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ВЪЗМОЖНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЛАЗЕРНОТО СКАНИРАНЕ В
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POSSIBLE APPLICATIONS OF LASER SCANNING IN CONSTRUCTION
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Abstract:
The main advantages of laser scanning when capturing structures of buildings or facilities have
been discussed. There are examples of the application of laser scanning in various areas of
construction - from buildings to bridges, tunnels and dams. The advantages and the disadvantages
of the laser scanning have been paid attention. The advantages of the method in surveying objects
of the transport infrastructure have been considered and analyzed in details. This method of
surveying has several main advantages over traditional geodetic methods when it comes to objects
from the transport infrastructure.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
В условията на скоростно нарастваща цифровизация във всички направления на
индустрията, лазерното сканиране може да предложи осъвременена рамка на резултатите
спрямо тези, получени с конвенционалните геодезически методи за заснемане.
Лазерното сканиране може да се определи като най-технологично обезпечената
система за измервания, чрез която се получават облаци от характерни точки, дефинирани
чрез пространствените им координати. Съдържащата се в тях геометричната информация
за обекта, се екстерполира, за да се получи прострастренствената му форма. Това все повече
налага технологията му като ефективен инструмент на геодезията в строителството, защото
позволява създаване на точни изображения на конкретен обект, чрез пренасяне на
геометрията в математически модели.
Измерванията се осъществяват чрез наземно (стационарен принцип), мобилно и
въздушно (чрез подвижна база) сканиране.
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2. ПРЕДИМСТВА НА ЛАЗЕРНОТО СКАНИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Предимствата на лазерното сканиране в различните етапи на строителството и
експлоатацията на инвестиционни обекти могат да се обобщят в няколко големи
подразделения като по-важните от тях са следните:
• Технология, предоставяща база с данни с изключително подробна пространствена
информация чрез присвоени координати X, Y и Z на масив от точки, които се
преобразуват в триизмерно изображение с висока точност и резолюция. Така те
предпоставят детайлност на характеристиките на получените цифрови модели на
сгради и съоръжения по време на строителството и експлоатацията им (фиг.1) [1, 2, 3].

Фигура 1. [1]
•
•

Дигитализирано прехвърляне на база данни за получаване на три- и двуизмерни
изображения и графични чертежи, необходими за проектно сметната документация
във всички етапи на инвестиционния процес [2, 4, 5].
Заснемане на геометрични характеристики на обекти със сложна конфигурация или
такива, които са трудно достъпни (мостове, язовири, водноелектрически централи,
електропроводи и друга техническа инфраструктура - фиг. 2 [7]), респективно
традиционните методи са практически по-неприложими [6, 7]. Последното е от
голямо значение за инфраструктура, която е част от световното културното
наследство – фиг. 3 [8].

Фигура 2. Георефериран облак от точки от заснемането на язовир „Ню Хоган“ [7]
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Фигура 3. План на триизмерния модел на „Priory House„ получен чрез лазерно сканиране [8]
•

При конструкциите на сградите и съоръженията (силози, резервоари – фиг. 4 [9],
други) може да се използва, за да се прецизират данните от обследването за
заснемане на текущото им състояние по време на експлоатация [9].

Фигура 4. Графична карта на отклоненията в геометрията на резервоар, спрямо идеалната
теоретична форма, получена чрез обработка на данни от лазерно сканиране [9]
•
•

Получените триизмерни метрични модели от наземните данни на лазерно сканиране
може да се използват в системи за наблюдение на деформации на сложни инженерни
конструкции, като язовири, мостове, атомни електроцентрали и други [9].
Контрол и превенция на геолжки риск при терени с предпоставки за формиране на
свлачища и срутища, подобряване на статистическите данни за наблюдаваните
теренни повърхнини [10] и заснемане на инженерно-геоложки деформаци при
геотехнически мониторинг на сгради и съоръжения.
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•

