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Списък на използваните съкращения 
 

1D   1 Dimensional (1-дименсионални) 
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3D   3 Dimensional (3-дименсионални) 
C2C  Cloud-to-Cloud 
C2M  Cloud-to-Model 
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D-InSAR Differential Interferometric synthetic aperture radar 
DSM   Digital Surface Model  
DTM   Digital Terrain Model  
FIG   Federation International of Geоmeters  
GIS   Geographic Information System 
GNSS   Global Navigation Satellite System  
GPS   Global Positioning System 
ICP  Iterative Point Cloud 
InSAR  Interferometric Synthetic Aperture Radar 
ISPRS  International Society for Photogrammetry and Remote 

Sensing 
LiDAR  Light Detection and Ranging 
LS   Laser Scanning 
LS3D   Least Square 3D surface matching  
M2M  Model-to-Model 
RANSAC Random Sample Consensus 
SAR   Synthetic aperture radar 
SNR  Signal-to-noise ratio 
TIN   Triangular Irregular Network 
TLS   Terrestrial Laser Scanner 
WFD   Wave Form Digitizing technology 
ЛСС   Лазерни сканиращи системи 
КВС   Kонтролни визирни станции 
КИС  Контролно измервателна система 
МКЕ    Метод на крайните елементи 
МНМК Метод на най-малките квадрати 
НЛС   Наземно лазерно сканиране 
ОВС  Oсновни визирни станции 
РГО    Работна геодезическа основа 
ЦМ   Цифров модел  
ЦМП   Цифров модел на повърхнина 



Увод  

Резултатите от многократни геодезически измервания вече 
десетилетия наред са един от основните източници на информация относно 
деформираното състояние на строителни обекти и инженерни 
съоръженияЯзовирните стени  представляват особено предизивикателство, 
тъй като са едни  от най-тежките конструкции, изградени от човешката ръка, 
тялото на стената в периода на строителство и експлоатация претърпява 
съществени деформации и премествания, които са в следствие собственото 
тегло и теглото на водата във водоема.  

За определяне на деформациите на язовирните стени се прилага 
комплексен подход и използваните методи за набавяне на емпирична 
информация относно динамичното поведение на стената се отличават с 
някои специфични особености. Комплексният подход не е тъждествен на 
механично съчетание от различни методи, а предполага структура, 
отчитаща взаимната обусловеност между множество фактори и сложността 
на деформационния процес, както и неговата многофакторност.  

Актуалност на темата 

Геодезическите методи винаги са играли водеща роля в събирането 
на данни  за следене на деформации на язовирни стени. Напоследък нови 
инструменти и методи за набиране и обработка на данни дават възможност 
да се увеличи количеството и разнообразието на получената информация. 
В днешно време измервателните системи за работа в реално време, 
базирани на роботизирани тотални станции и глобалните навигационни 
спътникови системи (ГНСС), земна радарна интерферометрия (SAR), 
дигитални снимки с висока резолюция, наземни лазерни скенери (НЛС), 
стават мощен инструмент за набиране на пространствени данни за 
геометрично моделиране.   

Наземните лазерни скенери привличат вниманието върху себе си 
заради предимството си бързо да набират пространствени данни с голяма 
гъстота. Нарастващото влияние на тази технология се отразява и в 
създаването на работни групи в двете международни геодезически 
организации: FIG (Taskforce 6.1.5 “Terrestrial Laser Scanning for Deformation 
Monitoring”) и ISPRS (Working Group V/3 “Terrestrial Laserscanning”).  

Обусловена от развитието на методите  и инструментите за 
измерване и техниките за анализ, както и от нуждата от 
интердисциплинарен подход при намирането на решения, целта на 
геодезическия деформационен анализ в днешно време е да се развие от 
просто описание на деформациите на обекта,  към анализ на процеса, който 
предизвиква деформациите. Това не може да стане без подробен,  пълен, 



актуален и точен геометричен модел на изследвания обект  язовирна стена. 
Данните от наемното лазерно сканиране могат да бъдат основа за 
създаване на такъв модел, на чиято база да се реализира последващ 
деформационен анализ на изследвания обект.  Като недостатък на 
назамното лазерно сканиране е, че не могат да се измерват фиксирани 
точки от деформируемата повърхнина, освен ако тези точки не са 
специално означени и се осигури разпознаването им от съпътстващ 
специализиран софтуер. За да се извлече максимална полза от гъстите 
измервания, е препоръчително да се моделира повърхнина на 
деформациите, вместо да се определя деформацията на базата на 
сравнение между отделни измервани точки.  

В настоящата дисертация е направен опит да се обобщят и 
конкретизират възможностите за използване на НЛС при изчисляване на 
деформациите на язовирни стени. 

Обект на изследване са бетонните язовирни стени. 

Предмет на изследването е приложението на НЛС за определяне на 
деформации. 

Целта на дисертационния труд е да се изследва възможността за 
използване на наземно лазерно сканиране (НЛС) за определяне на 
деформации на бетонни язовирни стени и да се предложи подходяща 
тествана технология.  

За постигане на поставената цел са дефинирани за решаване 
следните задачи: 

1. Да се анализират съвременните геодезически методи за определяне на 
деформации на язовирни стени, като се отчете мноогобразието на 
язовирните стени в България; 

2. Да се анализират факторите, влияещи върху точността на измерване с 
НЛС на язовирни стени; 

3. Да се направи преглед и сравнителен анализ на методите за 
моделиране на облаци от точки за деформационни приложения; 

4. Да се анализират различните методи за сравнение на облаци от точки 
за извличане на информация за настъпили изменения във формата на 
изследвания обект; 

5. Да се оцени влиянието на гъстотата на точките върху точността на 
модела; 

6. Да се приложи  разработената технология при деформационни 
изследвания на конкретни обекти. 

 

 



1. Преглед и анализ на съвременните геодезически методи за 

определяне на деформации на язовирни стени 

Наблюдението на язовирите винаги е играло ключова роля, дължаща 
се на важното им значение и високия риск свързани с този вид граждански 
инфраструктури. С развитието на технологиите през годините постоянно се 
увеличава точността, степента на автоматизация, управлението на 
събраните данни от геодезически и геотехнически сензори. Успоредно с 
това, през последните десетилетия, наблюдението на язовирните стени се 
ползва от развитието на техниките за дистанционно наблюдение от 
наземни и спътникови платформи [Geodetic and remote-sensing sensors for 
dam deformation monitoring,2018]. Те предлагат възможности за 
подобряване на структурния анализ, тъй като разширяват наблюдението на 
голяма част от обекта, вместо ограничен брой контролни точки [Capra et al. 
2015]. Сред тези техники за измерване на площни деформация, се включват 
два типа наземни сензори: наземно лазерно сканиране [Lindenbergh & 
Pietrzyk, 2015], [Gielsdorf, 2008]  и наземна радарна интерферометрия (SAR) 
[Monserrat et al. 2014]. Диференциалният интерферометричен  SAR (D-
InSAR) може да помогне за наблюдение на изместването на горната част на 
големи язовири, заснети от космически микровълнови сензори. Много 
подобрения са направени от първите експериментални приложения на тези 
методи, и сегашните съвременните характеристики имат много по-голям 
потенциал за теренни проучвания, включително възможности за 
реализиране на дълги серии от наблюдения. 

1.1. Основни понятия в определянето на деформации - 
преместване и деформация 

В инженерната геодезия е прието под деформация да се разбира 
изменението с течение на времето на отделни части на съоръжението една 
спрямо друга или на цялото съоръжение спрямо околното пространство 
[Димитров, 1989]. 

Според геометричната теория на деформациите [Върбанов, 1992], 
когато деформируемо тяло се премества в пространството без изменение 
на взаимните разстояния на точките му, казваме, че то се премества без да 
се деформира. Когато обаче то се премества така, че взаимните разстояния 
между точките му се изменят, тогава се извършва преместване 
съпроводено с деформация. Понятието деформация е свързано с 
изменение на формата. Затова от тук натам ще говорим именно за това - 
приложение на НЛС за регистриране на изменение на формата на бетонни 
язовирни стени. 

 



1.1.1. Концепция за интегриран анализ 

Дори най-точните мониторингови измервания не могат изцяло да 
изпълнят своята цел, ако не са правилно оценени и използвани в глобален 
интегриран анализ. Анализът на наблюдения за определяне на 
деформации включва: 

 Геометричен анализ, който описва геометричното състояние 
на деформируемото тяло, неговите промени във формата и размерите, 
както и движението му (транслация и ротация) като цяло твърдо тяло по 
отношение на неизменна (стабилна) мрежа или на част от тялото по 
отношение на други части; 

 Физическа интерпретация,  която включва: 
o Стохастическа интерпретация: статически (стохастичен) метод, който 
анализира (чрез регресионен анализ) корелациите между определените 
деформации и натоварвания (външните и вътрешни причини 
предизвикващи деформации); 
o Детерминистична интерпретация: метод използващ информация за 
товарите, свойствата на материалите, и физическия закон управляващ 
връзката между напрежение и деформация, който описва състоянието на 
вътрешното напрежение и връзката му с  деформациите. 

 
1.1.2. Моделиране на деформациите 

Напоследък концепцията за интегриране е разработена така, че и 
трите –геометричен анализ и двата метода за физическа интерпретация - са 
комбинирани в едновременно решение, с което всички параметри да бъдат 
открити. Детерминистичното и статистическо моделиране на 
деформациите е използвано за анализиране на деформации на язовирни 
стени в продължение на много години [Томова,1985], [Милев,1978]. Както 
беше казано, досега геометричният анализ е правен по доста примитивен 
начин, като геотехниците анализират отделно геотехническите 
наблюдения, а геодезистите се занимават с геодезическите измервания. 
Геотехническите анализи обикновено имат като резултат графическо 
представяне на временните отклонения на индивидуални наблюдения, а 
геодезическия анализ има като резултат разпечатка (чертеж) на 
преместванията определени от повтарящи се измервания на ограничен 
брой точки по язовирната стена, докато НЛС дава подробен и пълен 3D 
модел на цялата повърхнина. Усилено проучване направено от работна 
група на FIG и университета в New Bruswick (Канада), дава като резултат 
разработка на подходящи методи за анализиране на геодезически 
измервания и доведе до развитие на така наречения “UNB Generalized 
Method for Deformation Analysis" за геометричен деформационен анализ 
[Chzanowski,1991]. 



1.2. Геодезически методи за изследване на деформации 

Традиционно, геодезическото моделиране на обекта означава 
анализиране на цялото на базата на дискретни точки, които характеризират 
обекта и тяхното движение описва движението и деформацията на обекта. 
Това означава, че се моделира геометрията на обекта. Освен това, 
моделирането на деформационния процес означава да се измерват с 
геодезически методи характерни точки през определен интервал от време, 
за да се следи правилно моментното състояние на движението 
(преместването) на тези точки. 

С навлизане на ГНСС, лазерно сканиране, InSAR, дигитална 
фотограметрия и други съвременни технологии за измерване и получаване 
на пространствените координати на точките, вече може да се говори за 
регистриране на пространствени данни и премествания. Развитието на 
телекомуникационните и информационни технологии пък са предпоставка 
за реализиране на автоматизирани системи за следене на деформации в 
реално време. 

НЛС може да даде подробна информация за геометрията на 
язовирната стена, която след това да се използва в системи за изчисление 
на деформации, напрежения и за съставяне на прогнозни модели. 

1.2.1. Тригонометрични методи 

Хоризонталните премествания на по-големи съоръжения и на 
съоръжения с по-сложна конфигурация, каквито са дъговите язовирни 
стени, се определят обикновено въз основа на различни тригонометрични 
зависимости между измерените и дадените величини.  Точността, с която 
трябва да се извършат измерванията, е дадена в [Инстр. 1980], [Наредба 
No 113]. 

1.2.2. ГНСС  

Основното приложение на ГНСС при изследване на деформациии на 
язовирни стени е при измерване на контролните точки, както и 
наблюдавани точки по короната на стената [Use of Geodetic Monitoring, 
2001]. ГНСС може да осигури непрекъсната информация за позицията на 
приемниците с милиметрова точност по отношение на неподвижни 
референтни станции, намиращи се на разстояние няколко километра. 
Подробно описание на използването на спътникови радионавигационни 
системи за изследване на деформации е направено от [Янков, 2010] и 
[Цановски, 2014 ]. 

 

 



1.2.3.  Автоматизирани системи  

С напредъка на технологиите в наземните методи за измерване 
напоследък се използват роботизирани (класически или лазерни) тотални 
станции с автоматично разпознаване на сигналите, за да дадат 3D 
информация за позициониране през предварително определен интервал от 
време чрез телеметрично предаване на данните. Това обуслява 
изграждането на система за управление и анализ на база данни от 
геодезическите измервания за изследване на деформации на язовир ни 
стени [Ангелов, 2005]. На язовир Цанков камък в България има реализирана 
автоматизирана контролна измервателна система за наблюдение. 

1.2.4. Цифрова фотограметрия  

Нови възможности за подобряване на геометричния модел и 
отчитане на систематичните грешки при формиране на изображението 
предоставят методите на цифровата фотограметрия [Малджански,2012]. 
Чрез използване на цифрови функции се създават възможности за по-точно 
отчитане влиянието на различните смущаващи фактори при формиране на 
изображението. Повишаването на геометричната точност на крайния 
продукт при цифровите технологии ги прави подходящи за визуално 
обследване на язовирните стени от близко разстояние с използване на 
дронове. 

1.2.5. Наземна радарна интерферометрия 

От самото начало на създаването си тези инструменти се използват за 
измерване на хоризонтални деформации на въздушния откос на язовирни 
стени. Съвременното състояние на технологията e подробно описано от 
[Monserrat et al. 2014] . 

