена (дефинирана) 

единна координатна система за съответния обект, можем да напишем 
(Щерева, К., Мониторинг при експлоатация на открити рудници чрез 

наземно лазерно сканиране, Дисертация, 2018): 
 
𝑥𝑖 = 𝑥ск + 𝜌𝑖 cosφ𝑖 cosθ𝑖  

у𝑖 = уск +𝜌𝑖 cosφ𝑖 sinθ𝑖                                                                           (1.2.)                           

𝑧𝑖 = 𝑧ск + 𝐻ск + 𝜌𝑖 sinθ𝑖 
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където:  

 𝑥ск, уск, 𝑧𝑖  - координатите на станцията (точката, където е 

станциониран скенера);  

   𝐻ск -  височината на сканиращата глава на инструмента над точката на 

станциониране;  

𝜌𝑖 - наклоненото разстояние (пространствената хорда), дефинирана от 

геометричния център на сканиращата глава и сканираната точка.  

 

 

 

 
Фиг. 1.1. Схематично представяне на пространственото  

позициониране на точка от повърхнината на сканирания обект 

 [Soudarissanane, S., 2016] 
 

          Точността на регистрация на позициониращите ъгли θ и φ е в 

пряка зависимост от предварително зададената резолюция на облака от 

дискретни точки [Soudarissanane, S., 2016], а координатите на θ,  φ и ρ 

по формула (1.1.) имат смисъла съответно на азимут, наклон и дължина 

на пространствения вектор.  
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2. Възможните приложение на технологията „Terrestrial laser 

scanning“ в съвременната инженерна дейност. 

 

          Наземното лазерно сканиране се използва в геодезията за 

решаване на редица практически и научни задачи. Това е 

високоефективна форма на технология за събиране на данни, където 

могат да се извършват множество измервания (сканирания) с бърза 

последователност и след това да се генерират геометрично точни 

данни, известни като облак от точки, чрез отразяване на сигнали от 

лазерен лъч от повърхност или предмет. Методът се прилага успешно в 

проектирането, строителството, експлоатацията, поддръжката, ремонта 

и реновирането на редица обекти - железопътна инфраструктура, 

пътната инфраструктура, строителство на сгради, строителство на 

мостове, тунели, подлези, надлези, язовири и други значими инженерни 

обекти, също при изграждане на телекомуникации, сигнализационни 

мрежи, при дейности по опазването на архитектурни и археологически 

паметници на културата, по опазването на околната среда и водите, в 

минното дело - за изчисляване на обеми и наблюдение на процеси, 

криминалистиката, както и в сферата на националната сигурност.  

 

 

Фиг. 2.1. Схематично онагледяване на възможностите на 

технологията „Terrestrial laser scanning“ 
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        Този съвременен метод се прилага много успешно в 

железопътната инфраструктура и в изграждането на ефективни пътни 

участъци и тяхната поддържка. Изграждането на информационно 

моделиране на съоръжения чрез наземно лазерно сканиране е водещ 

метод в строителното проектиране в Германия. Предвижда се 

методологията да залегне като основа в проектите за строителството 

още от 2020 г., което говори за сериозното приложение на „Terrestrial 

laser scanning“. Дойче Банк през 2017 г. препоръчва тази методология 

при инфраструктурните проекти. 

             

 

 
  Фиг. 2.2. Сканиране на  

Колизеума в Рим с 

 RIEGL VZ-400 i scanning 

(http://www.riegl.com/) 

 
Фиг. 2.3. RIEGL VZ-400 

scanning в Монако 

(http://www.riegl.com/
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3. Принципни особености на технологията „Terrestrial laser scanning“ 

3.1. Електромагнитен спектър на светлината 

             Вълните в електромагниятният спектър варират по размер, 

например от много дълги радиовълни до много къси гама-лъчи, които са 

по-малки и от атомно ядро. Електромагнитният спектър може да се 

изрази по отношение на своята енергия, дължина на вълната или честота. 

Тези количеста са свързани съгласно следните уравнения:  

  с = f x λ ,                                                                              (3.1.)  

където:  

с – скорост на вълната; 

f – честота; 

λ – дължина на вълната; 

 Е = h x f = ( h x c ) / λ ,                                                        (3.2.)                                                           
където: 

E – енергия; 

с е скоростта на светлината - 299,792,458 m/s; 

h е константа на Планк - 6.626069.10-34 J.s. 

3.2. Лазер  

           Устройството, което е в състояние да генерира светлинна вълна, 

която използва само много тясна лента на спектъра, се нарича лазер.  

           Лазерната светлина се генерира под формата на лазерен лъч. Такъв 

лазерен лъч има висока и понякога изключително висока степен на 

пространствена кохерентност, което означава разпространение на лъча 

предимно в ясно определена посока с умерено разминаване на лъчите. 

Терминът кохерентност изразява, че електрическият сигнал се колебае 

по целия път на лъча с фиксирана фазова позиция. Тази кохерентност 

означава, че лазерен лъч може да измине дълги разстояния и може да 

бъде фокусиран към много по-малки точки.  
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3.3. Измервания, базирани на светлина 

         С най-новите разработки в машинното зрение и сензорната 

технология светлина вече се използва по различни начини за измерване 

на обекти, като тези техники за измерване  се разделят на пасивни и 

активни. 

         Пасивните скенери не излъчват сами емисии от светлини, 

ултразвукови или рентгенови лъчения, разчитат на улавяне на отразено 

околно лъчение (повечето от този тип скенери улавят видимата 

светлина).  

         Активните скенери излъчват „контролни лъчения“ и откриват 

отражение с откриване на обект или среда. Тези скенери излъчват 

емисии от светлини, ултразвукови или рентгенови лъчения, чиито 

отразени сигнали се регистрират и измерват, и тъй като тези техники за 

активно измерване изискват лазерен предавател и приемник, те са 

механично по-сложни от пасивните методи. Основните предимства на 

тези системи са: не се нуждаят от околната светлина, защото генерират 

собствено излъчване; поддържат автоматично откриване на повърхност с 

висока точкова плътност; използват се повърхности без специални 

характеристики; имат сравнително висока скорост на придобиване (1000 

– 500 000 точки в секунда).  

3.4. Видове активни скенери 

3.4.1. Измервания базирани на метода на триангулацията                                
Методите на активната триангулация са разработени, за да бъдат решени 

някои проблеми при регистрирането на отразените сигнали, които са 

присъщи на пасивните методи за измерване. Проблемът с 

регистрирането на тези сигнали, може да се възпроизведе по следния 

начин: взимат се две изображения от едно и също местоположение, 

които са от две различни гледни точки, освен това относителната 

ориентация на камерите и съвпаденията на двойка точки в двете снимки 

и съответните 3D точки, след това се прилагат изчисления чрез метода на 
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триангулация. Намирането на методи на триангулация, като се използва 

лазерна светлина, решава проблема по такъв начин, че цветът на 

лазерната светлина да се използва за маркиране на 3D точка на обекта, 

която лесно може да се намери в изображението. Триъгълниците са в 

основата на много методи за измерване.  

3.4.2. Основни методи, прилагани при наземните лазерни скенери.  

Импулсен метод 

          Светлинните вълни се разпространяват в определена среда с 

ограничена и постоянна скорост, ако d.h  е пътят на светлината от 

източника до отразяващата повърхност и обратно може да бъде измерен, 

то разстоянието до тази повърхност може да бъде изчислена по 

формулата: 

 

                                                  D = 
(𝑐.𝑡)

2
   ,                                            (3.4.)             

                                    

къдетo: 

c - скоростта на светлината;  

t - времето на преминаване на сигнала между предавателя и приемника;  

 

         Три са основните фактори, които регулират точността на импулсно 

базираните системи: 

- способността да има еднаква относително положение на предавания и 

получения импулс и да се измери времето на преминаване. Тази 

способност е ограничена от шума, фазовото трептене, силата на сигнала, 

праговата чувствителност на детектора, краткостта и възпроводимостта 

на импулса на предавателя; 

- точността, с която са известни изпълненията, свързани със системата; 

- точността на измервателния уред по време на работа.  