Повишаване на възможностите за внедряване на информационни технологии (BIM)
в етапите на инвестиционния проект [3, 8, 11].
• Дистанционното получаване на информация, повишава значително безопасността за
инженерния състав, които извършва заснемането при всички случаи на потенциален
трравматизим на измерващите екипи.
• Скоростта на заснемане при нестационарните варианти на лазерното сканиране
спрямо конвенционалните методи, ги прави конкурентни като срок и обем на
извършената работа при линейни обекти, особено такива със значителен
километраж. Това директно влияе върху себестойността на резултатите, особено при
обекти със значителна площ, дължина и/или сложност.
При полевите работи и стационарните строителни обекти, които са изредени, с найголямо приложение е наземното лазерно сканиране (НЛС). Освен основното му предимство
спрямо другите геодезически методи за висока степен на производителност при
картографиране, голямо удобство е, че може да се прилага в рамките на много широк
спектър от теренни повърхности (от незастроени и незаети територии до гъсто населени
англомерации).
3. МОБИЛНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ (МЛС) – ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА
ТЕХНОЛОГИЯТА
При мобилното лазерно сканиране трябва да се акцентира върху съчетаването на два
основни параметъра, съдържащи се в другите два типа лазерно сканиране. От една страна
такива технологии предлагат по-висока степен на детайлност и точност спрямо заснемането
от въздушното сканиране, от друга страна обемите на извършена работа са многократно поголеми, при приравнено време за изпълнение, спрямо тези, които се постигат с наземното
лазерно сканиране. Комбинацията между тези два показателя е предпоставка в
международен план да се акцентира върху внедряването на мобилното лазерно сканиране в
транспортното строителство и повишаване на използването му при елементите на
транспортната инфраструктура [2].
Мобилните скенери могат да се монтират на основните видове превозни средства –
автомобил, железопътна мотриса или кораб, като заснемането може да се извърши в
хоризонтална или вертикална позиция на устройството (фиг. 5) [1, 3].

а)
Фигура 5. Лазерен скенер монтиран върху автомобилно шаси (а)
и локомотивна мотриса(б).
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Скоростта на заснемане се определя от превозното средство, като се счита, че
технологията може да се прилага при скорости от 10 до 100 (110) km/h, а за добро ниво на
ефективност в [14] се посочват скорости на движение до 50 km/h [14].
Системата може да се допълни с цифрова широкоъгълна камера, която да архивира
изображения с висока разделителна способност.
В зависимост от нуждите на обследването, те могат да допълнят облака от точки с
цветове и обем фиг. 6 [12, 14]) и/или да предоставят пълна визуална информация при
оценката на състоянието на транспортната инфраструктура по време на нейната
експлоатация [15].

а)

б)

в)
Фигура 6. Облак от точки от лазерно заснети елементи на транспортна инфраструктура:
а) железопътна линия, б) мостово съоръжение, в) градска транспортна комуникация [1]
4. ПРИЛОЖЕНИЯ НА МЛС ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Мобилитетът и транспортната безопасност, които предоставя MTLS технологията, я
правят конкурентна за прилагане при линейни обекти, особено такива с голяма дължина, с
ограничен габарит (пропускателна способност), със значителен трафик поток, за трасета от
национално и трансгранично значение.
Резултатите от практически проектни обследвания и научни експериментално заснети
транспортни участъци през последните десет години, задават широк обхват на внедряване
през целия жизнен цикъл на обектите [13 – 21].
4.1. Основни предимства и недостатъци на МЛС
Предимства на технологията са точността до милиметри, детайлност на снимката,
минимум човешка намеса (превенция на трудов травматизъм), автоматизирана софтуерна
обработка на резултатите, минимум субективни грешки (възможност за изчистване на „бъг“
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зони и шумов фон), повишена производителност (резултат за време), намаляване на
вложените средства.
Двете основни ограничения, които повлияват потенциала за висока приложна
ефективност на методиката и могат да се считат за технологични недостатъци са обратната
зависимост между скорост и точност (плътност на получените данни) и необходимостта от
повтаряне на преминаването през участък, поради влияние на външни източници (други
превозни средства, засенчване, компоненти на трасето и други).
4.2. Обобщени примери за приложението на МЛС за нуждите на транспортната
инфраструктура
Подразделения на транспортната инфраструктура, при които мобилното лазерно
сканиране е намерило приложение, могат да се обобщят в следните основни групи:
• изграждане на триизмерни модели на линейни обекти и съоръженията по тях за
нуждите на строителството и експлоатационната им поддръжка, включително
заснемане на съществуващото състояние и това след извършени ремонт,
рехабилитация, реконструкция и други (фиг. 7 [3, 10, 16]);

а)

б)
Фигура 7. Облак от точки на пътни трасета и съседните теренни елементи:
а) магистрала в Аляскя, б) градоустройствената инфраструктура [14 и 1]
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•
•

•

изграждане на триизмерни модели на линейни обекти и съоръженията по тях при
модернизация и повишаване на пропускателната и превозната способност;
определяне на параметри на геометрични елементи на обектите от транспортната
инфраструктура (топография на съседни терени в обхвата на пътя или жп линията,
надлъжни и напречни профили, както и характеристики на вертикална сигнализация,
пътни принадлежности и други [12, 14, 15, 20, 21];
заснемане на състоянието на обектите (констатиране и параметриране на повреди,
дефекти и разрушения) в обхвата на поддържането в експлоатационния им период
[16], фиг. 8 [16];

Фигура 8. Георефериран облак от точки на заснет аварирал участък от Московския
метрополитен и напречно сечение на същия, 2003 [16]
•
•