1.2.6. Наземно лазерно сканиране  

Използването на наземно лазерно сканиране в приложения за 
следене на деформаци [Overview on terrestrial laser scanning, 2011], на пръв 
поглед може да бъде оспорвано поради относително големи 
пространствени грешки в една точка (mx

2+my
2+mz

2)1/2 около 5-6 mm. Въпреки 
това, гъстият набор от данни позволява моделиране на повърхнини вместо 
точков анализ и предоставя по този начин почти десетократно подобряване 
на точността на получения модел  на повърхността [Gordon, 2001a]. Този 
подход е показал, че технологията може да се използва в голямо мащабни 
приложения за следене на деформация [Precision measurement of structural 
deformation using terrestrial laser scanners, 2002], както  наблюдение на 
деформации на язовирни стени [Gielsdorf, 2004], така и на проучвания в по-
малък мащаб, като например на точността на измерванията в лабораторни 
тестове [Gordon, 2002, 2003а, b]. Като се осигурява 3D модел на структурата 



или изпитвания обект, се дава възможност да се развиват аналитични 
модели за механизмите на огъване и деформиране, като по този начин се 
подобрява разбирането на техните структурни механизми. Подробен 
преглед на този въпрос е представен в [Lindenbergh & Pietrzyk ,2015].  

Въпреки увеличаващият се брой на приложенията на НЛС за 
деформационни задачи в практиката, строгите методи за обработка и 
изравнение са все още в процес на разработка и в повечето случаи липсва 
статистически тест за значимост. Резултатите най-често се визуализират 
като карта на преместванията. Основната причина идва от фундаменталния 
проблем как да се сравнят два облака от точки. За разлика от директното 
сравняване на координати от две епохи, за сравнението на повърхнини има 
различни подходи и алгоритми, които могат да се обобщят в 3 групи. Това 
подробно е разгледано в глава 4. 

Основната задача е да се тестват различните модели за сравнение на 
облаци от точки и какви тестове за значимост на получените стойности 
могат да бъдат формулирани. 

Важна стъпка преди деформационният анализ с използване на 
облаци от точки е регистрацията на облаците, за да не се въведе 
систематична грешка. Качеството на облака се определя от инструмента, 
геометрията на измерване с отчитане на разстояние, ъгъл на наклона, 
грапавост на повърхнината и свойства на материалите. 

При използване на лазерно сканиране за деформационен анализ на 
даден обект няма  предварително сигнализирани точки, нито идентични 
точки, които да се сравняват между две епохи, поради което за това, дали 
даден обект се деформира, можем да съдим само посредством 
моделиране на повърхнината на изследвания обект. Във връзка с това 
съществуват редица предизвикателства: 

1) Да се анализира влиянието на ъгъла на отразяване и гъстотата 
на сканиране върху точността на модела - особеното е, че за 
деформационния анализ конфигурацията на параметрите на изравнение 
вече не се задава от инженер-геодезист посредством  броя  и положението 
на наблюдаваните точки, а от самия лазернен скенер, като само 
местоположението на скенера и гъстотата на сканиране могат да бъдат 
контролирани; 

2) Да се намери подходяща моделираща повърхнина, чрез която 
да се определят параметрите на деформацията, които всъщност са 
неизвестни и вероятно са разпределени по цялата повърхност; 

3) Да се разшири моделът на грешките, тъй като в процеса на 
определяне на деформациите се включва и моделирането на повърхнина. 
Това обединява както метрологичните, така и моделните грешки, които се 



появяват от недостатъчното познаване на обекта и опростяването на 
неговата повърхнина.  

Всички тези предизвикателства са ориентирани към създадения 
модел на повърхнината. Допълнително трябва да бъдат разгледани 
следните метрологични аспекти от използването на лазерни скенери, 
особено за приложения, при които определянето на деформацията изисква 
висока точност: 

4) Измерванията от лазения скенер са зависими, поради което 
трябва да бъдат изследвани и методите за определяне, измерване и 
обединяване на тези корелации; 

5) Лазерните скенери имат вътрешни систематични грешки, които 
водят до систематичен ефект върху облака от точки. Тези недостатъци 
трудно могат да бъдат изолирани от площните деформации, от чието 
определяне/оценка се интересуваме. Затова трябва да се търсят методи за 
калибриране на лазерните скенери. 

 
1.3. Анализ на видовете язовирни стени в България по критерии и 

показатели 

В България има изградени повече от 2000 язовирни стени, 216 от тях 
са големи [Large dams in Bulgaria]. Според конструктивния вид и 
материалите, от които се изграждат, язовирните стени биват: бетонни 
гравитачни, контрафорсни, облекчени, дъгови, земни и каменни (Табл. 1.2.). 
Класификация според височината на язовирната стена е дадена в  
(Табл.1.1): 

Очакваните премествания при стоманобетонни стени са в рамките на 
15-20 mm в хоризонтално отношение и до 5 mm във височинно или 16-21 
mm в пространствено отношение. Това предполага 6-7 mm точност в 
определените пространствени координати на точките с 95% вероятност. 

Изводи към първа глава 

Традиционните методи за събиране на пространствена информация, 
въпреки че са надеждни и достатъчно точни, страдат от някои недостатъци: 

- ограничения брой точки, на базата на които трябва да се направи 
извод за деформираното състояние на изследвания обект; 

- времето за набиране на данните е продължително. 

От друга страна лазерните скенери могат да осъществят измерването 
на няколко милиона точки за няколко минути. Ъгловото преместване, което 
варира от няколко сантисантигради до няколко сантигради, позволява 
измерването на милиони точки по цялата повърхност.  



В тази глава е направен преглед на съвременни технологии, които са 
приложени наскоро за измерване на деформации язовирни стени. Те се 
състоят главно от техники за измерване на площни деформации, 
включително наземни (лазерно сканиране и земно-базирани InSAR) и 
фотограметрия, и от ГНСС - базирани методи, които могат да бъдат 
организирани в ГНСС - периодични мрежи и в непрекъснати системи за 
наблюдение. Общата рамка, предлагана от тези нови технологии е 
абсолютно обещаваща, въпреки че бъдещите усилия трябва да бъдат 
насочени да се разберат кои техники имат потенциал за прилагане в 
редовната практика за наблюдение на язовирни стени и кои могат да 
предлагат само принос за научни изследвания. 

 

2. Принцип на наземното лазерното сканиране 

Наземният лазерен скенер измерва безрефлекторно разстояния от 
скенера до голям брой точки чрез излъчване на лазерни импулси в 
различни направления и приемане от фотодетектор на отразения от 
измервания обект сигнал. В зависимост от използваната технология за 
измерване се делят на фазови и импулсни. 

3D измерванията са благоприятствани от две ротиращи степени на 
свобода. Въртящи огледала и/или сервомеханизми отклоняват лазерния 
сигнал на равни ъглови интервали в двете хоризонтална и вертикална 
равнина. Фигура 2.1. илюстрира концепцията на измерването с лазерен 
скенер. 

2.1. Същност на наземното лазерно сканиране 

Наземното лазерно сканиране е съвременен метод за заснемане на 
обекти. Всяка точка се определя със своите пространствени координати (X, 
Y, Z) и интензитета (I) на отразения сигнал. Наземният лазерен скенер 
определя разстоянието до голям брой точки от обекта като изпраща 
лазерни импулси към обекта и приема отразения сигнал [Shan,2008]. В 
координатната система на скенера за координатите на всяка сканирана 
точка М може да се напише: 

XM=XСK+S’cos θ cosα 
YM=YСK+S’cos θ sinα     (2.1) 
ZM=ZСK+HСK+S’ctg α , 

където XСK, YСK, ZСK са координатите на точката, над която е поставен скенера; 

HСK е височината на скенерната глава от наземната точка; 

S’ – наклонено разстояние от скенерната глава до сканираната точка; 



α и θ – полярни ъгли, определящи положението за сканиращия лъч; 

XM, YM, ZM – координати на сканираната точка М; 

I – интензитет на отразения сигнал от точка М;  

 

Фигура 2. 1. Измерване с НЛС 

Тъй като лазерните скенери са безрефлекторни системи, енергията на 
отразения сигнал зависи от физически и геометрични фактори. Физическите 
фактори включват отразяващата способност на материалите, от които е 
направена отразяващата повърхност. Тези параметри определят колко от 
енергията на сигнала ще бъде отразена и колко – погълната. Геометричните 
фактори включват ъгъла на падане и неравностите на повърхността, което 
определя как се разпръсква падащата радиация. Това има пряко отношение 
към местоположението на инструмента спрямо изследвания обект в 
момента на сканирането. 

Общият брой на измерените точки за даден сканираща станция може 
да бъде установен съобразно разрешаващата способност на скенера. Тя се 
задава отделно в хоризонтално и вертикално отношение като ъгъл на 
определено разстояние на сканиране. Ако сканирания обект се намира по-
далече от определеното разстояние, сканирането се извършва с по-рядък 
облак от точки. Аналогично при по-къси разстояния - с по-гъст облак от 
точки. 

Резултатът от такова сканиране са 3D облаци от точки.  Облакът от 
точки представлява подробен масив от точки в 3D пространството. Той се 
характеризира с висока точност (2÷10 mm), висока резолюция (3÷15 mm 
разстояние между точките) и ниско ниво на шум.  

2.2. Класификация на наземните лазерни скенери  

Основната класификация на наземните лазерни скенери е според 
принципа на измерване на разстояние и според обхвата на измерване. 

2.2.1. Според принципа на измерване на разстоянието 



 импулсни 

 фазови 
Наземните лазерни скенери с фазов метод за измерване на 

разстояния дават по-висока точност (1+10ppm), но на къси разстояния от 
десетки метри до 150 m. Докато импулсният метод позволява да се измерят 
разстояния от няколко стотин метра до 5 km, но с точност по-малка в 
сравнения с тази на фазовите инструменти (2-15 mm). С развитието на 
технологиите се отбелязва напредък в повишаване на точността на 
импулсните измервания посредством модулиране на честотата. 

Мултистанцията на Leica Nova MS50 използва нова система за 
измерване на разстояние базирана на дигитализиране на вълната на 
сигнала - Wave Form Digitizing technology (WFD). В рамките на едно 
измерване на разстояние кратки импулси с честота до 2 MHz се изпращат 
до обекта, отразяват се, приемат се, дигитализират и натрупват така, че да 
бъде възможно прецизно измерване на разстоянието. Предимствата на 
тази технология са бързото измерване на разстояния, малко лазерно петно, 
висока точност на измерване на дълги разстояния по едно и също време. 
Сравнени с фазовото измерване на разстояния, измерването с WFD 
технологията е около 50% по-бърза с призма, но точността е малко по-ниска. 
Сравнена с чистия импулсен метод, тази технология има по-добро 
представяне (табл. 2.2). 

Таблица 2. 1. Сравнение на WFD технологията с импулсния и фазов метод на 
измерване 

Технология Описание 

 
 
 

WFD 

Бързо измерване 
Малко лазерно петно подобно на фазовия 
метод 
Висока точност 

Дълги разстояния 
Възможност за избор между:  
Точен с дълго време на измерване или бърз с по-
малка точност 

 
 

Импулсен метод 

Бързо измерване 
Голямо лазерно петно 

Ниска точност 
Няма измерване, ако съотношението сигнал-
шум (SNR) е много малко 

 
Фазов метод 

Дълго време на измерване 

Малко лазерно петно  

Най-висока точност 
Близки разстояния 



 

Измерването на разстояние чрез дигитализиране на вълната на 
сигнала позволява удължаване на времето за измерване, за да се натрупат 
повече сигнали, което дава като резултат измерване на по-дълги разстояния 
с по-малък шум. Шумът описва стандартното отклонение на сканираните 
точки от моделирана равнина. В зависимост от режима на сканиране, този 
шум може даже да бъде намален (фиг.2.4). 

2.2.2. Според обхвата 

 На къси разстояния 50 - 100 m, импулсни и фазови 

 За средни разстояния 150 - 350 m, импулсни 

 За дълги разстояния  > 500 m, импулсни 
2.3. Регистрация на облаци от точки 

Дефиницията за регистрация в контекста на лазерното сканиране е 
обработка, която да приведе измерванията в единна обща координатна 
система. Обектите заснети с лазерен скенер често са твърде големи и със 
сложни форми, което налага да се изпълнят няколко отделни заснемания от 
различни станции, за да може обектът да се сканира изцяло. За да се 
постигне завършен вид на сканирания обект, облаците от точки  от 
отделните станции първо трябва да се привържат един към друг. Този 
процес се нарича регистрация. А за да може цялостната информация да се 
интегрира в  геоинформационна система, се налага  обединения облак от 
точки да се трансформира в  геодезическа координатна система. Този 
процес се нарича георефериране. 

При задачи за следене на деформации е необходимо измерванията 
от различни епохи да са в обща координатна система, за да се направи 
сравнение между тях. За деформационни приложения ориентацията на 
измерванията е от решаващо значение. Облаците от точки могат да бъдат 
регистрирани чрез алгоритми за повърхнини, като итеративен алгоритъм 
най-близка точка (ICP), обединяване на повърхнини по МНМК, автоматично 
генерирани сигнали (равнини) или алгоритми, които се основават на 
дискретни точки. 

2.3.1. Трансформации 

Повечето софтуерни пакети на лазерните скенери дават като изходни 
данни правоъгълните координати XYZ, които се третират като наблюдения 
(измервания). Това представяне още повече улеснява трансформационните 
формули за георефериране на сканирания облак от точки. 