             

 

 

mailto:aceadm@uasg.bg


УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

бул. „Хр. Смирненски“ № 1, София, Р. България,  

тел. : (02) 963-52-45, факс: (02) 865 68 63, е-mail: aceadm@uasg.bg; http://www.uasg.bg 

Катедра: „Висша геодезия“ 

 

17 
 

Фазов метод  

           Този метод за измерване, базиран на времето, не използва 

прецизно измерване на пътя на светлината от източника до отразяващата 

повърхност и обратно. Излъчената (некохерентна) светлина се модулира 

като амплитуда, отразява се върху повърхността и се измерва разликата 

във фазата между излъчената и получената вълна и последвалото 

закъснение във времето на измерването.  

           При фазово базираните скенери сигналът се модулира 

синусоидално, амплитудно и честотно. При синусоидално моделиране 

сигналът на отразената светлина се демодулира с помощта на 

измервания на четири точки C(𝜏0), C(𝜏1), C(𝜏2) и C(𝜏3), от които могат 

да бъдат изчислени фазовата разлика ∆𝜙, отместването В и амплитудата 

А. 

 

𝐵 =  
𝑐(𝜏0)+ 𝑐(𝜏1)+ 𝑐(𝜏2)+ 𝑐(𝜏3) 

4
                                           (3.5.) 

                                                                                     

𝐴 =  
√(𝑐(𝜏0)− 𝑐(𝜏1)− 𝑐(𝜏3))2+ 𝑐(𝜏3))2

2
                                    (3.6.)                                                                           

 

∆𝜙 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑐(𝜏0)− 𝑐(𝜏2)

𝑐(𝜏1)− 𝑐(𝜏3)
)                                            (3.7.)   

                                                                          

           Фазовата разлика може да бъде свързана с времевото изпълнение, 

подобно на измерването при импулсов скенер. Връзката между фазовата 

разлика, модулираната честота  и транзитното време  е: 

 

t=  
∆𝜙

2𝜋.𝑓𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑
 ,                                               (3.8.) 

 
където: 

fmodulated – честотна модулация; 

∆𝜙 - фазовата разлика. 
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           Разстоянието от скенера до точката на измерване се представя:  

 

D=  
(𝑐.𝑡)

2
=  

𝑐

4.𝜋
 .

∆𝜙

𝑓𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑
                                        (3.9.) 

 
           Подобно на импулсно базираните системи, скенерите за 

непрекъсната модулация на лъчите имат същия ясен максимален 

диапазон. Измерването на максималното разстояние в система с 

непрекъсната вълна е дадено в следното уравнение (3.10.), интервалът за 

един пълен цикъл е 15 м (10 МHz).  

 

𝑧𝑎𝑚𝑏 =  
𝑐

2.𝑓𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑
                                               (3.10.) 

 

          Неточността на измерването на разстоянието е пропорционално на 

 𝑧𝑎𝑚𝑏  и обратнопропорционално на съотношението сигнал – шум 

(SNR)
4
. Може да се каже, че високата точност е равна на кратък 

интервал. При големи измервателни серии е възможно използването на 

няколко честотни вълни, в които целта (обект) е разположен на ниска 

честота и след това точното измерване се извършва на висока честота. 

При някои фазови скенери се наслагват 2 или 3 вълни с различна 

дължина. Фазово базираните скенери имат по висока скорост и по-добра 

разделителна способност, но са по-малко точни скенерите работещи на 

принципа „time of flight“. 
5
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 SNR (signal to noise ratiо) – шум  
5 „time of flight“ – буквален превод „време на полет“ 
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4. Точност на лазерните скенери  

 

4.1. Грешки на инструмента 

 

      Грешките могат да бъдат систематични или на случаен принцип. 

 Точност на лазерния лъч 

              Разминаването на лъча е разширяването на лазерния лъч, което 

се увеличава с разстоянието и оказва голямо влияние върху 

разделителната сила на облака от точки, също така и върху неяснотата на 

местоположението на измерваната точка. Разминаването на лъчите се 

изразява със следната формула: 

W(ρw ) = w0 √1 +  (
λρw

πw0
2)2 ,                                               

(4.1.)  

където: 

ρw - релеева дължина (относителен обхват на снопа от лъчи); 

w - радиус на лъча; 

w0 -  минимален радиус на лъча в началната точка. 

 

           Предполага се, че лазерното отражение има Гаусова форма. При 

по-големи обхвати отклоненията са почти линейни и диаметърът на лъча 

се определя от позицията, при която се капсулира 86%  от общата сила 

на лъча в Гаусовия сноп. Получава се разминаване на лъча, което влияе 

върху ъгловото положение на измерваната точка. 

 

 
Фиг. 4.1. Идеално отражение, частично отражение, частично скриване 

(http://jllerma.webs.upv.es/pdfs/Leonardo_Tutorial_Final_vers5_GERMAN.p

df) 
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 Проблеми със смесени ръбове 

             Значимото следствие от  дивергенцията на лъча е проблемът със 

смесения ръб. Едно от най-важните последствия при лъчевото 

отклонение е общият ъглов проблем. Когато лазерният лъч достигне до 

ръба на обекта, той се разделя на две. Една част от лъча рефлектира по 

ръба на обекта, докато другата част от лъча продължава до следващата 

повърхност. В резултат на това обратно получената информация от една 

пулсация на лазера идва от две различни местоположения.  

Координатите, получени за точка, при такъв вид измерване ще бъдат 

натрупани с грешка поради получаването им от усреднената информация 

от двата лъча.  

 

 Неточност от измерване на разстояние 

             Изразява се като функция от редица параметри, базирани на 

съответните лазерни системи и техния работен принцип.  

 

            При 3D скенери, които работят на основата на триангулацията, 

промяната в диапазона може да бъде изразена чрез формулата: 

 

δz≈  
𝑍2

𝑓.𝐷
δp  ,                                                                                   (4.2.) 

където:  

f- реално фокусно разстояние; 

 D -  базова линия ; 

δp - неточност от позицията на лазера; 

Z -  разстоянието до повърхността. 
 
            При 3D скенери, които работят на принципа  „time оf flight“  

промяната на диапазона се изчислява по формула:  

                                 δz≈  
𝑐.𝑇𝑡

2.√𝑆𝑁𝑅
δp ,                                            (4.3.)     
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където: 

Tt -  времето на пулсация; 

SNR ( signal to noise ratio) – съотношение сигнал – шум. 

 

            За 3D скенери, работещи на базата на амплитуден модел, 

промяната на диапазона се изчислява по формулата:  

 

                                   δz≈  
𝜆𝑚

4𝜋.√𝑆𝑁𝑅
  ,                                         (4.4.)                                                 

където:         

 λm - модулирана дължина на вълната; 

SNR – съотношение сигнал – шум. 

 

 Ъглова неточност  

              Повечето скенери използват въртящи се огледала, за да насочат 

лазерния сигнал в определена посока. Много малка промяна в ъгъла 

може да причини значителна координатна грешка, когато е в съчетание с 

увеличаването на разстоянието до скенера. Ъгловата точност зависи от 

точното позициониране на огледалото и точността на устройството за 

измерване на ъгъла.  

 

 Аксиални (съосови) грешки  

1. Вертикална ос – оста, която позволява на далекомера да 

подравнява лазерния лъч хоризонтално. В зависимост от вида на 

скенера или камерата на скенера това е оста на въртене на основата 

на скенера или оста, перпендикулярна на осите на двете взаимно 

перпендикулярни накланящи се огледала.  

2. Колимационна ос – оста, която минава през центъра на 

сканиращото огледалото  и през центъра на лазерната точка върху 

повърхността на обекта.  

3. Хоризонтална ос – това е ротационната ос на сканиращото 

огледало. 
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4.2. Грешки, свързани със спецификата на заснемания обект 

 

         Освен с данните, получени от лазерния скенер, които регистрират 

отразяването на лазерния лъч от дадена повърхност, се взимат  предвид 

законите за физическото  отражение и оптичните параметри на 

структурата на обекта. Отразяването на монохромната светлина  върху 

различни повърхности показва отразения сноп лъчи в различни посоки. 

