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ПРЕДГОВОР 

Наземното лазерно сканиране (НЛС) и Строително Информационното Моделиране 

(СИМ) са сравнително нова проблематика за България. Към днешна дата липсва 

необходимата информация за обществото от професионалисти, които прилагат 

технологията СКАН-към-СИМ и могат критично да анализират и оценяват 

преимуществата и предизвикателствата в СИМ технологиите. Първите анкетни 

проучвания (Недялков, 2013) и (Кутева-Генчева, 2016) имат за цел да проучат общата 

информираност на колегията в строителния бранш по отношение на строително 

информационното моделиране. Задачата, която си поставихме сега, няколко години по-

късно, бе да достигнем до различни участници в строително инвестиционния процес в 

България и да се опитаме да оценим текущото ниво на познаване на работата с облаци от 

точки и последващото им използване за геометрично моделиране. В изпълнение на 

работата по научен проект на тема „Изследване на възможностите за създаване на 3D 

геометрия в CAD / СИМ среда от лазерно сканиран обект” бе изготвена онлайн анкета 

относно информираността на колегията за използване на облаци от точки за геометрично 

моделиране:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesL1r8wDxbZB4BcfW7Izmz5VRbELc6c

K7uJWmwEutppDJ76g/viewform  

Целта на анкетата бе да проучи общата информираност на колегията в строителния 

бранш по отношение на наземното лазерно сканиране, последващото му използване в 

проектирането и строително информационното моделиране, както и да оцени текущото 

ниво на развитие и приложение на СКАН-КЪМ-СИМ технологията в България. 

Предвид липсата на информация в колегията, това се оказа доста трудна и 

амбициозна задача, която успяхме да реализираме в професионални групи през 

социалните мрежи и интернет, мобилизирайки личните си професионални контакти. 

Успяхме да получим обратна връзка от 56 попълнени анкети. Предварителният анализ 

показва липса на обща информираност, което често бе причина и за отказ за попълване на 

анкетата.  

От опита ни да достигнем до колегията се отзоваха 56 човека. Голямата част 

отказаха с мотива, че не използват лазерно сканиране в работата си. От общо 56 

анкетирани най-достъпни за това проучване се оказаха проектантите – общо 47 човека 

(87%). Най-голям е процентът на геодезистите (67.8%), следвани от завършилите 

специалност ССС (12.5%), архитектура и хидростроителство с по 7.1%. Въпреки, че 58.9% 

от колегите се оказаха запознатите с технологията на 3D лазерно сканиране (срещу 7.1% 

незапознати), само 43.6% от тях използват лазерно сканиране в работата си. Общата 

представа на отговорилите на въпроса какво е СИМ се обединява около това, че СИМ е 

бъдещето за разработване и съхранение на информацията за проект (51%), 41% свързват 

СИМ основно с 3D CAD моделиране и 13% класифицират СИМ като информационна 

технология.  

Най-популярни програмни продукти за обработка на облаци от точки се оказаха 

Autodesk Recap/ Revit /Civil 3D (67.3%), Trimble RealWorks (20.4%) и CloudCompare 

(12.2%). Интересни са отговорите, свързани с основните проблеми  свързани с 

внедряването и използването на лазерно сканиране в съвременната практика в България. 

На първо място анкетираните поставят високата цена на хардуера (70.6%), следван от скъп 

софтуер за обработка (60.8%) и необходимостта от обучение (43.1%). Сумата от 

процентите надвишава 100, защото е дадена възможност да се даде повече от един 

отговор. Логично продължение, че 98.1% от анкетираните намират за необходимо 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesL1r8wDxbZB4BcfW7Izmz5VRbELc6cK7uJWmwEutppDJ76g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesL1r8wDxbZB4BcfW7Izmz5VRbELc6cK7uJWmwEutppDJ76g/viewform


включване на SCAN-TO-CAD/BIM технологията в учебните програми на висшите 

училища и само 1.8% не биха използвали лазерно сканиране в бъдеще. Най-често 

решаваните задачи с използване на данни от лазерно сканиране са моделиране на теренни 

повърхнини, фасадни планове, изчисляване на обеми, документиране на културно 

наследство, възстановяване на строителна документация и определяне на деформации. 

58% срещат най-големи трудности заради високи изисквания към хардуера, следвани от 

обмена на файлови формати между различните софтуерни пакети (40%) и автоматично 

разпознаване и моделиране на примитиви (24%). 66.7% от анкетираните биха предпочели 

лазерно сканиране пред класическо геодезическо заснемане, когато имат нужда от по-

обстойна геометрия. Подробни резултати от анкетата са дадени в края на монографията. 

Тези резултати ми дадоха основание и доказателство за необходимостта от 

подробно разглеждане и описание на технологията за създаване на точен геометричен 

модел по данни от лазерно сканиране. 

  



ВЪВЕДЕНИЕ 

С увеличаване на необходимостта от автоматизирано набиране на пространствени 

данни и тяхното дигитализиране в сферите на геодезия, строителство и архитектура, 

прилагането на технологията за наземно лазерно сканиране се превръща във все по-често 

използвана практика.  То позволява извършването на голям брой измервания, с високо 

качество и за кратък период от време, като осигурява събирането на голям обем от 3D 

данни в реално време, независимо от условията на осветеност, и създаване на 

високодетайлен пространствен образ на изследвания обект. Изходните данни от 

извършените измервания с наземни лазерни сканери представляват огромен масив от 

точки в пространството, наречен облак от точки, който описва заснетата повърхност на 

изследвания обект. Прилагането на различни видове обработка и анализ върху изходните 

данни позволява създаването на високоточни пространствени модели, които реално 

описват изследвания обект в момента на заснемане, и решаването на задачи свързани с 

документирането и реставрация на архитектурни обекти, определяне на деформации на 

инженерни съоръжения, документирането на състоянието и изпълнение на строителни 

проекти, създаването на актуални информационни модели на сгради. Правилната 

обработката на изходните данни, получени от измервания с наземни лазерни скенери, е от 

голямо значение за постигането на качествени и сигурни крайни резултати, които 

позволяват решаването на тези задачи.   