 

Фигура 2. 2. Трансформиране на измерванията от координатната система 
на скенера в пространствена координатна система 

 Проблемът с геореферирането при НЛС включва трансформиране на 
наблюденията от координатната система на скенера в пространствена 
координатна система (фиг. 2.5).  Пространствената координатна система 
може да бъде локална или глобална, реализирана от мрежа от 3D 
контролни точки.  

 Еднозначното определяне на трансформационните параметри XsYsZs 
и трите ъгъла на ротация (ω, φ, χ) изискват комбиниране на 6 координатни 
измервания към 2 неколинеарни точки. Обикновено са известни 3 и повече 
контролни точки и се извършва изравнение по метода на най-малките 
квадрати (МНМК). 

2.3.2. Регистрация от множество станции 

 Облаците от точки получени от различни станции се привежда в  
единна координатна система (КС на една  от станциите). 

2.3.3. Методи за регистрация 

Методите за регистрация, представени схематично на (фиг. 2.7), могат 
да се разделят на 2 вида в зависимост от вида на използваните сигнали: 

1) Методи, използващи дискретни точки - плоски и обемни марки и 
естествени точки; 

2) Методи, използващи повърхнини. 

При геодезическите и фотограметрични методи за мониторинг, се 
използват малки сигнали, за да минимизират грешката от насочване. При 
лазерното сканиране е желателно да се използват много по-големи 
структурирани сигнали или 3D форми (например сфери или конуси). 

 



 

Фигура 2. 3. Методи за координатно привързване  на облаци от точки 

2.3.3.1. Регистрация с дискретни точки - плоски и обемни 
сигнали и марки и естествени точки 

Обемни сигнали и марки, осигурени от производителите на лазерни 
скенери, например  Leica и Riegl, се използват за съвместна регистрация на 
облаци от точки.  Координатите на сигналите се измерват с конвенционални 
геодезически инструменти, след това се сканират и се прилага 3D 
трансформация. 

Съществуват някои основателни причини за загуба на време и качество 
при използване на този метод за регистрация за обработката на облаци от 
точки [Milev I., 2010]. Първата влияе върху процеса на регистрация. Като се 
използва измерване към единична предварително сигнализирана точка, 
позицията й е случайна в рамките на стандартното отклонение на скенера. 
Това зависи от разстоянието до измервания обект. Точките за регистрация 
обикновено не се разполагат на максималното разстояние за измерване на 
скенера, защото в противен случай трябва да имат твърде голям размер. 
Това води до проблем на екстраполация извън обхвата на сигналите и до 
намаляване на точността. Втората причина се основава на конфигурацията 
на измерените точки. Има пряка връзка между геометричното 
разпределение на сигналите и точността. Друга трудност идва от 
необходимостта да се използват изкуствени сигнали и може да се положат 
големи усилия за поставянето на тези сигнали. В много случаи е 
невъзможно да се поставят в правилна геометрична конфигурация [Antova, 
2015] и да се поддържат стабилни през цялата измервателна кампания. 

Регистрация на естествени точки 
В случаите, когато не е възможно да се поставят марки на желаните места 
поради труднодостъпност (високи сгради) или недостатъчен брой, може да 
се използват естествени лесно различими точки (ъгли на сгради, прозорци 
и т.н.).  

Регистрация

повърхнини

Iterative Closest 
Point Method

Least Squares 
3D Surface 
Matching

автоматично 
генерирани 

сигнали

дискретни 
точки сигнали



2.3.3.2. Регистрация базирана на повърхнини 

Регистрация с автоматично генерирани сигнали  
Методът следва подхода за извличане на постепенно растящи 

равнини в припокриващи се облаци. Извършва се апроксимация и 
изравнение по метода на най-малките квадрати (МНМК). Съответстващите 
равнини във всяка двойка облаци от точки се използват като автоматично 
генерирани сигнали в  регистрационния процес. 

Съпоставяне на повърхнини 
 Този метод се основава на същия принцип на работа като регистрация 
с общи точки, но разчита на цели застъпващи се повърхности, подходящ е 
за добре заснети 3D фигури, за предпочитане сгради и съоръжения. Тъй 
като застъпващите повърхнини съдържат хиляди точки, налично изобилие 
може да доведе до по- добър резултат от употребата на отделни марки. 
Алгоритъмът за съчетаване на повърхнини се основа на метода най-близка 
точка - Iterative Closest Point  (ICP). 

Итеративен метод на най-близка точка (ICP) 
 Този алгоритъм работи с данни от две сканирания като превръща 
облака от точки от второто сканиране в координатната система на първото. 
При изпълнение на алгоритъма за всяка точка от първото сканиране се 
изчислява съответната (най-близка) точка от второто сканиране, а 
разстоянието между всяка двойка точки се използва за сортиране. 
Съответстващите с най-кратките разстояния, определени с фиксиран 
процент, напр. 20%, се използват за определяне на шестте параметри на 
трансформация (транслация и ротация) и минимизиране на разстоянието 
между съответните точки. Итерационният процес спира, ако сумата от 
квадратните на разстоянията вече не се намалява. Този алгоритъм може да 
се използва както за регистрация на облаци от точки, така и за сравнение на 
облаци от точки. ICP алгоритъма се използва във всички приложни 
програми за обработка на облаци от точки (напр. Cyclone, Geomagic, 
PolyWorks, CloudCompare и др.). 

3D съвпадение на повърхнини по МНМК (LS3D) 
Методът за автоматично съвместно регистриране на 3D повърхнини 

по МНМК - Least Square 3D Surface Matching (LS3D) е представен в [Akca, 
2007]. Методът използва математическия модел на съвпадане на 2D 
изображения по метода на най-малките квадрати и го разширява за 
решаване на проблема за съвпадение на 3D повърхнини. Решението се 
постига, когато сумата от квадратите на 3D пространствените (евклидови) 
разстояния между повърхнините е сведена до минимум. Този алгоритъм 
използва 3D-S (similarity) трансформация за определяне на геометричната 
връзка.  



Горните методи  за регистрация на облаци от точки могат да бъдат 
реализирани в една или две стъпки. 

2.3.3.3. Подход в две стъпки 

Първа стъпка - регистрация на измерванията от отделните станции. 

Втора стъпка - георефериране – има нужда от поне 3 заснети точки, 
които да не бъдат в една права, с известни координати в желаната 
координатна система. Когато се сканира цялото пространство около 
инструмента е добре контролните точки да са разположени равномерно 
пред, зад и встрани на инструмента. 

2.3.3.4. Подход в една стъпка 

В този метод се прескача регистрацията на отделните станции и всеки 
облак от точки се геореферира самостоятелно отново с помощта на 
контролни точки. Този метод на работа се нуждае от повече контролни 
точки, което налага повече геодезически работи. Това оскъпява процеса. 
Cyclone работи по този начин.  

2.3.3.5. Индиректно георефериране 

В този случай инструментът е поставен на произволна точка като 
свободна станция. Това се налага, защото повечето модели скенери не 
разполагат с устройство за центриране. Използва се измерване към точки  с 
предварително известни координати в координатната система, в която се 
цели да се преобразува останалата част от облака от точки.  

2.3.3.6. Директно георефериране 

Някои скенери в днешно време могат да се центрират върху известна 
точка или ориентират като тотални станции и да се използват тези 
координати и азимут при обработката на данните. За директно 
георефериране е удобно да се използва тотална станция или ГНСС, с чиято 
помощ координатите на скенера могат да се определят по време на самото 
измерване. 

 

Изводи към втора глава 

В заключение може да се отбележи, че нито един от методите за 
регистрация и външно ориентиране не е универсален. В зависимост от 
желаната точност, формата, размерите, местоположението на обекта, 
наличната техническа част и бюджет трябва да се избере един от тях или 
комбинация от двата начина за георефериране. 



Методите за регистрация на облаци от точки с използване на сигнали 
не могат да използват целия потенциал на данните. Точките за регистрация 
обикновено не са разположени на максималната измервана дължина от 
скенера и това води до проблем с екстраполацията извън обсега на 
сигналите и загуба на точност. Налице е силна зависимост между 
геометричното положение на сигналите и точността на регистрация. 
Сигналите трябва да останат стабилни по време на цялата измервателна 
кампания. От друга страна сигналите са абсолютно задължителни, когато е 
необходима абсолютна ориентация и при деформационни приложения.  

Техниките за регистрация, основаващи се на повърхнини, са 
ефективни и универсални алтернативи на техниките, базирани на сигнали. 
Те пренасят усилената допълнителна работа за регистрация до компютъра 
в офиса, като същевременно оптимизират разходите и продължителността 
на проекта и постигат по-добра точност. През последното десетилетие 
подробно са проучени повърхностните регистрационни техники. 

Стандартното отклонение на регистрацията е 2.1 mm, което е 4 пъти 
по-добро от точността на единичната точка. Регистрационните алгоритми, 
базирани на повърхнини, вместо на сигнали, прилагани върху 
повърхнините и в областта на деформацията, може да имат потенциал да 
увеличат точността на регистрацията над тази стойност [Shneider 2006]. 
Анализът на апроксимацията на равнина на части от повърхнината дава 
измерване на шум от 3 mm. 

Необходими са още експерименти, за да се проучи значението на 
ключовите фактори, които управляват изпълнението на процедурата по 
регистрация (конфигурация на сцената, стабилни спрямо деформируеми 
зони, разстояние между скенера и сигналите, гъстота на точките при 
сканиране, отражение на различните сигнали и др.) и  увеличаване на 
гъвкавостта на алгоритмите. Накрая, заслужава да се подчертае, че всички 
алгоритми за регистрация чрез повърхнини, могат да се използват и за 
извършване на деформационния анализ. Може да е полезно да се сравнят 
резултатите от тези алгоритми, като се използва изпитване за деформация. 

 

3. Анализ на грешките при НЛС 

Измерванията при наземното лазерно сканиране не са перфектни и 
подлежат на грешки, причинени от различни фактори, влияещи върху 
качеството на процеса на заснемане и получения краен продукт. 
Внимателното изследване на всички тези фактори и грешки осигурява 
добра основа за оценка на качеството на данните и получената 
информация. 



3.1. Източници на грешки при наземно лазерно сканиране 

3.1.1. Инструментални грешки 

Диаметърът на лазерното петно е важна характеристика, която 
трябва да се отбележи при този вид измервания. За наземните лазерни 
скенери той е в границите на 0.1-0.3 mrad, което дава лазерно петно с 
диаметър 10 cm на 1000 m разстояние. Освен това диаметърът на лазерния 
лъч е по-малък за по-къса дължина на вълната, което определя по-голяма 
пространствена резолюция на скенера. Това може да се контролира от 
настройките на инструмента. 

3.1.2. Грешки, свързани с формата и характера на сканирания 
обект 

Тази група от грешки е свързана с обектите, които ще се сканират. 

Първият и основен източник на тези грешки е отражателната 
способност на повърхността на обекта. Тъй като НЛС е безрефлекторна 
геодезическа техниката, това означава, че резултатите от измерванията 
силно зависят от отражателната способност на материалите, което до 
голяма степен влияе и на SNR. Eнергията на отразения сигнал зависи от 
физически и геометрични фактори. 

Физическите фактори са: 

 Свойства на материалите на обекта 

 Цвят на повърхността на обекта 

 Температурата на повърхността на обекта 

 Влажност на повърхността на обекта 

 Осветеност 
Геометричните фактори включват: 

 ъгъла на падане и  

 грапавост на повърхността, 
което определя как се разпръсква/отразява падащата енергия 

[Suchocki,2018] 

Това има пряко отношение към местоположението на инструмента 
спрямо изследвания обект в момента на сканирането. 

Връзката между интензивността на отразените лъчи и отражателната 
повърхност на сканирания обект най-често се описва чрез геометрично-
оптическия закон на отражение на Ламберт: 

𝐼~
𝜌 cos 𝛽

𝑆2
 ,        (3.4) 
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където I е интензитетът на отразените лъчи, ρ е коефициентът на обратно 
разсейване на повърхността, β е ъгълът на падане на лъча и S е разстоянието 
до обекта. 

3.1.3. Грешки, породени от външните условия 

3.1.3.1.  Грешки, породени от разпространение на лъчите в 
атмосферата 

Ефектите от разпространението на лъчите са нарушаване на формата 
на върнатия импулс и затихване, т.е. намаляване на интензитета на 
лазерната светлина, в резултат от разсейването и абсорбция (водна пара, 
въглероден диоксид, озон). 

3.1.3.2. Влияние на неблагоприятни външни условия върху 
измерванията с наземни лазерни скенери  

В случая с работа с наземни лазерни скенери се има предвид : мъгла, 
мараня и дъжд. Тук не става въпрос за сняг, защото повечето лазерни 
скенери не функционират при температура под 0 градуса по Целзий. 

3.1.3.3. Влияние на външно излъчване 

Излъчването на светлина от външен източник (лампи, слънчева 
светлина и т.н.) може да повлияе на точността на измервания диапазон, ако 
то е значително по-силно от уловената лазерна енергия. 

3.1.3.4.  Грешки, породени от нестабилността и вибрациите 
на скенера по време на измерванията 

Вятърът може да предизвика непостоянни транслационни и 
ротационни колебания на лазерния скенер по време на измерванията. 

3.1.4. Методологични грешки 

В тази група се включват грешки в настройките (гъстота на сканиране, 
честота на сканиране [White paper Leica], метод на измерване на 
разстояния), както и грешките, свързани с избрания инструмент и подход за 
георефериране на облака от точки [Антова, 2015].  

3.2. Изследване на скенера 

Първоначално, за да се подсигури метричната точност на данните от 
лазерния скенер за деформационен анализ е важно да се направи проверка 
на скенера, дори ако производителят предварително е извършил 
калибриране на инструмента. Представяне на методите за проверка на 
скенера е направено в [Methodology for testing terrestrial laser scanners, 
2005], [Metric performance of GBLS,2000],[Tsakiri, 2006). 