Този тип дифузно отразяване се описва в теоремата за косинуса на  

Ламберт:  

Ireflected (λ) = Ii (λ).Kd (λ).cos(θ) ,                                         (4.5.) 

където:  

Ii (λ) -  интензитетът на падащaта светлина като функция на дължината на 

вълната;  

Kd (λ) -  коефициент на дифузно отражение, който също е функция на 

дължината на вълната; 

θ -  ъгълът между падащия лъч и нормалния вектор към повърхността. 

 

 
Фиг. 4.2. Ламбертова повърхност 

(http://jllerma.webs.upv.es/pdfs/Leonardo_Tutorial_Final_vers5_GERMAN.p

df 

            От формула (4.5.) може да се направи заключение, че лазерният 

лъч се поглъща от сигнала, отражението на материала се влияе от ъгъла 

на падане. Това означава, че за много тъмни повърхности, които 

поглъщат почти целия видим спектър рефлектираният от тях сигнал би 

бил много слаб и точността на измерването ще бъде повлияна от шумове.  
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4.3. Грешки в резултат на условията на околната среда 

 

 Температура  

             Трябва да се отбележи, че температурата във вътрешността на 

скенера може да бъде в резултат на външни източници на излъчване на 

топлина като слънцето.  

 

 Атмосфера 

             Лазерните скенери работят правилно само в определен 

температурен диапазон. Всички лазерни скенери се влияят от 

температурата, влажността и налягането на въздуха, които рефлектират 

върху индекса на пречупване и променят дължината на вълната при 

електромагнитни енергии.  

 

 Интерференция  

             Лазерните скенери работят в много тесен честотен диапазони 

точността на измерването може да бъде нарушена от външно влияние. 

Могат да се използват специални оптични филтри за смущения, които 

позволяват само правилните честоти да достигнат приемника. 

 

 Деформация при движение 

             Повечето лазерни скенери правят сканирания от 2000 до 500 000 

точки в секунда. Въпреки високата си точност и бързина при измерване 

може да се получи деформация от външни влияния. По време на тези 

сканирания инструментът е податлив на вибрации в средата си, което 

причиняване изместване, предизвикващо деформация при движение в 

обекта или скенера.  

 

4.4. Методологични грешки 

 

           Методологични грешки могат да възникнат в резултат на 

избраният метод на измерване, вследствие на опита на техническото 

лице в извършването на поставените задачи чрез метода наземно лазерно 
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сканиране (например ако техническото лице зададе плътността на 

мрежата (разделителната способност) по-висока от точността на точката 

на лазерния скенер). Друг източник на грешка може да бъде грешният 

избор на лазерен скенер (например ако използваният лазерен скенер е 

близко до максималното разстояние спрямо обекта, който се сканира, 

тези сканирания ще съдържат по-малко прецизни измервания, а също 

могат да бъдат повлияни от шумове).  

 
5.  Основни етапи при създаването на 3D модел на обект при наземно 

лазерно сканиране     

 

5.1. Сканиране  

 

           Процес на сканиране е процес за получаване на данни и контрол 

на функциите на скенера. С него се определя разстоянието до обекта, 

скоростта на движението на лазерния лъч и качествени характеристики. 

Резултатът от лазерното сканиране е така нареченият „3D облак от 

точки“ (3D point cloud), като всяка една точка съдържа геометрична 

информация. Най-често сканирането на обекта е необходимо да бъде 

извършено от няколко станции чрез използване на общи точки от 

препокриващите се области на съседните сканирания за всяка станция. 

Важно e да бъде избрана оптимална позиция за скенера на всяка станция, 

за да има възможно най-доброто покритие и по-малко елементи 

хвърлящи сянка. От всяка станция сканирането се нарича ScanWorld. 

Извършват се и задължителни предварителни настройки преди 

започването на сканирането.  

 

5.2. Регистриране  

 

           Обработката на облаците от точки описва процес на 

трансформация от директно георегистрирани облаци от точки в краен 

резултат. 

       Процесът на регистриране на точковите облаци от различни станции 

и на преобразуване на данните от локална към референтната 
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координатна система е основната част от обработката на получените 

данни от всяко сканиране. Например при конкретен обект, ако имаме 

няколко сканирания - регистрирани от първа станция 1 и 2, се създава 

нова ScanWorld 1 - 2, след това станция 3 се добавя към ScanWorld 1 - 2 и 

т.н. до последната станция, след което се създава един-единствен 

ScanWorld – общ 3D облак от точки създаден от всички сканирания.  

Всяка станция е създадена в локална координатна система и всички 

ScanWorld данни се регистрират в единна 3D координатна система. 

 

 
Фиг. 5.5. 3D облак от точки  

(http://www.leica.com/) 

 

 

   5.3. Обработка на резултатите, получени от 3D облак от точки  
             

 Директно 3D моделиране на 3D облак от точки 

             Например, ако формата на триизмерен обект е известна и може да 

бъде описана от геометрични примитиви, тя може да бъде извлечена 

автоматично от 3D облак от точки. Алгоритъмът приляга към тези 

геометрични фигури от облака от точки по такъв начин, че да придобие 

идеална форма.  
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 Триизмерно моделиране на сложни повърхнини 

            Като цяло резултатът от процеса на 3D моделирането е мрежест 

модел на повърхността. Моделът на повърхността се създава чрез 

свързване на всички точки в малки триъгълници в облака от точки. Този 

модел представлява интерполация на точките в 3D измерение, което 

създава пълно представяне на повърхността.  

 

 Двумерно моделиране на облак от точки 

Индиректното 2D моделиране се отнася до създаването на схеми 

от 3D моделирани или мрежести обекти. Тази тип моделиране се 

използва, когато се правят множество разрези или напрчени 

профили. След като е създаден повърхностен модел лесно могат 

да бъдат създавани частични напречни сечения. Интерполацията 

на области между измерените точки се получава автоматично по 

време на създаване на мрежата.  

 

5.4. Подобряване на резултатите, получени от 3D облак от точки 

 

 Изчистване на шумове 

             Изчистване на шумове получени в следствие на вятър или лошо 

рефлектиране на повърхността, или на лесно идентифициращи се части, 

които са сканирани, но не са нужни за крайния резултат следва да бъде 

направено от 3D облак от точки. Това може да стане ръчно или 

автоматично. В първоначалния анализ на 3D облак от точки излишните 

данни се премахват ръчно. 

 

 Прекомпариране 

             Когато създаваме мрежа, броят на триъгълниците е двойно по-

голям от броя на точките. Мрежовото представяне на основнят облак от 

точки може лесно да измери до 20 милиона затворени триъгълника. С 

такъв брой триъгълници се работи много трудно, ако се използва 

стандартен хардуер, затова се налага броят на точките да бъде намален 
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преди създаването на мрежа, като това може да бъде направено по два 

начина.  

          По-лесния начин е, като се намали броят на точките. Когато е 

основан на тяхната 3D пространствена позиция, точките могат да бъдат 

премахнати, като се запази пълно покритие на изследваната площ. 

            Вторият начин за премахване на точки е, като се наблюдава 

изкривяването на повърхността, за да се определи дали част от 

повърхността е гладка, или е силно извита.  

 Оптимизация на мрежата   

             Въпреки че  големината  на  3D облак от точки е намалена при 

повторното обработване на данните, за да бъдат създадени така 

наречените лазерни триъгълници, се налага да бъде направено 

намаляване и на броя на триъгълниците в мрежата и да бъде създадена 

съвместимост на възможностите на използваните хардуери и софтуери. 

Процесът е известен като децимация. 