определяне на обемите на земни работи при изграждането на транспортната
инфраструктура;
контрол на геоложкия риск при пътищата и жп линиите с предпоставки за формиране
на срутищни и свлачищни откосни зони, особено при трудностъпни терени, където
реализирането на наблюдение с цел превенция на застрашените участъци е силно
затруднено [10, 17] - (фиг. 9 [17]). Тук голямо е и приложениието на стационарното
наземно лазерно сканиране [10];

Фигура 9. Георефериран облак от точки на заснет скален склон за нуждите на
укрепителни дейност на формирани срутищни зони – Северен Кавказ [17]
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•

заснемане на геометрията и текущото състояние на конструкциите на пристанища
[22], тунели, мостове (при мостовите съоръжения, предвид, че са надземна
стационарна инфраструктура сериозно приложение намира и наземното лазерно
сканиране) и друга техническа инфраструктура [18, 19] – фиг. 10 [18], фиг. 11 [19].

Фигура 10. Георефериран облак от точки и 3D повърхнина на северната тръба на тунел
„Витиня“ [18]

Фигура 11. 3D модел на „Андреевския“ мост в Москва, получен чрез лазерно сканиране
[19]
За всички изредени групи от дейности прилагането на мобилното лазерно сканиране
задава ниво на получените резултати в следните комбинирани предимства – много кратки
срокове, безопасност на инженерите, ангажирани със заснемането и редукция на средства
от съкращаване на срокове, включително от нарушаването на обема и непрекъснатостта на
трафика [12, 14, 15, 23].
ИЗВОДИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ И НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Развитието и приложението на съвременни методи в геодезията, картографията и
дистанционните изследвания е едно от направленията, с които науката и практиката
осигуряват конкуретността на инвестиционните процеси в строителството. Респективно
динамиката на пазара и завишените изисквания за качество, контрол и себестойност налагат
създаване на методики за проследяване и оценка чрез внедряване на системни решения с
практически – приложен характер. Те трябва да оценяват редица елементи на обекта при
изпълнението и експлоатацията му със съкратени срокове при повишена производителност
и точност на измерванията, и намален човешки фактор по вид мероприятия.
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Относно MTLS възможността за значително по-бързо и точно заснемане на елементи
от транспортната инфраструктура ще даде възможност за повишаване на качеството и
сроковете за възлагане на изпълнението, както и тези за ремонтните дейности (чрез пократки срокове на определяне на необходимите такива и обема СМР). Също така, тази
технология дава възможност за по-добър контрол на изпълнения ремонт, защото имаме
възможност сравнително бързо да се установи състоянието на проверяваните участъци.
Всички възможности, които вариантите на лазерното сканиране предлагат за снемане
на данни от дистанция за строителната инфраструктура и нейните ползватели, ще създадат
предпоставки за повишена производителност при безопасност на измерващия екип.
Възможностите за пространствено заснемане на контрукции на сгради и съоръжения може
да подобрят инспекциите им от гледна точка на цена и честота на провежданите
мониторинги за определяне на състоянието им.
Имплементирането на предимствата на съвременните геодезически методи, може да
се верифицира чрез разработването на технологична последователност, която да обоснове
идейна методика за прилагане на най-съвременните геодезически методи в строителството.
Тя би могла да обезпечи процесите на заснемане и обработка на данни със съвременни
технологични средства, използвани за заснемане на моментното състояние на конструцкии
и съоръжения (от всички области на стро телния сектор, от сгради, през, резервоари, силози
и хидротехничеки съоръжения до мостове, тунели, пристанища и брегозащитни
конструкции на транспортната инфраструктура).
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторите на статията изказват благодарности на ЦНИП при УАСГ за оказана
финансова подкрепа за осъществяването на анализа по научна тема: „Принципна
методология за проследяване на експлоатационните показатели на пътната инфраструктура
чрез внедряване на съвременни технологии в геодезията (MTLS)“ [23].
ЛИТЕРАТУРА
[1] Лазерное 3d сканирование, https://geopro.com.ua/service/geodezia/lazernoeskanirovanie.html, [посетен на 31 септември 2021 г.].
[2] СГ Господинов, СВ Шайтура, Лазерное сканирование в строительстве и
архитектуре, Славянский форум бр. 4, 2016, 63-71.
[3] Antova G., Tanev V., Creation of 3D Geometry in Scan-to-CAD/BIM Environment, IOP
Conf. Series: Earth and Environmental Science 609 (2020) 012085, doi:10.1088/17551315/609/1/012085, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, 2020.
[4] Stereva K., Postolovski Al., Gospodinov Sl., Control in the Process of the Building
Construction by Means of Stationary Terrestrial Laser Scanning, IOP Conf. Series: Earth
and Environmental Science 609 (2020) 012042, IOP Publishing doi:10.1088/17551315/609/1/012042, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/17551315/609/1/012042/pdf.
[5] Стерева К., Постоловский А., Шайтура С. В., Изпользвание мобильново лазерново
сканирования при ремонте и аудите безопасности дорог, 248-257
[6] НГКИ, 3D исполнительная съемка методом лазерного сканирования и построение
точной трехмерной модели сооружений и территории Майнского гидроузла,
https://www.ngce.ru/pg_projects139.html, [посетен на 31 август 2021 г.].
[7] 3D Laser scanning services, https://www.f3-inc.com/3d-laser-scanning-services
[8] Historic England, 3D Laser Scanning for Heritage, Advice and Guidance on the Use of
Laser Scanning in Arhaeology and Architecture,2007, 2018.