3.2.1. Анализ на методите за изследване на наземните лазерни 
скенери 

Милиметровата и подмилиметрова точност, която се изисква при 
изследване на деформации, като се използва лазерен скенер изисква 
строги процедури за изследване. Изследването на някои части на 
инструмента се извършват в лабораторни и полски условия. Проверката в 
лабораторни условия се разделя на две основни категории: 

 В първата категория попада оценката на инструмента в 
хардуерно отношение. Поведението на скенера може да се оцени като се 
използват стандартни процедури, като се определи колко точно могат да 
бъдат определени следните характеристики: размери, местоположение, 
площ (обем, геометрия) идентичност на обекта и др. 

 Във втората категория се оценява комбинацията на хардуер 
и софтуер, за да се получи желан краен продукт.  

3.2.2. Извършване на изследването на инструмента 

След направения анализ на методите за изследване на наземни 
лазерни скенери като пригодни за нашите условия са избрани следните 
методи: 

- сравняване на дължини измерени от модела получен от сканиране 
и директно измерени върху обекта; 

- сравняване на данни от два цикъла измервания, при еднакви 
условия, направени през кратък интервал от време, за който период не се 
очакват деформации. 

3.3. Анализ на факторите влияещи върху точността на НЛС 

Върху точността на безрефлекторното измерване на дължини 
влияние имат следните фактори:  

• Ъгъл на падане, [Scanning geometry,2011] 
• Разстояние до обекта [Wujnaz, 2016] 
• Свойства на повърхнината [Zamechnikova at al., 2014] 
• Атмосферни условия 

Всички споменати параметри влияят върху силата на сигнала и оттам 
на точността на измереното разстояние. Затова, не може да бъде направено 
разделение на факторите. Например: светла повърхност с голям ъгъл на 
падане и голямо разстояние от скенера = тъмна повърхност с малък ъгъл 
на наклона и близко разстояние. 

 



3.3.1. Оценка на качеството на отделната точка в облака 

3.3.1.1. Точност и прецизност 

Ако се измери едно разстояние няколко пъти и се изчисли 
средноаритметичната стойност, прецизността е измерител колко близко до 
средното е всяко едно измерване (средна квадратна грешка). 
Производителите на лазерни скенери използват термина „шум“ като имат 
предвид прецизност.  

3.3.1.2. Извличане на равнина и ниво на шума  

НЛС измерва отразения сигнал от обекта като облак от точки. Като 
приемем, че всяка повърхнина може да се приеме за равнина в локален 
участък, обекта може да се представи като множество от малки равнинни 
парчета. Получените параметри на равнината могат да бъдат използвани за 
определяне качеството на отделните точки от облака. 

3.3.2. Геометрия на сканиране и нейното влияние върху 
качеството на отделните точки 

Както беше показано в предишната точка, върху качеството на отделната 
точка влияние оказват 4 фактора: 

 Инструментални грешки, ограничения на хардуера 

 Атмосферни влияния 

 Обект (свойства на материала) 

 Геометрия на сканиране (ъгъл на падане и разстояние). 

 Върху 3 от тях човек трудно би могъл да повлияе. Тук ще представим 
четвъртият фактор, върху който може да е окаже контрол - геометрията на 
сканиране или избор на мястото на инструмента спрямо обекта [Scanning 
geometry, 2011]. 

Определянето на качеството на отделната точка е направено чрез 
моделиране на равнина, където d е разстоянието от равнината до центъра 
на координатната система (в случая НЛС),  ρ е измереното разстояние до 
точка от равнината, α е ъгъл на падане заключен между нормалата N към 
равнината и лъча: 

𝑑 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧       (3.9) 

𝑑 = 𝜌 cos𝛼        (3.10)  

От закона за предаване на грешките можем да изразим стандартното 
отклонение: 

𝑚𝑑 = 𝑚𝜌 cos 𝛼       (3.11), 



където 

𝑐𝜌 = cos𝛼           (3.12) 

е коефициент, който приема стойности от 0 до 1 съответно за ъгли от 
0 до 100 гради и  показва ефектът на ъгъла на падане върху влошаване на 
качеството на получения сигнал. 

 

Фигура 3. 1.  Схематична илюстрация на геометрията на 
перпендикулярен лазерния лъч и с по-малък ъгъл на наклона. Представена 
е и формата на лазерното петно при двете ситуации. Адаптирано от 
[Soudarissanane,2014] 

Влошаването на качеството на сигнала в зависимост от разстоянието 
може да се се опише с коефициент [Soudarissanane,2016]: 

𝑐𝜌 =
𝜌𝑚𝑎𝑥

2 −𝜌2

𝜌𝑚𝑎𝑥
2 −𝜌𝑚𝑖𝑛

2         (3.13) 

където 𝜌𝑚𝑎𝑥
2  и 𝜌𝑚𝑖𝑛

2  са минималното и максимално разстояние, което 
може да се измери с определен модел скенер. 

3.3.3. Планиране на мястото на станцията на сканиране въз 
основа на интензитета 

Теоретичната точност на измерването на разстояние без рефлектор 
зависи от силата на сигнала, съответно интензитета, който се влияе от три 
фактора: 

• Физически свойства на локалната повърхност на обекта. 
• Загуба на сигнал при увеличаване на разстоянието на обекта. 
• Загуба на сигнал, причинена от намаляване на ъгъла на наклона. 

Докато първият фактор е свързан с характеристиките на обекта, 
останалите две са в зависимост от конфигурацията на измерване. Целта на 



стратегията за планиране, предложена в тази секция е да се намери 
позиция на инструмента с оптимални свойства за използване при 
определяне на деформации. 

В заключение, зависимостта на интензитета на отразения сигнал 
Igeom и сумарното влияние на геометричните влияния на измерванията 
описани по-горе може да се опише с: 

Igeom = (I − Idist) · Iangle        
 (3.17) 

Тези влияния върху интензитета породени от геометрията на 
измерванията трябва да се отчитат при планиране на измерванията (глава 
6).  

3.3.4.  Грешки от регистрацията на облаците 

Един от важните етапи в технологията на НЛС е външното 
ориентиране на станцията. От точността на изпълнение на този етап зависи 
окончателната точност на цифровия модел. Външната ориентация може да 
се извърши с измервания към точки с известни координати по два начина: 

- директно (инструментално), когато скенерът е поставен върху 
точка с известни координати; 

- индиректно (свободна станция). 

При увеличение на отстоянието на специалните сигнали от скенера 
нараства точността в определянето на ъгловите елементи на ориентиране 
на скенера, но при това се намалява точността на измереното разстояние, 
следователно се увеличава средната квадратна грешка за единица тежест. 
Затова за окончателните изводи за оптимизиране на геометрията на 
разположение на сигналите за всеки модел скенер е необходимо да се 
проведат експериментални измервания. 

3.3.5. Предварителна оценка на точността на резултатите от 
НЛС 

Резултатите от НЛС са масив от точки с известни пространствени 
координати в координатната система на скенера, които в последствие се 
трансформират в желана глобална система. Общата средна квадратна 
грешка в определянето на 3D координатите на точките в цифровия модел 
може да се представи с формулата: 

𝑚2 = √𝑚изх
2 + 𝑚марка

2 + 𝑚ОР
2 + 𝑚изм

2     (3.26)  

където mизх.т. е средната квадратна грешка на координатите на изходните 
точки и РГО. Величината mмарка зависи от точността на определяне на 



координатите на специалните сигнали, по които се извършва външното 
ориентиране; mОР e средната квадратна грешка на външно ориентиране на 
скенера; mИЗМ - средната квадратна грешка на инструмента, която отразява 
влиянието на външната среда и метрологичните свойства на повърхнината 
на обекта. 

Формула (3.26) съответства на случаите, когато елементите на външно 
ориентиране на скенера се определя чрез свободна станция. При директно 
ориентиране ще отсъства грешката от определяне на центровете на 
специалните сигнали 𝑚марка

2 . 

В резултат на направения анализ могат да се направят следните 
изводи: 

 Директният метод за външно ориентиране на скенера е за 
предпочитане, тъй като осигурява по-висока точност и по-малко разходи. 
Недостатък се явява сложността за компенсиране на ъгъла на наклона на 
скенера при голямото тегло на уредите. 

 На практика възникват случаи на снимки на обекти, когато нарочно се 
задават големи ъгли на наклона на скенера, за да се намалят „белите петна“ 
в близост до скенера. В този случай не може да се приложи директно 
георефериране. 

 

Изводи към трета глава 

Тъй като 3D положението на повърхността е измерена за много кратко 
време и с добро качество е показано, че НЛС се използва все повече в 
геодезическата практика в това число за деформационни приложения. След 
измерване облакът от точки се обработва допълнително за използване в 
други приложения. Тъй като грешката в отделната точка влияе върху 
крайния продукт, има нужда от добро описание на качеството на точките. 
Производителите предоставят базови технически спецификации, които 
често са получени в лабораторни условия. В практиката качеството на 
отделната точка е повлияно от 4 основни фактора. Три от тях са описани в 
тази глава, а именно- инструментални грешки, атмосферни влияния и 
свойства на материала на обекта. В практиката крайният потребител има 
ограничено влияние върху тези три фактора. Трудно е да се променят 
параметри като въртене на огледалото или материала на обекта, за да се 
получат по-добри условия за измерване. Последният фактор е геометрията 
на сканиране, за която потребителят има решаваща роля, тъй като 
позицията на скенера спрямо обекта се избира от него.  

Всички разгледани фактори влияят върху измерването на отделна 
точка, като добавят шум или променят интензитета и формата на излъчения 



сигнал. Точността на измереното разстояние зависи от качеството на 
получения сигнал. Точността на отделната точка е комбинация от всички 
грешки при предпоставката, че са некорелирани: 

𝑚𝑝=√𝑚инстр.
2 + 𝑚атм.

2 + 𝑚материал
2 + 𝑚геометрия

2    (3.32) 

Тази глава предлага и стохастичен модел на интензитета при НЛС при 
геометрични влияния провокирани от ъгъла на отражение и разстоянието 
до обекта. Досега различни изследователи обясняват стохастичното 
поведение на НЛС просто чрез влиянието на геометрията на измерване. 
Измерената стойност на интензитета не само отразява геометричните 
влияния върху измерване на разстоянието на НЛС, но също така и 
радиометричните свойства на обекта, който представлява интерес по 
отношение на влиянието им върху сигнала. Планирането на измерванията 
е от изключително значение за подготовката на полската работа и 
планиране на разходите. Вече е възможно да се разгърне напълно 
потенциала на НЛС по отношение на постижима точност чрез определяне 
на оптимално положение на скенера. 

 

4. Моделиране на повърхнини по данни от НЛС за определяне на 
деформации 

Голямото предимство на лазерното сканиране е, че то осигурява 3D 
информация за обекта. В тази глава се дискутира получаването на модел на 
повърхнина, който най-добре да описва обекта. В общия случай, това е 
сложен проблем, защото измерените точки са неорганизирани и с 
регистрирани шумове в информацията за тях. Представени са различни 
методи за генериране на повърхнина: като непрекъсната мрежа от 
непокриващи се триъгълници или четириъгълници, апроксимиране на 
параметрични повърхнини (полиноми от ниска степен) по метода на най-
малките квадрати, както и генериране на известни повърхнини (за равнини, 
сфери, цилиндри). Направен е сравнителен анализ на методите за 
моделиране на облаци от точки, касаещи определянето на деформации. 
Специално внимание е обърнато на площните деформации.  

4.1. Класификация на методите за моделиране 

В [Areal deformation analysis from TLS Point clouds- the challenge, 2016] 
е публикувана систематизация на тези методи като се въвеждат пет 
категории, които се използват за определяне на деформации и се 
характеризират от геометрични примитиви: 

1) Модели от точки - отделни единични точки; 
2) Модели базирани на облаци от точки; 



3) Модели на повърхнини - регулярни и нерегулярни цифрови модели; 
4) Геометрични модели - непрекъснати повърхнини; 
5) Параметрични модели - апроксимиращи повърхнини. 

Сравнението на отделни точки рядко се използва при повторни 
измервания с НЛС, защото не можем да измерим идентични точки при две 
различни сканирания. При моделите от облаци от точки връзката между 
облаците се определя чрез алгоритми на основата на трансформации - 
Iterative Closest Point (ICP), Least Square 3D (LS3D) [Akca, 2007a,b], подробно 
разгледани в глава 3. При моделите, базирани на повърхнини, облаците се 
моделират като мрежа от регулярни и нерегулярни фигури (непрекъснати 
регулярни и нерегулярни повърхнини) [Edelsbrunner,2001].  

Геометричните модели се опитват да опишат промените в твърдо 
тяло в положение и ориентация (преместване в пространството). 
Параметричните модели могат да се разгледат като продължение на 
предишния метод,  но тук деформациите се установяват със статистически 
анализ и оценка на промяната на параметрите на повърхнината. 

При геометричните и параметричните модели облакът от точки се 
представя чрез познати математически повърхнини (сфера, цилиндър, 
равнина и др.). 

Целта на представеното по-долу сравнение е да се направи преглед 
на проучванията, касаещи моделирането на облаци от точки за определяне 
на деформации. Специално внимание е обърнато на площните 
деформации с оглед на изменение на формата на изследвания обект. 

4.2. Моделиране за определяне на деформации 

При деформационни приложения в днешно време получаването на 
облак от точки като краен продукт не е достатъчно. Само чрез моделиране 
на геометричната информация за обекта може да се направи качествен 
последващ деформационен анализ. Съществуват примери за успешни 
проекти за моделиране на облаци от точки с цел определяне на промяна на 
формата на мостове, тунели, язовирни стени, високи обекти, 
радиотелескопи, превозни средства и други природни обекти. 