 

6.  Деформациите и тяхното изследване в процеса на експлоатация 

на съоръженията 

 

           Съгласно теорията на еластичността и теорията на деформациите 

[Върбанов, 1992], ако едно тяло се премества в пространството, без това 

преместване да води до изменение на взаимните разстояния между 

изграждащите тялото материални точки, се счита, че тялото се 

премества, без да се деформира. Когато тялото се премества така, че 

взаимните разстояния между точките му се променят, налице е 

преместване, съпроводено с деформация на тялото. Следователно, 

дадено тяло може да се премества, без да се деформира и да се 

деформира – без да се премества. С други думи, понятието деформация е 

пряко свързана с изменението на формата [Господинов, С., 2011]. 

Направените уточнения са от съществено значение за използването на 

понятието „деформация“ в дисертационния труд. 
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6.1. Цел и значение на наблюденията   

 

           Важна за живота на всяко едно инженерно съоръжение е неговата 

поддръжка, която се налага поради различни конструктивни особености, 

екстремни събития, като атмосферни, сеизмични или хидравлични 

смущения, както и живото натоварване на инженерните конструкции. 

Разбира се, при изграждането на съоръженията се съдържа сметка и за 

това, че не са константни свойствата на материалите като гъвквост, 

чупливост, химическа резистентност. Като основни фактори за 

протичане на деформационните процеси по съоръженията могат да се 

обособят физико-механичните свойства на почвата, хидрогеоложките и 

климатичните условия, собственото тегло на съоръженията, грешките 

при проектирането, строителството и вследствие на неправилната 

експлоатация, както и външни влияния като вибрации, земетресения, 

свлачища, други движения на земната кора.  

       
 

6.2. Класификация на деформациите /премествания/ 

 

            Деформациите в инженерните съоръжения съгласно научни и 

специализирани източници могат да се класифицират: 

   По  отношение на изследванe на обекта спрямо  околното 

пространство или отделни елементи - деформациите е прието да 

се класифицират като [Ангелов, А.,  2017 ]:   

Абсолютни - определяне  на  преместването  на  изследвания  

обект  по  отношение  на стабилни, с постоянно местоположение точки, 

намиращи се извън зоната на деформации. 

            Относителни - определяне  на  преместването  на  отделни  

елементи  спрямо  други елементи от изследвания обект, намиращи се в 

зоната на деформации. 

   По отношение на вида и характера на промените в съоръжението 

и земната основа деформациите се делят на еластични и 

пластични.  
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При еластичните деформации след спиране влиянието на 

действащите фактори съоръжението възстановява първоначалната си 

форма, а при пластичните се променя. 

   По отношение на големината на деформациите в отделните части 

на съоръжението деформациите биват равномерни и 

неравномерни. Когато тези деформации са равни по големина и 

посока, се наричат равномерни, а в противен случай – 

неравномерни. 

   По отношение вида на измерванията, които се правят, 

деформациите се разделят на  вертикални, хоризонтални и 

пространствени деформации. 

   Специфични деформационни процеси по инженерните 

съоръжения, като наклоняване, изкорубване (огъване), люлеене, 

пукнатини. 

            Специфичните деформации заедно с вертикалните се получават 

предимно от неравномерното потъване на съоръженията или от редица 

външни фактори, като действието на вятъра, нагряването от слънцето и 

др. 

 

6.3. Точност на измерванията 

 

Точността на измерванията при определянето на деформации на 

инженерните съоръжения е от изключително значение. Голямото 

разнообразие на инженерните съоръжения, изградени върху различни 

терени, с различни норми и стандарти, не дава еднозначно решение на 

такъв вид задача. При зададена големина на деформациите (определени 

от конструктора на съоръжението) – критична и минимална стойност, 

както и скоростта на изменението им, обосновката на точността на 

измерванията може да се направи по няколко начина. При определянето 

на деформации е от изключително значение решението на периодите за 

измерване или те се наричат още цикли на измерванията, тъй като 

основна роля играе преди всичко скоростта на изменението на 

деформациите. 
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6.4.  Периодичност на измерванията 

 

Измерванията за изследване  на  деформациите чрез геодезически 

методи  се  извършва с предварително  определена   периодичност,  която  

зависи  от  типа  на  съоръжението. 

Първите измервания се правят в процеса на строителството след 

изграждане на фундаментите на съоръжението или при достигане на кота 

нула на сградата и това е нулевият цикъл.  

В този етап се предполага, че влиянието на собственото тегло на 

съоръжението върху земната основа е най-малко, и практически 

деформациите са нищожни. С напредването на строителството 

влиянието на съоръжението върху почвата расте и е вероятно 

появяването на деформации. Провеждането на периодични измервания е 

необходимо, за да се установи моментът на настъпване на деформациите 

и периодите на изменението на скоростта им.  

В последствие тази периодичност зависи от физико-механичните 

свойства на почвата, типа на съоръжението и интензивността на 

строителните работи. При извършване на строителството деформациите 

основно зависят от нарастването на собственото тегло на съоръжението. 

При периода на експлоатацията деформациите зависят от природните 

условия. Основно изискване е да бъде проследена промяната в скоростта 

и големината на деформациите.  

  
7. Приложение на технологията на наземното лазерно сканиране за 

създаване на 3D  модел на резервоари за гориво и изследване на 

деформациите на корпуса 

 

7.1. Избор на обект 

         За целите на дисертационния труд като подходящ обект за 

приложение на технологията наземно лазерно сканиране са избрани три 

резервоара за съхранение на гориво в Южна България в близост до 

втория по големина и значимост град в страната ни - Пловдив.  

mailto:aceadm@uasg.bg


УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

бул. „Хр. Смирненски“ № 1, София, Р. България,  

тел. : (02) 963-52-45, факс: (02) 865 68 63, е-mail: aceadm@uasg.bg; http://www.uasg.bg 

Катедра: „Висша геодезия“ 

 

31 
 

        Трите резервоара за съхранение на гориво спадат към държавни 

резервни, военновременни и задължителни запаси към Държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси“.  

 

 
 

Фиг. 7.1. Схематично представяне  на основни етапи при 

наземно лазерно Сканиране 
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7.2. Предварителна подготовка за теренна работа 

 
7.2. 1. Техническа спецификация на обекта  

        Общо три резервоара за съхранение на гориво са обекта 

изследването. Формата на резервоарите представлява прав кръгов 

цилиндър с размери R = 20 m, H = 18 m . Избрани са най-подходящите 

места за сканиране и е установено, че за всеки един от резервоарите е 

необходимо да се направят сканирания от четири места със зоните на 

препокривания между тях с един лазерен скенер. 

 

 
Фиг. 7.2. Изглед на резервоар за съхранение на гориво 

 
7.2. 2. Предварителна подготовка за сканиране на обектите  

        За реализирането на геодезически измервания чрез метода на 

наземно лазерно сканиране се установи необходимостта от 8 станции 

(фиг.7.3.) и 29 марки разположени по корпусите на обектите за 

регистриране и трансформиране на облаците от точки получени от 

сканиране в референтна координатна система. На терена има 

съществуваща геодезическа мрежа за контрол на проучвания, която е 

използвана за целите на изследването и тези 8 станции са част от нея.  
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Фиг. 7.3. Разположение на 8-те станции за заснемане 

 

                                                                                   Таблица 7.1. 

 

 

№ на станция 

(Station ID) 

№ на сканиране 

(ScanWorld ID) 

Центриране 

(CENTERING) 

№ на резервоар 

(Resevoir No.) 

Station 1 ScanWorld 1 Тринога (Tripod)  1,2 

Station 2 ScanWorld 2 Тринога (Tripod) 1 

Station 3 ScanWorld 3 Тринога (Tripod) 1 

Station 4 ScanWorld 4 Тринога (Tripod) 1,2 

Station 5 ScanWorld 5 Тринога (Tripod) 2,3 

Station 6 ScanWorld 6 Тринога (Tripod) 3 

Station 7 ScanWorld 7 Тринога (Tripod) 3 

Station 8 ScanWorld 8 Тринога (Tripod) 2,3 
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           За 3D сканирането е използван един лазерен скенер с висока 

резолюция (HDS-High Definition Surveying) - ScanStation 2 на 

швейцарската фирма Leica (фиг. 7.4.) и един инструмент за определянето 

на координатите на марките в референтна координатна система, който е 

тотална станция също на Leicа.  