213

I Youth Scientific Conference with international participation
„Design and Construction of Buildings and Facilities “, November 4-5, 2021, Sofia, Bulgaria

[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]
[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

https://historicengland.org.uk/images-books/publications/3d-laser-scanningheritage/heag155-3d-laser-scanning/ , [посетен на 10 май 2021 г.].
Котельников С. И., Применение, технологии лазерного сканирования для
мониторинга нефтаналивных резервуаров, УДК 528.721.221.6, Маркшейдерски
вестник №2, 2016.
Александровна Е. Е., Инженерно-геологическое изучение деформаций сооружений
на основе комплексирования методов наземного лазерного сканирования и конечных
элементов, Диссертация, Томск, 2019.
Antova G., Kunchev I., Mickrenska-Cherneva Ch., Point clouds in BIM, IOP Conf. Series:
Earth and Environmental Science 44 (2016) 042034 doi:10.1088/1755-1315/44/4/042034,
WMESS 2016.
Воронцов М., Мобильное лазерное сканирование, https://geostart.ru/post/783 [посетен
на 11 април 2021 г.].
Мартинов Д., „Прецизиране на изискванията за заснемане на пътя при
рехабилитация“, Годишник на УАСГ, ISSN 1310-814X – печатно издание, ISSN
2534-9759 – онлайн издание, том 52, (2), 537 - 544, 2019.
Henry Dana, Lasers on Wheels: How Mobile Terrestrial LiDar Scanning Helps Fix U.S
Infrastructure, https://www.trafficsafetystore.com/blog/mobile-terrestrial-laser-scanning/,
12.07.2013, [посетен на 30 юли 2021 г.].
МТРФ (ФАУ «РОСДОРНИИ»), Отчет о научно-исследовательской работе,
Сопоставительные испытания систем мобильного лазерного сканирования и
передвижных дорожных лабораторий. Участок автомобильной дороги А-146
Краснодар – Верхнебаканский, км 109 + 500 - 113 + 100 (1 этап), Москва, 2019.
НГКИ, Наземное лазерное сканирование и получение подробной исполнительной
документации аварийного участка Московского метрополитена, 2003,
https://www.ngce.ru/pg_projects38.html, [посетен на 31 август 2021 г.].
НГКИ, Лазерное сканирование и построение точной обмерной 3D модели
обвалоопасных склонов вблизи Зеленчукской ГЭС,
https://www.ngce.ru/pg_projects282.html, [посетен на 31 юни 2021 г.].
Постоловски Ал., Димитров М., Марков М., Приложение на MTLS – технология при
одит на тунелното строителство, 2017, 207-212, 2017.
НГКИ, 3D лазерное сканирование и построение трёхмерной модели Андреевского
моста в Москве для целей подготовки фестиваля «Круг света»,
https://www.ngce.ru/pg_projects220.html, [посетен на 10 август 2021 г.].
Иванова Е., Д. Бояджиева, Съвременни решения за защита от транспортния шум,
2010, Трети национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани
конструкции, 15-16 септември 2010, Годишник на УАСГ том XLV 2010, Свитък V,
ISSN 1310-814Х, София 2010, 149-163, 2010.
Иванова Е., Д. Бояджиева, Зелените шумозащитни стени, добра идея как
проектирането да си „партнира” с природата, 2011, ХI международна научна
конференция ВСУ 02-03 юни 2011, Сборник с доклади том 2, ISSN 1314-071Х,
София 2011, Том III – 239-244, 2011.
Иванова Ев., Митева Д., Въздействия и влияния на околтата среда върху морските
оградни съоръжения. идентифициране на потенциални аварийни състояния по тях,
приложение към годишник на УАСГ том XLVII, ISSN 1310-814Х, София 2015, 1727, 2015.
Господинов Сл. и колектив, Предложение за научно изследване на тема „Принципна
методология за проследяване на експлоатационните показатели на пътната
инфраструктура чрез внедряване на съвременни технологии в геодезията (MTLS)“,
2021.

214