4.2.1. Моделиране на язовирни стени 
4.2.2. Моделиране на кули (високи обекти) 
4.2.3. Моделиране на тунели 
4.2.4. Моделиране на мостове 
4.2.5. Моделиране на специални обекти 

4.3. Стохастично моделиране при изравнение на равнина 

Стохастичният модел се използва, когато  не е възможно да се 
направи точно предсказване на резултата. За да се определи стохастична 



информация за всеки облак от точки дадените правоъгълни координати xi, 
yi, zi в координатната система на инструмента трябва да бъдат 
конвертирани в полярни координати α, Ɵ, S. Тази стъпка е необходима, тъй 
като полярните елементи са директните измервания от НЛС, които 
всъщност са обект на стохастичния процес. Прилагат се уравнения (2.1), 
които описват връзката между полярни и правоъгълни координати. 
Частните производни на функцията спрямо неизвестните могат да се 
представят по следния начин: 

𝐹 =
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       (4.1) 

Стохастичната информация за всички измервания е събрана в 
ковариационната матрица Qll ,  която е структурирана по следния начин:  

𝑄𝑙𝑙 = [
𝜎α … 0
… 𝜎Ɵ …
0 … 𝜎𝑠

]       (4.2) 

След изчисление на кофакторната матрица на неизвестните Qxx 

Qxx = F Qll FT         (4.3) 

търсените стойности за σxi, σyi, σzi могат да бъдат получени от 
диагонала на матрицата. Накрая, грешката на всички компоненти σxi, σyi, σzi 
могат да се обединят в пространствено измерване чрез изчисляване на: 

𝜎𝑥𝑦𝑧 = √𝜎𝑥
2 + 𝜎𝑦

2 + 𝜎𝑧
2      (4.4) 

След като горната процедура се приложи върху всички декартови 
координати и техните стохастични мерки σxi, σyi, σzi, се определят 
параметрите на равнината апроксимирана за всички данни.  

Изводи към четвърта глава 

Както може да се види от прегледа в точка 3.3, за моделиране на 
облаци от точки на технически обекти основно се използват геометрични и 
параметрични модели, докато при природни обекти – модели, базирани на 
повърхнини. Това може да се обясни с факта, че техническите обекти са 
проектирани чрез използването на основни геометрични елементи. От 
друга страна природните обекти са с грапави неравни повърхности поради 
природни процеси, влияещи върху формата им. Освен това може да се 
забележи, че сред геометричните и параметричните модели полиномите от 
втора степен са най-често използваните за моделиране на облаци от точки. 



Основното предимство на тези методи е високото качество на 
деформационните параметри по отношение на качеството на оригиналните 
данни от НЛС. Ограничението на тези методи е свързано с необходимостта 
да се разчита на определен модел на повърхнина, което изисква анализ, 
зависим от конкретната задача, приложим само за обекти с определени 
геометрични характеристики. Освен това, ако деформацията е  от 
изчисление на разлики между модели на повърхнини, определени за 
различни епохи, определеното деформационно поле е 1D. Същото това 
ограничение се наблюдава и при сравнение на модели, базирани на 
повърхнини. Важно е обаче да се отбележи, че влиянието на това 
ограничение несъмнено зависи от типа на приложението. Всъщност в някои 
случаи 3D информацията не е необходима или няма смисъл. 

Основното заключение, което може да се направи е, че няма 
утвърден метод за моделиране на облаци от точки, използван като основен 
в обществото на инженерната геодезия. Някои изследователи доказват 
приложимостта на развитите от тях методи за различни видове/типове 
обекти, но техните методи не са използвани от много геодезисти за други 
приложения. Освен това, предварителната обработка на облаците има 
много разновидности в различните изследвания. За разлика на 
деформационния анализ, базиран на общи точки, където приети и 
утвърдени методи за предварителна обработка са проверка за нормално 
разпределение или филтри на Калман, не е такъв случаят с пространствения 
мониторинг,  базиран на облаци от точки. Много важни аспекти за 
моделиране на облаци от точки остават нерешени досега и трябва да бъдат 
оценени и сравнени, а именно: подходящи стъпки за предварителна 
обработка, строгост на изравнението, чувствителност за малки деформации 
и комплексност. Основното предизвикателство пред изследователите през 
следващите години е развитие на методология, общоприета от гилдията. 

5. Сравнение на облаци от точки 

Изследването на деформации на язовирни стени обикновено се 
извършва на базата на измервания на подходящо избрани от конструктор, 
проектант и геодезист точки върху обекта. Наземните лазерни скенери са 
атрактивни с това, че събират бързо гъста 3D информация за цялата 
повърхност на обекта. Определянето на деформации в дискретни точки 
обаче не може да се извърши, защото технологията не позволява да се 
измерват едни и същи точки при сканиране на повърхнината в различни 
епохи. За да се извлече оптимална полза от гъстите измервания, е 
препоръчително да се моделира деформационната повърхнина. От 
сравнението на две такива повърхнини получени от две измервания през 
определен период от време могат да се определят деформации по-малки 
по стойност от точността на единичната точка. Методите за подобно 



сравнение, описани в различни литературни източници, могат да бъдат 
разделени на три основни типа, показани на фиг. 5.1. 

Фигура 5. 1.  Методи за сравнение на облаци от точки 

Директно сравнение между два облака от точки може да бъде 
реализирано чрез: 

• Итеративен алгоритъм за най-близка точка (ICP); 
• тримерна трансформация по МНМК (LS3D). 

Подобрения на облак-облак метода могат да бъдат постигнати чрез 
локален модел на референтната повърхнина, като се използва подходяща 
локална повърхнина, което може да бъде реализирано чрез: 

• Апроксимация на равнина; 
• Определяне на нормален вектор; 
• Сравнение на базови линии [Shen,2018]. 

Към модел - модел сравнението може да се причислят долуизброените 
методи: 

• Определяне на обеми и разлики от цифрови модели; 
• Регулярна мрежа от точки; 
• Профили. 

Преди да бъдат представени подробно отделните методи трябва да 
бъдат разгледани съществуващите техники за определяне на дължини 
между облаци от точки, заедно с източниците на грешки. 

5.1. Изчисляване на разстояние между два облака от точки 

В този раздел са описани различните дължини, които могат да бъдат 
измерени между два облака от точки и начините за тяхното изчисление. По-
долу е дадено описание за следните типове дължини: 

• Разстояния между два облака от точки (cloud-cloud distances); 

• Разстояния между облак от точки и повърхнина (cloud-mesh 
distances). 

Създаването на коректен цифров модел на повърхнина за даден 
обект е нелека задача. Поради този факт, е предложена идеята за директно 
определяне на разстояния между два облака от точки. Принципът за 

Методи за 
сравнение на 

облаци от точки

Облак-Облак Облак-Модел Модел-Модел



определяне на разстоянието се базира на алгоритъм за определяне на най-
близък съсед, при който за всяка точка в сравняваният облак от точки се 
определя най-близката ѝ точка от референтния облак от точки и се 
изчислява тяхното евклидово разстояние [Shen, 2017], [Girardeau, 2014]. 

Друг директен подход, използващ по-добра апроксимация на 
истинското разстояние към референтната повърхнина, е определянето на 
локален модел на повърхнина. След определяне на най-близката точка от 
референтният облак, за същата се създава локална повърхнина чрез 
напасване на математически примитив към нея и няколко от близките ѝ 
точки (Фиг. 5.2). За истинско разстояние се взима разстоянието от 
сравняваната точка към локалната повърхнина. Най-често използваните 
математически примитиви за създаване на локалните повърхнини са 
триъгълници, равнини или полиноми от втора степен. Ефективността на 
този метод е пряко зависима от наличната извадка от точки и доколко 
подходяща е апроксимацията на локалната повърхнина. 

 

Фигура 5. 2. Глобална (вляво) и локална (вдясно) повърхнина за 
разстояния между два облака от точки. 

Ако референтният облак от точки има достатъчно висока гъстота, то 
изчислените разстояния се приемат за допустими. В противен случай, 
разстоянията изчислени по метода на най-близкият съсед са определени с 
ниска точност.  

При директно сравнение на два облака от е необходимо да се спазват 
следните изисквания: 

• Обхватът на референтният облак трябва да бъде по-широк от 
този на сравняваните облаци.  

• Да се използват референтни облаци с възможно най-високо 
ниво на гъстота на точките (гъстотата дава директно отражение 
в точността на резултатите).   

• Ако сравняваният облак се характеризира с високо ниво на шум, 
то е по-добре да бъде използван математически модел чрез 
апроксимация на равнина по МНМК, тъй като този модел е по-



слабо зависим от нивата на шум в облака. В пълна 
противоположност, ако сравняваният облак се характеризира с 
много ниски нива на шум и с голяма кривина, то е по-
подходящо да се използва апроксимираща функция от втора 
степен. 

Сложността на задачата се повишава при наличието на високи нива 
на шум в облаците от точки [Lague,2014].  

  

Фигура 5. 3. Измерване на разстоянията между два облака от точки с шум- 
до най-близка точка (ляво) и до най-близка точка с локален модел (дясно) 

            

Фигура 5. 4. Разстояние точка-модел 

Разстоянието LC2M от облак до мрежа (C2M) се изчислява като от 
облака от точки 1 се създава mesh и разстоянието между всяка точка на 
облак от точки 2 и S1 се изчислява по локалната нормала на S1.  

5.2.  Директно сравнение от облак до облак (C2C) 

Този метод е най-простият и бърз метод за директно 3D сравнение на 
облаци от точки. За всяка точка от сравнявания облак може да бъде 
определена най-близката точка в референтния облак. В най-простата си 
версия изменението на повърхнината се оценява като разстоянието между 
двете точки (C2C, фиг. 5.3). Подобрения могат да бъдат постигнати чрез 
локален модел на референтната повърхност или чрез функция от по-висока 
степен (C2C_HF, фиг. 5.4). Тази техника се използва и в итеративния 
алгоритъм за най-близка точка ICP. Прилагането на тази техника в контекста 
на язовирни стени преодолява ограничението на TIN модела по отношение 



на надвиснали части. И все пак, както е показано на фиг. 5.3, измереното 
разстояние е чувствително към грапавината на повърхността и гъстотата на 
облака. Поради тази причина, техниката е подходяща за откриване на бърза 
промяна на много плътни облаци от точки, а не за точно измерване на 
разстоянието [Girardeau-Montaut et al., 2014]. Еволюция на тази техника, 
при която нормалната ориентация се използва за изчисляване на разликата, 
се предлага в търговски софтуер Polyworks на Innovmetrics. В момента не се 
изчислява доверителен интервал на тази техника. 

5.3. Разстояние между облак и модел (C2M) 

Този подход е най-честата техника в инспекционния софтуер. 
Промяната на повърхността се изчислява от разстоянието между облак от 
точки и референтна 3D повърхнина или теоретичен модел. Този подход 
работи добре върху гладки повърхности.  

5.4. Сравнение между модел и модел (М2M) 

5.4.1. Директно сравнение на Digital Elevation Models (DEM) 

Въпреки, че този подход е лесен за изпълнение като се използва 
предлагания софтуер, той има две важни ограничения. Първо, той има 
ограничена чувствителност за малките деформации, което го прави 
неизползваем за измерване на малки деформации. Второ, ако цифровите 
модели са дефинирани като 2D функция т.е. z = f(x,y), то разликата между 
цифровите модели дава възможност за измерване на 1D деформация в 
посока z. Като се има предвид 3D природата на облака от точки получен от 
лазерния скенер, това е голямо ограничение на този подход. 

5.4.2. Използване на подходяща апроксимираща повърхнина 

Друг тип метод използва подходящи модели на повърхнина, които 
пасват на НЛС облака от точки. Ключовата идея е да се надскочи 
ограничената точност на единични НЛС точки като се използва 
предимството на голямата гъстота на измерванията т.е. 3D точките и 
геометричните характеристики на изследваната повърхнина.  

Основното предимство на тези методи е високото качество на 
деформационните параметри по отношение на качеството на оригиналните 
НЛС данни. Ограничението на тези методи е свързано с необходимостта да 
се разчита на определен модел на повърхнина, което изисква анализ, 
зависим от конкретната задача, приложим само за обекти с определени 
геометрични характеристики. Освен това, ако деформацията е  от 
изчисление на разлики между модели на повърхнини, определени за 
различни епохи [Alba et al. 2006],  определеното деформационно поле е 1D. 
Това е същото ограничение, споменато при предишния метод. Важно е 



обаче да се отбележи, че влиянието на това ограничение несъмнено зависи 
от типа на приложението. Всъщност в някои случаи 3D информацията не  е 
необходима  или няма смисъл. 

5.4.3. Сегментиране на обекта на равнинни парчета 

Този метод  включва сегментиране на обекта на равнинни парчета, 
изравнение по МНМК на равнинния модел за всяко парче, изчисление по 
МНМК на деформациите от епоха до епоха за всяко парче, и статистически 
анализ на получените деформационни параметри. Ключовото предимство 
на това изследване е възможността да се извлекат деформации с размер, 
доста под номиналната точност на отделната точка. Основния недостатък 
на тази технология е необходимостта от ясно дефиниран модел на частите 
на повърхнината.  

Изводи към пета глава 

Идеята да се извлече информация за структурни деформации по 
данни от лазерно сканиране е да се подобри точността на единичното 
измерване като се вземат предвид околните точки, т.е. група от точки да 
представят елемент от повърхнината. В най-простия случай това може да 
бъде равнина. Възможно е също да се опрости задачата с 2D анализ като се 
представи повърхнината с профилни линии. 