         Преди започването на геодезическите измервания за сканиране и 

регистриране на данни от лазерният скенер са направени настройки за 

събиране данни по предварително дефинирана решетка 3 см на 3 см в 

обхват 22 – 25 см чрез софтуера Cyclone Scan или това е още така 

наречената предварителна обработка. 

 

 

Фиг. 7.4. Техническа спецификация на ScanStation 2 

 ( https://leica-geosystems.com ) 

 

 
7.3. Сканиране и регистриране  

 

        Сканиране  
         Измерванията за приложение на технологията наземно лазерно 

сканиране са направени при благоприятни метеорологичните условия. 

Всички измервателни станции са наблюдавани и сканирани през периода 

на измерване от един оператор. Процесът на сканиране чрез инструмента 

Производител Модел Техническа спецификация 

Leica Geosystems ScanStation 2 1.Импулсен, двойно компенсиран и 

високоскоростен лазерен скенер; 

2.Събиране на данни до 50 000 

измервания / сек.; 

3.Обхват до 300 м.; точност 4мм; 

моделирана повърхност 2 mm точност; 

4. Зрително поле 270 ⁰ x 360 ⁰; 

5.При атмосферни условия от 0⁰ до 40⁰ С. 
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ScanStation 2 се контролираше от преносим компютър с инсталиран 

софтуер Cyclone Scan и след направени предварителни настройки (точка 

7.2.2.). 

 

         Сканиранията са извършени от общо 8 станции  и фиг. 7.3. с жълт 

цвят е показан обхвата на сканиране в планово положение на всяка 

станция и таб. 7. 1 съдържа подробна информация за последователността 

на станциите и сканиранията към всеки петролен резервоар. В резултат 

на сканирането от всяка полева станция се получават огромен брой 

данни от милиони точки и след приключване на всяка сесия от 

сканирането се прехвърлят HDS данните на персонален компютър, а 

резервното копие на първичните данни се съхранява във външна 

подвижна памет.  

 

         Регистриране  

         Всяка от 8-те полеви станции е геореферирана в локална 3D 

координатна система. Първата стъпка, е да се регистрират всички 

данни на ScanWorld в тази координатна система. Това е направено чрез 

използване на общи точки от припокриващите се области на съседните 

сканирания за всяка станция. Регистрираните от първа станция 

ScanWorld 1 и ScanWorld 2 се трансформират в нова ScanWorld 1-2, след 

това станция 3 е добавена към ScanWorld 1-2 и така до станция 8, където 

е създаден единен и единствен ScanWorld-модел, които съдържа данни 

от 8-те станции за трите резервоара в дефинираната вече локална 3D 

координатна система.  

         Подробности за процеса на регистрация на ScanWorlds – модели са 

дадени в Приложение 1, а точността на извършената 3D 

трансформацията е дадена в Приложение 2.  

 

          Втората стъпка е трансформиране на обработеният ScanWorld-

модел от локална в приетата обща референтна координатна система, като 

са използвани измерванията направени от маркерите. Референтните 

координати на маркерите са получени от съществуващата контролна 

мрежа на терена чрез измерване към тях с тоталната станция (Total 
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Station). Използвани са четири общи точки, като точност на 

определяните след измерването данни е mm D 016.03  . 

При реализацията на технологията наземно лазерно сканиране по 

избраните инженерни съоръжения са приложени двете основни фази на 

заснемане, които са: 

 

        Сканиране - за получаване на данни и контрол на функциите на 

скенера; 

        Регистриране - за регистриране на облаци от точки (ScanWorld) от 

различни станции и за преобразуване на данните от локалната към 

референтна координатна система. 

 

        След измерването на областта за изследване са внесени общо 6 262 

675 точки от 8 станции в 3D координатна система. Тъй като бяха налице 

точки извън зоната на изследване, ръчно са отстранени и за изследването 

на деформационния анализ на петролните резервоари са представени 

общо с 5 258 778 точки, или всеки резервоар с : 

- резервоар 1 – 1 716 883 точки; 

- резервоар 2 – 1 812 200 точки; 

- резервоар 3 – 1 729 695 точки. 

 

 

7.4. Обработка на данни и резултати 

           За изследването на деформационните процеси по корпусите на 
трите резервоара за съхранение на гориво са формирани 
референтните повърхнини на инженерните съоръжения, които са 
прави кръгови цилиндри с размери R = 20 m, H = 18 m и цифровият 

им модел е създаден чрез програмата AutoCAD (фиг.7.4.). По този начин 

се получава „идеален“ или така наречения номинален обект, който се 

използва за сравняването с пространствените обекти получени от 

сканирането.  
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Фиг. 7.4. Идеализирана цилиндрична повърхнина на цилиндър 

 
Направени са два вида анализи на деформация:     

         Първият е сравнение на получена повърхнина от регистрираните 

пространствени данни  за всеки един от обектите на изследването с 

получената идеализирана цилиндрична повърхнина с програмата 

PolyWorks. Подравняването на двете повърхнини е спрямо оста на 

контура на номиналният обект или още може да се каже, че е намерен 

геометричният център и в него е поставен радиуса на цилиндъра и по 

оста Z е поставена височината. Изчислява се отклонението („Data-to-

Reference“) във всички точки и се създава цветна схема (фиг. 7.5.), 

показваща минималното и максималното отклонение на реалния корпус 

от неговата идеализирана повърхнина. Изготвени са подробни таблични 

отчети, които съдържат всички параметри и анализи на данни за всеки 

един от резервоарите за съхранение на гориво. 
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Фиг. 7.5. Цветна схема на екстремните разлики 

 

          Вторият деформационен анализ е създаден с 2D напречни сечения 

с програмата PolyWorks. В този конкретен случай е избрано да се  

направят два вида напречни сечения. Едното е сечения по оста Z на 

всеки 0,5 m, а второто сечение е радиална равнина на оста на цилиндър с 

ъглово сечение 1,433 ⁰, която при R = 20 m дава дъга с дължина 0,5 m. 

          На фиг. 7.7. е показано едно характерно напречно сечение между 

разрез на допустимост при деформация, референтен разрез от 

идеализираната равнина и разрез базиран на данни получени чрез 

геодезически  измервания с технологията наземно лазерно сканиране.  

         За всеки един резервоар има получени голям брой напречни 

профили и само подбрани характерни напречни сечения с максимално 

отклонение са показани в Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 

5
6
. В Таблица 7.2. са дадени част от подробните отчети, които съдържат 

всички параметри за резервоар 1 от Приложение 3.  

                                                        
6
 Приложение 3, Приложение 4 и Приложение  5, съдържат данни за 3D цветна 

схема с екстремни разлики, таблица с подробни данни (част) и графична част с 

избрани характерни напречни сечения за всеки един резервоар за съхранение на 

гориво. Данните са разпечатка от софтуер.  
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Общи подробни отчети за резервоар 1 са 288 броя с всички необходими 

параметри. 

Общи подробни отчети за резервоар 2 са 289 броя с всички необходими 

параметри. 

Общи подробни отчети  за резервоар 3 са 288 броя с всички необходими 

параметри.  

За всеки един резервоар са създадени следният брой напречни профила.  

- за резервоар 1 са 288 броя; 

- за резервоар 2 са 289 броя; 

- за резервоар 3 са 288 броя. 

 

 

 

Фиг. 7.7. Характерно напречно сечение  

а, d – допустимост на отклонение; b- референтен разрез; 

 c – разрез с данни от измервания; 
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7.4. Деформационен анализ      
           Данните от 3D лазерно сканиране са ценна основа за 

поддържането и анализа на състоянието на съоръженията. Резултатите от 

сканирането и последвалото регистриране на деформациите по корпуса 

за трите резервоара е изготвен доклад за всеки един от тях. 

 

Резервоар 1 

 След направения 3D анализ се забелязва, че се обособяват 5 зони 

с екстремни стойности на изменение в повърхнината на корпуса. 