Последните резултати от изследователски проучвания, проведени в различни 

страни (Murphy et al. (2013), Brumana et al. (2017) и Fai and Sydor (2013) и др.), показват, 

че създаването на строителен информационен модел за съществуващи сгради, е в 

състояние да подобри специфичните анализи по време на проекта за рехабилитация. 

Използването на инструменти за 3D лазерно сканиране, фотограметрия и 

усъвършенствани техники за моделиране помагат в процеса на проучване и управление 

на съществуващи сгради, като намаляват разходите за проекти за рехабилитация. 

Обработката на облаци от точки се извършва в специализирани програмни 

продукти за работа с измервания от лазерни скенери, които предоставят различни 

възможности за манипулация на облака от точки и оформянето на различни резултати. 

Наличните на пазара програмни продукти се различават според своите възможности и 

функционалности за обработка на данни, сфери на приложение, използваните методи, 

производител и цена. За да е възможно правилното и качествено извършване на 

обработката и анализа на пространствените данни, от голямо значение е разбирането на 

наличните възможности на отделните програмни продукти, както и техните предимства и 

недостатъци. 

В тази монография е представен преглед на приложенията в областта на 

архитектурата и строителното инженерство, в които технологията за лазерно сканиране 

се е доказала като много полезен инструмент при проблемите за изграждане на точен 

геометричен модел на съществуващи конструкции. 

Много автори са публикували трудове, в които облаците от точки, получени от 

лазерно сканиране, са много удобен източник на данни за извеждане на геометрични 

модели, които могат да се използват и за анализ на конструкцията. Така Riveiro et al. 

(2016b) описват най-често срещаните процедури за преобразуване на облаци от точки в 

такива модели (подравняване, филтриране, почистване и др.). Облакът от точки е съставен 

от дискретни и изолирани точки, които не могат да се използват директно от софтуерните 

приложения, използвани за конструктивен анализ, така че е необходимо да бъдат 

преобразувани в непрекъснат модел. При преобразуването на оптимизираните облаци от 

точки в твърди модели, изисквани от софтуерните приложения, извършващи числената 



симулация, обаче може да има различни подходи: използване на цифрови модели на 

повърхности, използване на примитиви и обемни форми, използване на NURBS. 

Когато за конструктивен анализ на дадена конструкция е необходим подробен 

триизмерен модел, включващ всички съответни характеристики на сложната геометрия, 

той може да бъде създаден с помощта на инструментите за 3D моделиране (инструменти 

за напасване на геометрични примитиви, методи за напречно сечение, техники за 

екструдиране и т.н.) на CAD (Computer Aided Design) платформите. Този подход се състои 

в директното използване на оригиналния или подобрения облак от точки в CAD софтуера, 

като се избягва междинната стъпка на генериране на мрежа. Въпреки това, CAD 

софтуерът трябва да включва специални модули за визуализация на облаци от точки, 

когато трябва да се обработват плътни облаци от точки (Riveiro et al., 2015).  

В настоящата разработка са показани различни подходи за преобразуване на 

облаци от точки в конструктивни модели. В повечето случаи, обработката на данните 

изисква намесата на човешки оператор, който също трябва да бъде обучен в посочените 

процеси. Този факт мотивира през последните години в литературата да се появи 

информация за активна дейност по разработване на инструменти за автоматизирана 

обработка на данни. 

СТРУКТУРА НА МОНОГРАФИЯТА 

В първа глава са описани основните принципи за получаване на облак от точки чрез 

наземно лазерно сканиране и фотограметрия и е направен преглед на предлаганите на 

пазара софтуерни продукти за обработка на облаци от точки.  

Втора глава е посветена на преглед на методите за обработка на облаците от точки 

с цел генериране на високоточни геометрични модели. Представени са основните 

функционалности на програмни продукти за обработка на облаци от точки – файлови 

формати за обмен на данни, регистрация, филтриране и моделиране на облаци от точки. 

Направен е сравнителен анализ на основните функции и възможности за обработка в 

програмните продукти Autodesk ReCap Pro, CloudCompare и Trimble RealWorks. Чрез 

извършеното сравнение са дефинирани основните предимства и недостатъци на 

изследваните програмни продукти. Представен е задълбочен сравнителен анализ на 

функционалностите на софтуерните реализации за обработка на облаци от точки. 

Направена е полезна оценка на възможностите за оперативна съвместимост, включваща 

подробно описание на използваните файлови формати. 

Трета глава е посветена на целевото приложение на описаните методи и средства в 

посока генериране на висококачествени точни цифрови данни. Разгледани са 

възможностите за интеграция на облаците от точки в създаването на строително-

информационни модели и възможностите за използване на тези данни за различни 

анализи в рамките на жизнения цикъл на строежите. 

В четвърта глава са представени конкретни примери за приложение на описаните 

методи за генериране на облаци от точки и целева обработка на тези данни до създаване 

на цифрови набори от данни, описващи съответни геометрични модели на различни 

строителни конструкции. Изчерпателно е коментирана трансформацията на 

информационния поток в процеса от сканиране до генериране на геометричния модел. 

Представен е интересен кратък анализ на ползи и потенциални препятствия на процеса на 

трансформация на физическите обекти в цифрови информационни обекти, посредством 

описаните методи и технически средства за реализация.
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