Могат да се обобщят три основни източници на грешки при 
сравняване на облаци от точки: 

1) Грешка в положението точка от облака: последните поколения 
импулсни скенери предлагат точност на измереното разстояние до 1,4 mm. 
Тези характеристики се увеличават с разстоянието и ъгъла на наклона. 

2) Грешка при регистрацията на облаци от точки: с изключение на 
редкия случай, когато скенерът се поставя точно в същото положение като 
в това изследване, координатните системи на облака имат систематична 
грешка, която е сложна функция на метода, използван за регистриране на 
двата облака. Точността и прецизността на инструмента играят съществена 
роля в окончателната грешка от регистрация. 

3) Грешки, свързани с грапавостта на повърхността: дори ако 
повърхността не се променя, ще се измерват систематично погрешни малки 
разлики. Тогава правилно дефинираният доверителен интервал трябва да 
отхвърли разликата като статистически безсмислена. Грапавостта също ще 
се отрази на изчисляването на нерегулярната мрежа, което може 
потенциално да доведе до удължаване или скъсяване на разстоянието 
между двата облака. Приносът на ефектите от неравностите за сумата от 
грешките е най-малкият от всички. 



6. Определяне на деформации на бетонни язовирни стени с НЛС 

За извършване на изследването са избрани две бетонни язовирни с 
различна конструкция: масивно - контрафорсна тип “Ньоцли” на яз. Студена 
и дъгова с двойна кривина на яз. Цанков камък. 

6.1. Описание на обектите за изследване и измервания 

Проучени са обектите за изследване по отношение на съществуваща 
работна геодезическа основа и сигнализиране на контролни точки, 
състояние и анализ на пригодността за извършваното изследване. 
Изработен е проект за полеви дейности с избор на най-подходящите места 
за извършване на сканирането с оглед спецификата на инструмента (ъгъл 
на заснемане, обхват, ъгъл на падане и отразяване на лъча) с цел 
получаване на максимално качество на облака от точки. 

6.1.1. Язовирна стена „Студена“ 

Язовирната стена е масивно-контрафорсна тип “Ньоцли”. Тялото на 
стената се състои от 26 бетонни блока и е с максимална височина 55 m, 
дължина по короната 259 m. 

          Извършване на наземно лазерно сканиране 

През месец декември 2011 г. е извършено сканиране на язовирната 
стена в рамките на научен проект към ЦНИП на УАСГ на тема “Използване 
на наземните лазерни скенери за деформационни приложения”, 
финансиран от субсидията за Научно изследователска дейност през 2011 г. 
Измерването е извършено при кота водно ниво 832,81 m и температура на 
въздуха 6оС със скенер Leica Scan Station C10 с обхват до 300 m и точност 2 
mm и скорост на сканиране 50000 точки в секунда. Сканирането е 
извършено от две станции на разстояние 100 m от стената с гъстота на 
сканиране 2 cm. Измерени са 30 милиона точки. Външната ориентация на 
измерванията на яз. "Студена" е извършена към точки 100, 101, 102, 103, 
104 и 105 откъм въздушната страна на стената, като са използвани 
специални сигнали на фирмата Leica, които софтуерът разпознава 
автоматично. Обработката е извършена с приложен софтуер Cyclone на 
фирмата Leica. Точността на регистрацията по измервания от двете станции 
към дадените точки е 2 mm. (Приложение 6). 

През месец юни 2012 и 2014 г. е извършено отново наземно лазерно 
сканиране със същия скенер Leica Scan Station C10 и при същите условия, 
както през 2011 г.  

 

 



Таблица 6. 1. Условия за извършване на НЛС на язовирна стена „Студена“ 

Дата Водно ниво, m Температура, оС Брой точки 

Декември 2011 г. 832,81 6 30 млн. 

Юни 2012 841,25 22 9 млн. 

Юни 2014 839.89 25 15 млн. 

 

6.1.2. Язовирна стена „Цанков камък“ 

Язовир "Цанков камък" се намира в Родопите в южната част на 
България. Язовирната стена, построена през 2014 г., е дъгова с двойна 
кривина, височина в най-високата си част 130 m и дължина по короната - 
468 m. 

В сумарната грешка при определяне на деформации посредством 
лазерно сканиране влиза и грешката от регистрацията на облaци от точки. 
За да се елиминира тази грешка, е извършено сканиране от една станция и 
последващо сравнение на получените облаци. Инструментът е поставен на 
т.1003 (стълб с принудително центриране) от опорната мрежа за следене на 
деформации, от който се извършват и мониторинговите измервания 
[Христова,2011]. Целта е да се осигурят еднакви условия за сравнение на 
получените премествания по двата метода.  Извършени са три цикъла 
измервания като при всички е запазена конфигурацията на мрежата и 
начина на извършените измервания. Мястото на станцията осигурява добра 
геометрия на сканиране - видимост към цялата стена, ъгли на отражение 
близки до 0g. Направен е компромис с по-голямото разстояние до стената - 
300 метра, но с оглед на използвания инструмент това е разумен 
компромис. 

Ориентацията е извършена с автоматичен захват към 3 точки от 
мрежата  – 1002 (кръгла призма Leica 0mm, h=0.238m), 1010 (призма Trimble 
360, 2mm, h=0.09), 1006 (кръгла призма Leica 0mm, h=0.2385m). Първото 
измерване с НЛС е извършено при ниво на водата в язовира 671 m, 
температура на въздуха 28оС. В Епоха 2 измерванията са извършени при 
ниво на водата в язовира 674 m, температура на въздуха 10оС. Измерени са 
300 хиляди точки.  

Сканирането е извършено с инструмент Leica Nova MS60 със следните 
параметри: ъглова точност 1” (според ISO 17123-3) и нова оптична система 
за измерване на разстояния базирана на Wave form digitizing (WFD) 
технология. Точност на измерено разстояние 1 mm + 1.5 ppm с призма (ISO 
17123-4) и 2 mm + 2 ppm за измервания върху повърхност. Използваният 
инструмент осигурява точност на измерването, известна също като шум на 



скенера, 2.5 mm за сканиране на обект на разстояние от 350 m и точност 3 
mm за обекти до 500 m. 

 Август 2016 

Измерванията са извършени при водно ниво 671,57m, температура на 
въздуха 28,3 градуса, налягане 932,2 mbar, Нср=650m.  

Първото измерване е проведено в режим 250 Hz (точки/sec) за 
разстояния до 400 m и гъстота на сканиране 10 cm. Максималното 
разстояние до язовирната стена е 352 m. Поради лошо качество на 
отразения сигнал, не са измерени точки на разстояние над 320 m. Това води 
до извършване на второ измерване на малка част от язовирната стена под 
преливника в режим 62 Hz (точки/sec) за разстояние 500 m и гъстота на 
сканиране 10 cm. Оказва се, че това са оптималните параметри на 
сканиране на този обект.Трето измерване на цялата стена е извършено в 
този режим с гъстота на сканиране през 1m. 

Допълнително са измерени 16 точки по въздушен откос 
сигнализирани с призма Leica mini с призмена константа 0 mm. 

 Септември 2016 

План на работа: 

 въвеждане на корекции за атмосферни условия (ppm) 
температура, надморска височина; 

 външна ориентация; 
 сканиране с честота 62 Hz и гъстота 20 cm по двете оси; 
 измерване на 150 точки по стената безрефлекторно в режим на 

прецизно трикратно измерване на дължини. 

Измерванията са извършени при водно ниво 672,46 m, температура 
на въздуха 16,1 оС в началото на измерването и 20 оС в края на измерването, 
Нср=650m, ppm=29.8, слънчево време. Получените резултати от ориентация 
и измервания към конгтролните точки са дадени в Приложения 7 и 8 .  

 Март 2017 

Измерванията са извършени при водно ниво 674,80 m, температура 
на въздуха 12 оС, Нср=650m, ppm=22,4, облачно време. Измерени са 500 
хиляди точки. 

Таблица 6. 2. Условия за извършване на НЛС на язовирна стена „Цанков камък“ 

Дата Водно ниво, m Температура, оС Брой точки 

Август 2016 г. 671,57 28 - 

Септември 2016 г. 672,46 16-20 300 хил. 

Март 2017 г. 674,80 12 500 хил. 



 Получените облаци от точки от всички епохи са в една и съща 
координатна система използвана в КИС. 

6.2. Обработка на измерванията и извличане на информация за 
деформираното състояние на язовирната стена  

6.2.1. Създаване на цифров модел на повърхнина 

За обработката на облаците от точки получени в резултат на 
измерванията с НЛС са използвани няколко приложни специализирани 
софтуери: CloudCompare, Cyclone, Trimble RealWorks, Autodesk Recap и Civil 
3D, Topkon image Master. 

В глава 4 подробно са описани различните начини за създаване на 
ЦМП. За целта на изследването е направена следната предварителна 
обработка на облаците. 

1) Облаците от точки от всички цикли са предварително регистрирани и 
геореферирани в единна координатна система в приложния софтуер на 
фирма Leica. За измерванията на язовирна стена „Студена“ регистрацията е 
извършена веднъж в Ciclone с измерените сигнали и втори път в Scantra 
(приложение 7) като е използвана регистрация по генерирани от облаците 
сигнали (равнини). Измерванията на язовирна стена „Цанков камък“ са 
директно геореферирани на място, като координатите на станцията и 
точките за ориентация са предварително въведени в инструмента. Така 
облаците от точки са в обща координатна система и могат да се пристъпи 
веднага към сравнение между тях. 

2) Като се вземе предвид, че бетонните язовирни стени са с почти 
вертикална конструкция и очакваните максимални деформации са в 
направление перпендикулярно на короната на стената не е удачно да се 
създава нерегулярен модел на повърхнина с триъгълници в равнината XY, 
какъвто е алгоритъмът на Autodesk Civil 3D. Това създава трудности за 
коректното описание на вертикални структури, особено за стени с двойна 
кривина. По тази причина е препоръчително да се използва проекционна 
равнина различна от XY. В зависимост от използвания софтуер, това може 
да е най-добре пасваща равнина [CloudCompare], или известна повърхнина 
(цилиндър, сфера) [Trimble], или да се завърти обекта около някоя от осите 
XYZ [Autodesk Recap]. 

За двете язовирни стени е създаден проект в Autodesk Recap, при който 
е направена трансформация на облаците от точки чрез завъртане около ос 
X. Така резултантният облак от точки е в КС (ZXY). Целта е в Autodesk Civil3D 
мрежата от триъгълници да се построи в равнината ZX, а отчетените разлики 
да са в направление Y, където се очакват най-големите премествания. 



 

Фигура 6. 1. Трансформация на облак от точки чрез ротация около 
ос X 

Създаден е нерегулярен цифров модел от облаците от точки за всички 
цикли измервания като се използва целият потенциал/гъстота на облака от 
точки.  

Апроксимирани са повърхнини от 1 и 2 степен на части от язовирната 
стена с програмата CloudCompare и с MathLab [Тончев, 2008, 2009, 2010]. 

Създадени са повърхнини с различна гъстота на точките с цел да се 
направи анализ на точността на ЦМ и да се определи оптималната гъстота 
на сканиране. 

6.2.2. Оценка на точността на цифровия модел 

6.2.2.1. По вътрешна сходимост  

Направена е оценка на точността на единичната точка, както е 
описано в точка 3.3.1., чрез апроксимиране на равнина по МНМК. 
Получената точност за язовирна стена „Цанков камък“ е σ = 13-15 mm при 
различна геометрия на сканиране (разстояние и ъгъл на отражение). По-
добра апроксимация и по-малка средна квадратна грешка се получава при 
използване на полином от 2-ра степен за яз. Цанков камък, което е логично 
при дъгова форма на стената.  

За яз. Студена е направено същото изследване на точността на облака 
чрез апроксимиране на равнина на участък от стената с размери 3 кв. м. 
Получената средна квадратна грешка за точността на единичната точка е σ 
= 5 mm. Трудността в случая е да се намери достатъчно гладка повърхност 
предвид голямата обрушеност на тонкрета.  

6.2.2.2. По външна сходимост - сравнение с контролни точки 

• разлики с директно измерени точки с тотална станция 

• разлики с точки изключени от облака 

1) Направена е оценка на точността на цифровия модел по 
разлики с директни измервания към 150 точки от стената измерени на яз. 



Цанков камък през септември. От облака от точки е създаден нерегулярен 
модел и от него са отчетени височините на директно измерените точки. 
Направен е статистически анализ на разликите, които потвърждават тезата 
за нормално разпределение. Получено е средно квадратно отклонение 

σy=15mm. Изчислено e 2. 

2) Направена е оценка на точността на цифровия модел на яз. 
Цанков камък от март месец по разлики с точки предварително изключени 
от облака. Изключени са 1 на 1000 точки, които са записани в отделен облак 
от точки. За целта е написана програма на VisualBasic (фиг. 6.9). 

 Сравнението е извършено  в програмата CloudCompare по  метода 
облак – модел. Изключените точки от облака се сравняват със създадена 
нерегулярна повърхнина от редуцирания облак. Резултатите са 
визуализирани с цветова скала на фиг. 6.10. както и хистограма на 
разпределение. Получена средна аритметична стойност 3 mm. Направен е 
статистически анализ на разликите, които потвърждават тезата за 
нормално разпределение с математическо очакване 0,79 mm и средно 
квадратно отклонение σ=15mm.  

 

Фигура 6. 2. Визуализация на разликите между повърхнина и точките 
изключени от облака 

За да се види влияе ли гъстотата на точките върху точността на 
модела, облакът от точки е редуциран като е оставен с разстояние между 
точките 0,5 m. Създаден е нерегулярен модел на повърхнината по тези 
точки е оценен пак със същите точки, които не са участвали в повърхнината. 
Същото е изчислено при гъстота на точките 0,8 m. Получен е аналогичен 
резултат.  