 Измененията са в диапазон  -  от 0.1469 мм  до 0.1559 мм. 

  Деформациите на корпуса са надеждно определени, тоест 

спазено е условието  

d ≥ (2÷3) md , където d е регистрираното изменение по корпуса на 

съоръжението. 

 От направените два вида напречни профили се виждат зони на 

свиване на корпуса, което е в диапазон от - 0.1500 мм до 0.00 мм , 

както и зони на разтягане (издуване) на корпуса на средна 

височина и в диапазон от -0.1250 мм до 0.00 мм.  

 

Резервоар 2  

 След направения 3D анали, се забелязва, че се обособяват 4 зони 

с екстремни стойности на изменение в повърхнината на корпуса 

Измененията са в диапазон  -  от 0.1986 мм до – 0.2557 мм. 

 „деформациите” на корпуса са надеждно определени, тоест 

спазено е условието 

 d ≥ (2÷3) md , където d е регистрираното изменение по корпуса на 

съоръжението. 

 От направените два вида напречни профили се вижда, че 

преобладават зоните на свиване на корпуса, което е в диапазон от 

– 0.0250 мм до – 0.1000 мм. и зони на разтягане (издуване) на 

корпуса са локализирани на средна височина и са в диапазон от 

0.1500 мм до - 0.1000 мм. 
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Резервоар 3  

 След направения 3D анализ се забелязва, че се обособяват 4 зони 

с екстремни стойности на изменение в повърхнината на корпуса. 

  Измененията са в диапазон  от – 0.1004 мм  до – 0.2112 мм. 

 „деформациите” на корпуса са надеждно определени, тоест 

спазено е условието d ≥ (2÷3) md , където d е регистрираното 

изменение по корпуса на съоръжението. 

 От направените два вида напречни профили се вижда, че 

преобладават зоните на свиване на корпуса. Свиването е в 

диапазон от – 0.0250 мм до – 0.0750 мм, както и зони в диапазон 

от  0.0700 мм до - 0.1750 мм.  

 

        За определянето на състоянието и промените, настъпили по корпуса 

на всеки един от избраните резервоара за съхранение на гориво са 

приложени основните етапи при наземното лазерно сканиране (фиг. 7.1.), 

а получените деформационни анализи показват актуалното състояние в 

цялост на обектите и обхвата на реконструкциите, които би следвало да 

се извършват от съответните специалисти. 

 
8. Приложение на технологията наземно лазерно сканиране при 

изследване на деформации на новопостроен пътен надлез определен 

като национален обект 

 

8.1. Избор на обект 

 

           Като втори конкретен обект на изследването в този дисертационен 

труд за приложението на технологията наземно лазерно сканиране е 

избран нов пътен надлез на километър 132+592.42 в междугарието 

Огняново – Стамболийски, с прилежащи пътен участък и мостово 

съоръжение. Избраният обект е част от проекта „Модернизация на 

железопътния участък Септември – Пловдив – част от транс - 

европейската железопътна мрежа и е включен като приоритетен проект в 

Оперативна програма „Транспорт 2007 – 2013 г. по Приоритетна ос 1: 

„Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и 
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основните национални транспортни оси” на Оперативна програма 

Транспорт 2007-2013. С Решение № 509 от 8.07.2011 г. на Министерския 

съвет проектът за модернизация на железопътната линия София - 

Пловдив (част от която е Септември - Пловдив) е определен като обект с 

национално значение.  

 

8.2. Проучване, предварителна подготовка и геодезически 

измервания 

 

8.2.1. Техническа спецификация на обекта 

 

          Железопътната линия София - Пловдив преминава през 

Горнотракийската низина и обслужва по-големи градове, като 

Септември - при км 103+100; Пазарджик - при км 119+300; 

Стамболийски - при км 138+300, и Пловдив - при км 154+500. Релефът е 

с относително малки стойности на монографска разчлененост. Участъкът 

Септември - Пловдив е равнинен, с дължина 52,9 км. С изпълнението на 

строителният проект се модернизира съществуващото трасе за постигане 

на скорост 160 км/ч за конвенционален подвижен състав и 200 км/ч за 

подвижен състав с накланящи се кошове. Пътният надлез е изграден на 

мястото до съществуващия пътен прелез на два коловоза, свързващ две 

села - Триводици и Ново село. Проектният участък води началото си от 

съществуващ местен път, като се изменя ситуационно и нивелетно 

неговото трасе в района на новата скоростна железопътна линия.  
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Фиг. 8.1. Изглед на пътен надлез на 

 км 132+592.42, в завършен вид 

 

      Мостовото съоръжение е изградено върху надземна 
комуникация, над железопътни линии с един отвор, едно платно и 
съоръжението е неподвижно. Намира се на права отсечка с висок 
свод (фиг. 8.1). Комуникацията на моста е изградена върху тяло – 
насип с минимална дебелина 600 мм, което е над носещата 
конструкция на моста. Мостовото съоръжения е реализирано без да 

бъде нарушена експлоатацията на железопътната линия.   

         Геометричните размери на дъговата конструкция на моста са CM 4 

91X145, височината на дъговата конструкция (стрелка) е 8,79 м, отвор на 

дъговата конструкция е с размер 15,69 м. Дебелина на стоманобетонната 

конструкция на дъгата във върха е 350 мм, по контура е 350 мм, а дължина 

на монолитно изпълнена пета е с размер1500 мм. 

         Изграденият път над надлеза (мост) е с габарит Г9. Типовете  пътни  

платна  се  състоят  от  съчетание  на  елементи, осигуряващи определени 

проектни скорости и интензивност на автомобилно движение, предписани 

за отделните класове. За този тип клас Г 9 – пътно платно е 9, 00 м, ленти за 

движение 2 броя по 3,00 м, проектна скорост 80 км/ч.  
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Фиг. 8.2. Геометрична схема на конструкцията от  

проекта за строителство 

 
Строителството на сглобяемите конструкции се осъществи без спиране 

на движението по железопътната линия и скорост на влаковете с 30 

км./час (режим „прозорци“) в участъка на строителство. 

 

8.2.2. Предварителна подготовка за сканиране на обекта 

 

           При този конкретен инженерен обект за приложение на 

технологията наземно лазерно сканиране се установи необходимост 

само от 2 станции за сканиране със зоните на припокриване между тях за 

целият пътен надлез. На терена 2-те полевите станции са разположени в 

близост до железопътната мрежа и са част от развита геодезическа 

трасировъчна мрежа (ГТМ) за строителството на съоръжението. 

Определени са пространствените координати на геодезическа точка от 

ГТМ, трайно стабилизирана на терена извън зоната на строителство на 

съоръжението и железопътното платно, която е референтна за обект с 

получени координати от  GNSS  приемник в режим „реално време“.  

         За реализирането на 3D сканирането е използван хибриден лазерен 

скенер на австрийската компания Riegel (фиг. 8.3.) и един GNSS  

приемник.  
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Фиг. 8.3. Техническа спецификация на Riegl VZ-400i  

(http://www.riegl.com/) 

 
         Преди започването на работа с лазерният скенер, са направени 

настройки за събиране на данни по предварително зададен обхват от 0,00 

м до 150 м, интервал на сканиране през 5s (секунди) чрез софтуера 

RiSCAN PRO с възможност да поддържа изключително висока 

резолюция (HDS). Обхватът на използваният лазерния скенер е до 2500 

m, при гарантирана точност 5 мм, висококачествено оцветяване на 

облака от точки, получени на базата на данни едновременно от всяко 

едно сканиране.  

 

8.3. Сканиране и регистриране 

 

         Сканиране  

          Измерванията са реализирани в два етапа, преди пускането на 

съоръжението в експлоатация (I етап) и 12 месеца след пускане на 

съоръжението в експлоатация (II етап).  

Производител Модел Техническа спецификация 

 

Riegl 
 

 

VZ-400i 
 

 
 

 

 

1. Висока честота на повторение на 

лазерния импулс до 1,2 MHz; 

2. Високоскоростно събиране на данни до 

500 000 измервания / сек; 

3. Безопасна работа с очите при лазерен 

клас 1; 

4. Широко зрително поле, 100 ⁰ x 360 ⁰; 

5. Обхват до 800 м, точност 5 мм;  
моделирана повърхност 3 мм точност; 

6. GNSS  интегриран  приемник, 

едновременно приемане на GPS, 

GLONASS, Beidou. 
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Всички измервателни станции са наблюдавани и сканирани през 

периодите на измерване от един оператор. Процесът на сканиране чрез 

лазерният скенер Riegel се контролираше от преносим компютър с 

инсталиран софтуер RiSCAN PRO и след направени предварителни 

настройки и при двата етапа на измервания.  

 

         Регистриране 
          Всяка от полевите станции е определена в локална 3D координатна 

система.  

Първата стъпка, която е направена е да се регистрират всички данни на 

ScanWorld в една локална 3D координатна система. Това е направено 

чрез използване на общи точки от припокриващите се области на 

съседните сканирания за всяка от двете полеви станции от ГТМ. 

Регистрираният облак от точки от първата станция ScanWorld 1 и от 

втората станция ScanWorld 2 се създават в нов единен и единствен 

ScanWorld-модел, който съдържа данни от 2-те станции за 

новопостроеният пътен надлез в локална 3D координатна система. 

Гъстотата на сканираните точки е средно между 10 и 12 см, а средната 

точност на пространственото положение на всяка точка е 3 мм. 

         Втората стъпка е да се трансформира обработеният ScanWorld-

модел (общия облак от точки) от локална в референтна координатна 

система, като са използвани данните от GNSS  приемник разположен 

извън зоната на изследвания обект. Тези основни стъпки при 

регистрирането са спазени и при двата етапа. 

При реализацията на технологията наземно лазерно сканиране по 

избраните инженерни съоръжения са приложени двете основни фази на 

заснемане, които са: 

 

  Сканиране  -  за получаване на данни и контрол на функциите на 

скенера; 

         Регистриране - за регистриране на точковите облаци от различни 

станции и за преобразуване на данните от локалната към референтната 

координатна система. 

 

mailto:aceadm@uasg.bg


УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

бул. „Хр. Смирненски“ № 1, София, Р. България,  

тел. : (02) 963-52-45, факс: (02) 865 68 63, е-mail: aceadm@uasg.bg; http://www.uasg.bg 

Катедра: „Висша геодезия“ 

 

47 
 

         Първият етап  
         Измерванията са направени при благоприятни атмосферни условия 

(топло време) и при движение на влакове по железопътнато трасе в 

режим на „прозорец“ за 4 часа и 23 минути.  

          След сканирането и регистрирането на общия облак от точки 

ScanWorld, за обекта на изследване са регистрирани общо 105 914 954 

точки от 2-те станции в 3D координатна система. Тъй като бяха налице 

точки извън зоната на изследване, ръчно са отстранени и за изследването 

на деформационния анализ на пътният надлез са използвани реално 

общо  37 000 283 точки.  

 

 
Фиг. 8.4. Изглед на единния облак от  

точки ScanWorld при I етап  

 

mailto:aceadm@uasg.bg


УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

бул. „Хр. Смирненски“ № 1, София, Р. България,  

тел. : (02) 963-52-45, факс: (02) 865 68 63, е-mail: aceadm@uasg.bg; http://www.uasg.bg 

Катедра: „Висша геодезия“ 

 

48 
 

 
Фиг. 8.5. Изглед на единния облак от  

точки ScanWorld при I етап 

 

 
         Вторият етап  
         Измерванията са направени при благоприятни атмосферни условия 

(топло време) и при движение на влакове по железопътнато трасе без 

режим на „прозорец“ и при движение на автомобили по пътният надлез 

свързващ двете населени места за 4 часа и 10 минути. 

           След измерването на областта за изследване са регистрирани общо 

74 746 713 точки от 4 станции в 3D координатна система. Тъй като бяха 

налице точки извън зоната на изследване, ръчно са отстранени и за 

изследването на деформационния анализ на пътният надлез и са 

използвани реално 9 500 832 точки: 
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Фиг. 8.6. Изглед на единния облак от  

точки ScanWorld при II етап 

 с приложен филтър на изображения 

 

 
Фиг. 8.7. Изглед на единния облак от  

точки ScanWorld при II етап 

 с приложен филтър на изображения 
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8.4. Обработка на данни и резултати  

 

         За изследването на деформационните процеси по новопостроеният 

пътен надлез е формирана референтна повърхнина на инженерното 

съоръжение, с размери за мостовата конструкция и пътното трасе от 

проекта за строителство. и цифровият им модел е създаден чрез 

програмата AutoCAD (фиг. 8.4.; фиг. 8.5.). По този начин е формиран 

„идеален“ или още „номинален“ обект, който се използва за 

сравняването с елемнтите от пространствения обект получен от 

сканирането.  

 

 
Фиг. 8.4. Идеализирана повърхнина на мостова конструкция,  

съгласно проекта за строителство 
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Фиг. 8.5. Идеализирана повърхнина на пътя над мостова конструкция,  

съгласно проекта за строителство 

 

 
Фиг. 8.6. Облак от точки (point cloud) за мостова конструкция 

 
         Направени са два вида анализ на деформация (отклоненията) при 

двата етапа: 

         Първият вид е анализ на деформацията е при I етап  чрез сравнение 

на получена повърхнина от регистрираните пространствени данни за 

обекта на изследването с получената идеализирана повърхнина с 
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програмата 3Dreshaper (фиг. 8.6.) Съпоставянето на двете повърхнини е 

отнесено спрямо оста на контура на идеализираната повърхнина. 

Резултатите от този анализ са представени в графичен вид (фиг. 8.7.; фиг. 

8.8.). 

 

 
Фиг. 8.7. Съпоставяне на двете повърхнини спрямо оста на 

 контура на идеализираната повърхнина с програмата 3Dreshaper 

 

      
Фиг. 8.8. Сравнителен анализ при I етап за пътен участък 
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Фиг. 8.9. Сравнителен анализ при I етап за мостово съоръжение 

                                                                                                                                        
Общи подробни отчети за етап I  - път участък, са 2562 броя точки с 

Общи подробни отчети за етап I  - път участък, са 2562 броя точки с 

прилежащите им параметри.   

Общи подробни отчети за етап I – мостово съоръжение, са 137 425 броя 

точки с прилежащите им параметри.  

В Приложение 6 се съдържат данни от сканирането (графична част) с 

приложен и без приложен филтър, както и данните от сравнителния 

анализ в табличен и графичен вид. 

 

         Вторият е анализ на деформацията (отклоненията) е при II етап  и е 

базиран на сравнение (съпоставяне) на получената повърхнина от 

регистрираните пространствени данни за обекта на изследването от I 

етап с получена повърхнина от регистрирани пространствени данни за 

обекта от II етап с програмата 3Dreshaper (фиг. 8.10.) Съпоставянето на 

двете повърхнини е спрямо оста на контура на повърхнината получена 

при I етап. Резултатите от този анализ са представени в графичен вид 

(фиг. 8.11.) и табличен вид (таб. 8.2.), който включва част от подробните 

отчети, които съдържат параметри при сравнението на при етап II и 

определянето на деформационни процеси по мостовата конструкция. 
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Фиг. 8.10. Сравнителен анализ за  

пътен участък  при етап II 

 

 
Фиг. 8. 11. Сравнителен анализ за 

 мостова конструкция при етап II 
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Общи подробни отчети за етап II  - път, съдържат 1090 броя точки с 

прилежащите им параметри.  

Общи подробни отчети за етап II – мост, съдържат 196 527 броя точки с 

прилежащите им параметри. 

        От направените 3D сравнителни анализи на деформация 

(отклонение) се обособяват изменения на обекта с прилежащите пътен 

участък и мостово съоръжение, като за всеки етап в проценти е даден 

диапазона на отклонение в мм (Приложение 6). Получени са много 

прецизни, достоверни и детайлни данни за новия пътен надлез на км. 