6.2.2.3. Анализ на влиянието на гъстотата на облака от 
точки върху неговата точност. 

Анализът е направен чрез апроксимиране на повърхнина от 2 степен 
на участък от язовирната стена сканирана през 5 cm. Изрязана е част от 
облака с гъстота на точките 5 cm включваща 44763 точки. Апроксимирана е 
повърхнина от втора степен по облака от точки. Оценката е направена за 
гъстота 5, 10, 20, и т.н. през 10 cm до 100. Средната квадратна грешка на 
апроксимираната повърхнина (табл. 6.3) започва да расте при гъстота на 
точките по-голяма от 80 cm. 

6.2.2.4. Анализ на интензитета на отразения сигнал в 
следствие на слънчевото огряване  

Направена е оценка на влиянието на осветеността върху интензитета 
на отразения сигнал: измерени са 283146 точки през септември и 459316 
точки през март. Налице е намаляване силата на отразения сигнал на 
огрятите от слънце участъци (фиг. 6.13.), а оттам и намаляване на гъстотата 
на измерените точки в облака.  

  

  

 

Фигура 6. 3. Карта и хистограма на интензитета на измерените точки през  
септември (ляво) и март (дясно) 

Оценка на влиянието на осветеността върху гъстотата на облака за 
огрятия от слънцето участък - 69148 точки през септември и 165348 точки 
през март (фиг. 6.14). Изчислен е коефициент на намаляване К = 2,39. 



  

  

Фигура 6. 4. Гъстота на облака за огрятия от слънцето участък 

Оценка на влиянието на осветеността върху гъстотата на облака на 
частта от стената на сянка (фиг. 6.15): 213998 точки през септември и 293968 
точки през март К=1,137. 

  

  

Фигура 6. 5. Гъстота на облака за участък в сянка 

Наблюдава се чувствително намаляване на гъстотата на точките в 
ослънчените участъци. 

За да се оцени влиянието на влажността на стената върху интензитета 
на точките в облака, е направено сравнение между двата облака от точки 
получени при измерване на стената на яз. Студена при два цикъла 
измервания. Забелязва се значителна загуба на интензитет при висока 
влажност на стената, особено на преливника. 



 

Фигура 6. 6. Интензитет на отразения сигнал при висока влажност на 
язовирната стена  

 

Фигура 6. 7. Интензитет на отразения сигнал при ниска влажност на 
язовирната стена 

Направено е сравнение между двата облака от точки получени при 
измерване на стената на яз. Студена при един цикъл от две станции, с цел 
да се провери в полски условия точността на инструмента. За да се работи с 
идентични параметри, е намалена гъстотата на облака от 1 cm на 10 cm 
разстояние между точките. Така точките от станция 1 се редуцират от 44 
млн.т. на 1 млн.т., а точките от станция 2 се редуцират от 15 млн.т. на 0,7 
млн.т. Извършено е сравнение на двата облака от точки по метода облак-
облак. След проверка за гаусово разпределение на разликите се получава 
най-вероятна стойност 9 mm със средно квадратно отклонение 4 mm. В тази 
разлика е включено и влиянието на различния ъгъл на отражение на лъча 
при двете станции. 

6.2.3. Сравнение на повърхнините за различните цикли 
измервания 

На базата на изложеното в глава 5 е направено сравнение на облаци 
от точки измерени по различно време за стените на яз. Цанков камък и 
Студена. Приложено е директно сравнение на облаци (С2С) и облак с модел 
(С2М); сравнение на апроксимираните повърхнини (М2М); сравнение на 



нерегулярни модели от два цикъла измервания (М2М); създаване на 
регулярна мрежа от точки и сравняване на стойностите в тези точки при 
двата цикъла измервания. Визуализацията на изчислените разстояния 
между облаците от точки е напредставена чрез карта на преместванията и 
профили.  

6.2.3.1. Създаване на регулярна мрежа от точки и сравняване 
на стойностите в тези точки при двата цикъла измервания  

За да се дефинират идентични точки за сравнение, в равнината ZX се 
създава регулярна мрежа през 2 m, която е идентична за всички облаци от 
точки.  За язовирната стена на Цанков камък това са 15000 точки. Тогава за 
всяка точка от мрежата се интерполира нова стойност (y’). Разликата между 
две идентични y’(1) - y’(0) координати  в две различни измервания дава 
размера на преместването в едно направление. В конкретния случай, това 
направление е по ос Y. 

а да се реализира този алгоритъм, са създадени нерегулярни 
повърхнини от двата облака от точки, които се сравняват. Построени са 
хоризонтални профили през 10 метра, които визуализират разликите между 
двете повърхнини. Очевидна е тенденцията за очаквани премествания в 
горната част на стената.  

На базата на изчислените разлики са построени графики, които 
визуализират настъпилите премествания на стената в направление Y за 
съответния период от време.  По вертикалната ос са нанесени разликите 
между епохите в cm, а по хоризонталната ос са нанесени координатите по 
ос X в метри. За да се види тенденцията на преместванията, е 
апроксимирана изравнителна крива от трета степен. Тя е изобразена на 
графиките с червено (фиг. 6.19) и (фиг. 6.20). 

Поради географското разположение на стената (фиг.6.21), има 
съществена разлика в температурните режими на левите и десни блокове, 
погледнато от въздушната страна – дясната страна от е огряна от слънцето, 
а лявата страна получава незначително слънчево греене през зимата. „Тези 
разлики, както и разликите в коравината на основата водят до по-
големи радиални деформации в основата на левия бряг“ [Гайтанджиев Н. 
и др., 2011]. Тези разлики водят до по-големи радиални деформации в 
цялата лява половина на стената. Това се вижда от проведените измервания 
с НЛС и се потвърждава от измерванията на КИС. 

 



 

 

 

 

Фигура 6. 8. Графики на премествания по хоризонтални профили. По 
вертикалната ос са нанесени разликите между епохите в cm, а по хоризонталната 

ос са координатите по ос X в m. 

 

Фигура 6. 9. Хоризонтални профили. По вертикалната ос са нанесени 
разликите между епохите в cm, а по хоризонталната ос са координатите по ос X в 

метри. 
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Фигура 6. 10. Вертикален профил през централен блок с апроксимирана крива 

На фиг.6.22 вертикалната ос показва разликите между епохите в cm, 
хоризонталната ос – надморската височина в метри. 

 

6.2.3.2. Сравнение с използване на специализиран софтуер 

Направено е сравнение между измерванията извършени в през 
месец септември и март за яз. Цaнков камък в среда на CloudCompare по 
различни методи: облак - облак, облак - нерегулярен модел, облак - 
полиномна повърхнина. За референтен е приет облакът от точки измерен 
през март месец, поради по-голямата гъстота на точките. Резултатите са 
визуализирани на фиг.6.23 и фиг.6.24. Измерени са премествания в 
порядъка на 20-40 mm в горната средна част на стената и в двата използвани 
програмни продукта. 

 

Фигура 6. 11. Сравнение С2М от софтуер на CloudCompare 

За яз. Студена е извършено сравнение между измерванията през 
декември 2011 г. и юни 2012 г. Изчислените разлики са в порядъка на 10-12 
mm в горната  част на блокове 9 и 11, които се потвърждават от 
измерванията на КИС. 

y = 0.0004x2 - 0.4945x + 145.25
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Фигура 6. 12.  Инспекционна карта от софтуер на Trimblе 

Поради голямата гъстота на облаците (1 - 2 cm), могат да се 
регистрират микродеформации по повърхността на стената. Ясно видими 
са обрушвания и надигания на тонкрета  със стойности 15-20 mm (фиг. 25) и 
(фиг.27).  

 

Фигура 6. 13. Сравнение за яз. Студена по метода С2М в софтуер CloudCompare 

Фигура 6. 14. Микродеформации по стената на яз. Студена отчетени в 
CloudCompare 

6.2.3.3. Сравнение на изчислените премествания с измерванията на 
контролните точки от КИС 

Тъй като от облака от точки не може да се отчетат координатите на 
точка, съвпадаща с отражателната призма, е използвана средна стойност от 
20 точки разположени върху окръжност с радиус 50 сm  около призмата. 
Наблюдават се големи разлики в отчетените стойности при точки с номера 



62, 63, 64, което може да се дължи на голямата отдалеченост на точките от 
инструмента. 

В табл. 6.5. са дадени разликите Δy между преместванията на 
контролните точки отчетени от КИС и НЛС. Изчислена е средна аритметична 
стойност 2,7 mm. 

В табл. 6.6 са представени преместванията по координатните оси на 
контролните точки измерени от КИС. В последната графа са изчислени 
равнинните премествания в равнината XY. Точки с номера от 1103 до 1123 
са разположени по короната на язовирната стена. На фиг.6.28 е  
представена графика на стойностите измерени в контролни точки от 61  до 
65 и е изчислена изравнителна крива от 3 степен. Тези точки се намират на 
кота 686 m и затова на фиг. 6.29 е представена графика с преместванията на 
профил на тази кота с дискретни стойности (синьо) и изравнителна крива от 
3 степен (червено). Очевидно е съвпадението между двете криви. 

 

Фигура 6. 15. Премествания от КИС на точки с номера 61-65:  по ос Y (dE - синьо) и в 
равнината XY (dEN - червено). По вертикалната ос са нанесени премествания в mm, 
по хоризонтална ос – координати по ос X. 

Поради географското си положение, изчислените стойности по ос Y се 
явяват тангенциални, а не радиални, в южния край на стената. По тази 
причина се наблюдава разлика в стойностите на преместванията в 
направления Y и в развнината XY.  За по-прецизни изчисления е необходимо 
да се приложи методът на регулярната мрежа с отчитане на разлики по ос 
X. 
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Фигура 6. 16. Графика на премествания по профил с кота 686 m. По 
вертикалната ос са нанесени разликите между епохите в cm, а по хоризонталната 

ос са координатите по ос X в m. 

 

Фигура 6. 17. Сравнение на преместванията на контролните точки по 
короната с измерванията от КИС. По вертикалната ос са нанесени премествания в 
mm. 

Язовирна стена „Студена“ 

Локалното трансформиране на двата облака от точки е осъществено 
с точност 3 mm по измервания от двете станции към дадените точки. 
Обработката е извършена с приложен софтуер Cyclone на фирмата Leica. В 
резултат на сканирането е получен 3D модел на обекта с 1 cm гъстота на 
точките. Изготвен е нерегулярен модел на повърхнината на въздушния 
откос на язовирната стена. 

Сравнението на повърхнините получени от измервания през 
декември 2011 г. и юни 2012 г. и 2014 г. е извършено по 2 метода и при 
предпоставката, че опорните точки са стабилни: 

1) Извършено е директно сравнение на цифровите модели на 
повърхнините. Получена е резултантна повърхнина изобразяваща 
разликите между двете повърхнини. От нея ясно се виждат 
микродеформации по тонкрета. 
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-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

4506800 4506820 4506840 4506860 4506880 4506900 4506920 4506940 4506960 4506980 4507000 4507020

H= 686 m

y = -3E-06x3 - 0.0024x2 + 0.5205x + 19.157
R² = 0.1238

-40
-20

0
20
40
60
80

100

4
5

0
6

8
0

0

4
5

0
6

8
0

5

4
5

0
6

8
1

0

4
5

0
6

8
1

5

4
5

0
6

8
2

0

4
5

0
6

8
2

5

4
5

0
6

8
3

0

4
5

0
6

8
3

5

4
5

0
6

8
4

0

4
5

0
6

8
4

5

4
5

0
6

8
5

0

4
5

0
6

8
5

5

4
5

0
6

8
6

1

4
5

0
6

8
6

6

4
5

0
6

8
7

1

4
5

0
6

8
7

6

4
5

0
6

8
8

2

4
5

0
6

8
8

7

4
5

0
6

8
9

2

4
5

0
6

8
9

7

4
5

0
6

9
0

2

4
5

0
6

9
0

7

4
5

0
6

9
1

2

4
5

0
6

9
1

9

4
5

0
6

9
2

5

4
5

0
6

9
3

0

4
5

0
6

9
3

5

4
5

0
6

9
4

0

4
5

0
6

9
4

5

4
5

0
6

9
5

0

4
5

0
6

9
5

5

4
5

0
6

9
6

0

4
5

0
6

9
6

5

4
5

0
6

9
7

0

Н=688 m

профил 688 корона монитор Poly. (профил 688)



2) Направени са профили през блокове 6, 9, 11, 16, в които са 
разположени и коордиметри. Използван е софтуер Topcon Image Master. 
Измененията на профилите за изследвания период са сравнени и 
потвърдени с отчетите по коордиметрите. 

Измерените разлики са в диапазона от -18 mm до +15 mm, което 
кореспондира с точността на измерванията (6 mm на единична точка и 3 mm 
за моделираната повърхнина) и очакваните за този период на годината 
изменения на стената. Взето е под внимание и това, че торкретът по 
въздушния откос на язовирната стена се руши и повърхнината не е гладка. 

От измерванията и сравнението на координатите на контролните 
марки по короната на стената се наблюдава тенденция за премествания в 
посока -X, което може да се дължи на движение на опорните стълбове. За 
да се установи дали това е така, е препоръчително опорната геодезическа 
основа да бъде проверена, както е предвидено в програмата за 
експлоатация. 