132+592.42, което строителство се реализира при непрекъснати вибрации 

от движението на влакове по железопътната линия, както и при самото 

сканирането на обектите в двата етапа.  

 

Етап I  

 След направения 3D анализ се забелязва, че се обособяват 

няколко зони със стойности на изменение в повърхнината на пътя 

и мостовото съоръжение. 

 Регистрираните изменения за пътен участък са в диапазон 

(Приложение 6):  

39, 3 % в диапазон от 0, 000 мм до – 0,025 мм;  

34, 7 % в диапазон от – 0,025 мм до – 0,050 мм;  

15% в диапазон от – 0,050 мм до -0,075 мм.  

 

 Регистрираните изменения за мостово съоръжение са диапазон 

(Приложение 6):  

28,1 % в диапазон от 0, 000 мм до 0,025 мм;  

26,4  % в диапазон от 0, 025 мм до 0,050 мм;  

19,0 % в диапазон от 0, 000 мм до – 0,025 мм 

 Деформациите/ преместванията са надеждно определени, тоест 

спазено е условието d ≥ (2÷3) md , където d е регистрираното  

изменение на съоръжението. 

 От направените графични и таблични отчети при сравнението се 

вижда, че преобладават зони на слягане.  
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Етап II  

 След направения 3D анализ се забелязва, че се обособяват 

няколко зони със стойности на изменение в повърхнината на пътя 

и мостовото съоръжение. 

 Регистрираните изменения за пътен участък в диапазон 

(Приложение 7):  

57, 4 % в диапазон от 0, 000 мм до – 0,025 мм; 

16, 8 % в диапазон от  – 0,025 мм до – 0,050 мм. 

 

 Регистрираните изменения за мостово съоръжение в диапазон 

(Приложение 7): 

28,0 % в диапазон от 0, 000 мм до 0,025 мм;  

16,6  % в диапазон от 0, 025 мм до 0,050 мм;  

14,6 % в диапазон от 0, 000 мм до – 0,025 мм;  

10,6 % в диапазон от  – 0,025 мм до – 0,050 мм;  

15,8 % в диапазон от  – 0,050 мм до – 0,075 мм. 

 Деформациите/ премествания са надеждно определени, тоест 

спазено е условието d ≥ (2÷3) md , където d е регистрираното 

изменение на съоръжението. 

 От направените графични и таблични отчети при сравнението се 

вижда, че преобладават зони на слягане.  

 

         Посредством извършеното сканиране в периода на експлоатацията 

и полученият сравнителен деформационен анализ при етап II, се дава 

много детайлна прогноза за хода на деформации и възможност за 

определяне на времевия период на нормалното ползване на 

съоръжението.   
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9. Изводи и заключения  

        Приложението на технологията “Terrestrial laser scanning” е мощно 

съвременно средство за извличане и интерпретация на 3D информация за 

възможни деформационни процеси настъпили по инженерни съоръжения 

от различен тип. При мостовите съоръжения, както и при обезпечаването 

на стандарти и взривни работи в нефтената и газовата промишленост 

получените 3D данни от наземното лазерно сканиране са стабилна 

основа за тяхното навременно поддържане. Тази технология заложена 

още в заданията за изпълнение на строителство или при определянето на 

деформационни процеси по съоръжения от национално значение, може 

да даде възможност за реални, бързи и адекватни мерки за удължаване на 

експлоатацията на инженерните съоръжения и опазване на човешки 

животи.  

        Планирането, изграждането, експлоатацията все повече се 

характеризират с по-голяма сложност и свързаност във всички фази на 

жизнения цикъл на едно инженерно съоръжение. При поддържането на 

инфраструктурни обекти, язовири, мостове, подземни конструкции 

(тунели, мини) и други, анализът на деформациите играе ключова роля 

за поддържането на условията за обслужване на безопасността и за 

смекчаване на евентуални последици поради фактори като стареене и 

възможни структурни повреди. Възможността, която дава този 

технология за подробен и прецизен анализ на данните за пълната 

деформация, включително и на малки структурни промени на обекта, 

които могат да бъдат изпуснати при класическите геодезически 

измервания още при самото изграждане на обекти е сериозен аргумент за 

ефективността на метода. Този метод позволява заснемането на трудно 

достъпни места за изключително кратко време, в сравнение на 

класическите методи.  

          Прилагането на метода наземното лазерно сканиране при 

строителство и експлоатация на мостови съоръжения с прилежащите им 

пътища и получените изключително детайлни 3D модели е сериозна 

предпоставка за промяна на нормативната база.         

         Данните от  наземното лазерно сканиране са неоспорим източник 

на информация за състоянието на съоръжения за съхранение на гориво и 
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създаване на 3D архивна документация, което също е предпоставка за 

законодателни промени.  

           Използването на метода наземното лазерно сканиране ще е 

инструмент за взимане на отговорни и важни политически решения на 

държавно и местно ниво в страната ни. С изложените данни за метода 

наземно лазерно сканиране в този дисертационен труд са налице 

възможности за насърчаване на процеса на трансфер на технологии и 

знания от научната общност към държавните институции и частните 

компании, които отговарят за поддържането на условията за безопасност 

на всякакъв тип инфраструктури в страната ни. 
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Претенции за научни приноси на дисертационния труд  

 

1. По експериментален път е обоснована технологичната ефективност на 

наземното лазерно сканиране при изследване на деформации на 

инженерни съоръжения, в процеса на тяхната ефективна експлоатация. 

2. Чрез експериментални изследвания е доказана приложимостта и 

ефективността на наземното лазерно заснемане при контрола на 

проектното съответствие на строителните работи в процеса на 

изграждане на инженерни съоръжения.  

3. В резултат на детайлен анализ, са групирани и систематизирани 

основните фактори, оказващи влияние върху точността на резултата от 

лазерното заснемане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aceadm@uasg.bg


УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

бул. „Хр. Смирненски“ № 1, София, Р. България,  

тел. : (02) 963-52-45, факс: (02) 865 68 63, е-mail: aceadm@uasg.bg; http://www.uasg.bg 

Катедра: „Висша геодезия“ 

 

60 
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1. Петрова М., С. Шайтура Анализ деформации инженерных объектов 

при применении технологии наземного лазерного сканирования, 

Славянский форум (Издательство ИХНИИТ), номере 3(33), 2021. (за 

печат) 

 

2. Петрова. М. Деформационен анализ на инженерно съоръжение чрез 

приложение на технологията „Terrestrial laser scaning”, доклад на 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“, 

София, България, 1- 3 ноември 2017. 
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Декларация за оригиналност и достоверност на дисертационния 

труд  

 

           Във  връзка  с  процедура за присъждане на научна и 

образователна степен „доктор“ н дисертационният    труд    в    обем    от    

85 страници и 7 приложения от 69 страници на тема:  „Изследване на 

деформациите на инженерни съоръжения посредством технологията 

„Terrestrial laser scanning“ е автентичен и представлява собствена  научна  

разработка на автора.   

           Декларирам, че  в него  са  използвани  авторски идеи, текстове, 

измервания и визуализация чрез графики, схеми, таблици и формули, 

като  са  спазени  всички  изисквания  на  Закона  за  авторското  и  

сродните  му  права  чрез  надлежно  цитиране  и  позоваване на чужда 

авторска мисъл, както и данни, включително:  

           1.  Резултатите  и  приносите  в  дисертационния  труд  на  тема 

„Изследване на деформациите на инженерни съоръжения посредством 

технологията „Terrestrial laser scanning“ са оригинални и не са 

заимствани от изследвания  и  публикации,  в  които  авторът  няма 

участия.    

           2.   Изложената  от   автора  информация  във  вид  на  таблици,  

фигури и други съответства на обективната истина. 

           3.   Научните резултати, които са получени, описани и/или 

публикувани  от  други  автори,  са  надлежно  и  подробно  цитирани  в 

библиографията. 
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гр. София                                                   докторант инж. Мария Петрова   
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