6.3.  Обосновка на достоверността на определените 
премествания чрез НЛС 

Точността, с която се определят преместванията на обектите по 
геодезически методи, в най-голяма степен зависи от точността, с която се 
извършват измерванията. Ето защо точността на измерванията трябва да 
бъде обоснована предварително, за да може след това тези измервания да 
бъдат планирани и извършени правилно. Тази точност следва да се 
определя въз основа на точността (m∆d), с която трябва да се получи 
съответното преместване  (∆d). По този начин ще могат да се вземат 
предвид особеностите на различните язовирни стени, както и големината 
на преместваниятa, които са различни даже и за язовирни стени от един и 
същи вид.  

Съотношението между m∆d  и ∆d е установено чрез,  

𝑚∆𝑑 ≤
Δ𝑑(𝑖−1,𝑖)

t 
        (6.4) 

Ако установеното съотношение между m∆d  и ∆d е спазено при p=0,955 
и t=2, то с вероятност 95% може да се твърди, че получената въз основа на 
съответните измервания стойност за ∆d действително е преместване, а не 
резултат от грешките на измерванията. Грешката m∆d, с която е определено 
съответното преместване, е резултат от влиянието на грешките в изходните 
точкки, от грешките на измерените величини и от геометрията на 
сканиране. 

𝑚∆𝑑
2 = 𝑚изм.

2 + 𝑚изх.
2 + 𝑚геометрия

2      (6.5) 



При използване на едни и същи изходни точки и конфигурация на 
измерванията във всички цикли, грешките в изходните данни и геометрията 
ще се унищожат при разликата, т.е. при получаване на преместването  ∆d. 

Практически подход за обосновка на точността на измерванията с 
НЛС може да се извърши чрез представяне на очакваните премествания в 
точка  като разлики между измерванията в (i) и (j) цикъл, т.е. 

 ∆𝑑 = 𝑑𝑖 − 𝑑𝑗           (6.6) 

от където следва 

𝑚∆𝑑
2 = 𝑚𝑑𝑖

2 + 𝑚𝑑𝑗
2         

 (6.7) 

𝑚∆𝑑 = 𝑚𝑑√2         (6.8) 

𝑚𝑑 ≤
Δ𝑑

t 
,         (6.9) 

където (md) е средната квадратна грешка в отделното измерване. 

От (6.8) и (6.9) следва  

𝑚∆𝑑 ≤
Δ𝑑

t √2
          (6.10) 

Приложена за обосновка на точността на измерванията при 
определяне на премествания на язовирни стени в процеса на експлоатация, 
за средните квадратни грешки в положението на точка mp във всеки един 
цикъл на измерване  с НЛС се получава зависимостта:  

𝑚𝑝 ≤
Δ𝑑(𝑖−1,𝑖)

𝑡√2
          (6.11) 

По формула (6.10) може да се реши и обратната задача – при 
зададена точност на измерванията да се определи минималното 
преместване с доверителна вероятност 95%.  Ако се варира със стойности 

на Δ𝑑(𝑖−1,𝑖)  в интервала 10 mm ÷ 35 mm, се вижда, че стойностите на m∆d се 
изменят от 5 mm до 12 mm (табл.6.7). 

Следователно, има основание да бъде направен следния обобщен 
извод: 

 В случай, че точките от язовирната стена бъдат определени чрез НЛС 
с точност в интервала 5 mm ÷ 12 mm, би могло да се твърди, че надеждно 
определените минимални премествания в тези точки са в диапазона (10 ÷ 
35) mm. Според проектантите на язовирна стена „Цанков камък“ очакваните 
максимални (но не критични) премествания на стената са 43 mm 
[Гайтанджиев,2011], които според (6.11) могат да бъдат надеждно 
определени с НЛС. 



6.4. Технологична схема и препоръки за определяне на 
деформации на язовирни стени с НЛС 

Етапи на работа при наземно лазерно сканиране за определяне на 
деформации: 

 

I. Подготовка 

Проверява се състоянието на съществуващата РГО. Необходимо ли е 
полагане на нови точки за извършване на сканирането. Избират се местата 
на станциите като се търси най-добра геометрия на сканиране: ъгли на 
отражение по-малки от 60g и максимално близко разстояние до обекта. Ако 
не може да се сканира язовирната стена само от една станция, се избират 
няколко места, но последващата обработка и определяне на 
преместванията се извършва поотделно за всяка станция, без да прави 
обединяване на облаците от точки. Целта е да се елиминира грешката от 
регистрация. Търси се възможно най – добра конфигурация за разполагане 
на марки за външна ориентация аналогично на конвенционалните 
геодезически измервания. 

II. Провеждане на измерванията 
 Поставяне на скенера на избраната точка на тринога или стълб с 

принудително центриране; 
 Поставяне около скенера на специалните марки, които се явяват точки 

от работната геодезическа основа. Видът на специалните марки зависи 
от модела на използвания скенер; 

 Определяне на координатите на центровете на специалните марки по 
геодезически методи или сканиране. Ако се използва сканираща 
станция, дадените точки се сигнализират с отражателни призми. 

Визуализация  на преместванията

Сравнение на облаци от точки
облак с облак облак с модел модел с модел

Моделиране
нерегулярен модел равнина или повърхнина от втора степен

Регистрация
в инструмента в специализиран софтуер

Измерване
ориентация избор на режим за сканиране

Подготовка
проучване на обектите избор на място на станцията



Оценката на точността се прави както на обратна ъглово – дължинна 
засечка и свободна станция;  

 Избор на режим на измерване – честота/бързина и гъстота на сканиране 
дефинирани чрез брой точки в секунда и разстояние между точките или 
ъгъл на отместване. Шумът на измерване с лазерен далекомер (SNR) се 
подобрява с квадрата на времето за измерване. Измерване с 
продължителност 9s има 3 пъти по-добро SNR отколкото измерване с 
продължителност 1s. Изборът на честотата на измерване влияе върху 
точността на измереното разстояние; 

 Пепоръчително е преди цялостното заснемане на язовирната стена да 
се направи сканиране на малък участък от нея,  който се намира на 
максимално разстояние от скенера или е с максимален ъгъл на 
отражение, с цел да се определи оптималната честота на сканиране; 

 Сканиране на марките в специален режим с максимално висока 
резолюция с цел определяне на координатите на центровете им с 
максимална за скенера точност; 

 Сканиране на обекта. Ако скенерът разполага с цифрова камера се 
прави и цифрова снимка, върху която се очертава обхватът на 
заснемане, ако не е 360о. 

III. Регистрация 
Привеждане на измерванията в избрана координатна система, в 

която ще се извършва сравнението между облаците за определяне на 
настъпили премествания/ деформации. Този етап се пропуска, когато се 
използва сканираща тотална станция и външната ориентация се извършва 
на място на обекта.   

IV. Моделиране 
За моделиране на облаците може да се избира между два основни 

метода – нерегулярен модел на повърхнина и апроксимиране на равнина 
или повърхнина от втора степен. Изборът от една страна зависи от наличния 
софтуер за обработка, а от друга страна – от формата и грапавостта на 
стената. Нерегулярният модел е подходящ за грапави повърхности и голяма 
гъстота на облака, но има съществен недостатък за надвиснали части. Това 
налага избор на най-добре пасваща равнина за създаване на 
триъгълниците. Софтуерът CloudCompare дава две възможности за 
създаване на нерегулярем модел на повърхнната -  в равнината XY  и в най-
добре пасващата равнина. В Trimble Real Works е възможен и избор на 
референтна повърхнина от втора степен (цилиндър, сфера), която най 
добре описва обекта. В Autodesk Civil3D единствената възможност е да се 
завърти облакът от точки около ос X или Y.  
 Ориентацията на триъгълниците спрямо реалната повърхност на 
язовирната стена определя направлението на измереното разстояние до 
друг облак от точки. По тази причина е препоръчително мрежата от 



триъгълници да се създава по възможност в посока перпентикулярна на 
посоката на максималното очаквано преместване на язовирната стена. Това 
най-често е посока перпендикулярна на оста на короната на стената. 

V. Сравнение на облаци от точки 
За да се направи сравнение между два облака от точки, е необходимо 

да се определи единият облак да бъде референтен. Независимо кой от 
описаните в 5 глава метод за сравнение на облаци от точки се избере, е 
необходимо референтният облак от точки да бъде по-широк и с по-голяма 
гъстота. Това осигурява по-висока точност на получените резултати. 
Директното сравнение на два облака С2С дава като резултат абсолютни 
разстояния, докато сравнението С2М между облак и модел (нерегулярен 
или апроксимирана повърхнина) дава разстояния със съответния знак. В 
зависимост от избраните опции, разстоянията могат да бъдат изчислени 
поотделно за трите оси X, Y и Z и в пространството. 

VI. Визуализация 
Визузализацията се прави чрез карта на преместванията или профили 

на характерни места на обекта. При язовирни стени това са хоризонтални и 
вертикални сечения през определени разстояние или през местата, където 
са разположени обратни отвеси или други негеодезически сензори за 
наблюдение на деформации.  Прави се анализ кои премествания са 
приемливи или статистически значими, за да се визуализират.  

Изводи към шеста глава 

 Извличането на информация за конструктивни деформации по данни 
от лазерно сканиране дава възможност  да се подобри точността на 
единичното измерване, тъй като се вземат предвид и околните точки, т.е. 
разглеждат се група от точки като елемент от повърхнина. В най-простия 
случай тази повърхнина може да бъде равнина. Възможно е още да се 
опрости задачата посредством 2D анализ, като се представи повърхнината 
с профилни линии. 

Наземното лазерно сканиране дава възможност да се заснеме обекта 
като цяло. Голямото му предимство се  състои в това, че не е необходимо 
предварително да се знае къде се очакват да настъпят деформации. 
Деформациите ще бъдат отчетени там, където се появят. 

В дисертационния труд е  представена пространствена технология, 
независима от специализирания софтуер на инструментите за НЛС, която 
може да се реализира с различни съществуващи програмни продукти. 

От направените анализи на възможностите на НЛС и 
експериментални изследвания, могат да се дефинират следните изводи: 



• Потвърдено е, че грапавостта и влажността на сканираните 
повърхности влияят значително върху отразяващата им способност. Тези 
фактори трябва да се взимат предвид, когато се избира времето за 
провеждане на измервания на язовирната стена. 

• Премествания по-големи от 15 mm могат да бъдат надеждно 
определени с използване на различни модели НЛС. 

• Използването на различни модели скенери може да доведе до 
различни резултати, дори при сканиране на един и същ обект при еднакви 
условия. 

• Периодичните измервания изискват използването на еднакви 
инструменти и технологична схема на измерванията, за да се осигури най-
добра представителност на резултатите. 

• С избор на оптимално място на позиция на скенера може да се 
подобри геометрията на сканиране и да се намали влиянието на грешките. 

• Изборът на по-малка гъстота на сканиране води до намаляване 
на времето за сканиране, оптимизиране на разходите и облекчаване на 
обработката, но трябва да е съобразено с изискванията  да не се изгуби 
представителността на повърхнината. В случаите, когато измерванията с 
НЛС ще се използват за откриване на обрушвания и деформации  с малки 
размери по повърхността на язовирната стена, трябва да се работи с пълния 
потенциал на облака от точки. 

Aко използваната за измерване апаратура осигурява точност от 
порядъка на (5 ÷ 15) mm в положението на точките, може да се счита, че с 
помощта на тази апаратура могат да бъдат регистрирани премествания от 
(10 ÷ 40) mm в зависимост от използвания инструмент и геометрията на 
сканиране. Има необходимите основания да се счита, че лазерните скенери 
и сканиращи станции притежават подходящите технически параметри, 
позволяващо постигането на подобни резултати. 

Разработената технология е успешно приложена от автора за анализ 
на състоянието на язовирна стена „Студена“ след земетресението през май 
2012 г. по възлагане на Министъра на МРРБ Лиляна Павлова. 

  



Насоки за бъдеща работа 

За да може да се реализира концепцията за интегриран анализ  е 
необходимо да се установи връзката между напрежение и деформация. От 
теорията на напреженията и деформациите е известна връзката между 
относителната линейна деформация на дадена хорда и компонентите на 
пространствения тензор на деформациите: 

  

където  εij е относителната линейна деформация на хордата, а exx, eyy, 

ezz, xy, xz, zy  са линейните и ъглoвите компоненти на симетричния тензор 
на деформациите за средата, в която е разположена отсечката. 

Използването на относителни линейни деформации в дадено 
направление могат да се приемат като източник на данни за едни 
пълноценни и ефективни деформационни изчисления.  

Отсечките, или хордите, чиито деформации във времето ще бъдат 
основа за определяне на основните деформационни компоненти на 
язовирната стена, могат да бъдат определени чрез координатите на 
крайните им точки. Като се използват измерванията от НЛС, това може да 
се реализира чрез апроксимиране на множество идентични равнини, на 
избрани места по стената, за два цикъла от измервания. От центровете на 
тежестта на тези равнини и компонентите на нормалния вектор, могат да се 
изчислят дължините на хордите за двете епохи и посочните й ъгли спрямо 
осите на координатната система.  

Така от линейните и ъгловите компоненти на симетричния тензор на 

деформациите exx, eyy, ezz, xy, xz, zy , могат да се получат ъгловите и площни 
деформации за центъра на тежестта на всеки краен елемент (равнинен или 
обемен). 
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Претенции за приноси 

Научно-приложни 

1. Направено е ново систематизиране, обобщение и оценка на 
същността и възможностите на  геопространствената технология наземно 
лазерно сканиране и са  оценени възможностите за приложение на 
технологията при изследване даформациите на бетонни язовирни стени, 
като са формулирани редица изводи и препоръки;  

2. Обобщено е влиянието на факторите, влияещи върху точността на 
наземно лазерно сканиране при деформационното изследване на бетонни 
язовирни стени, като е установено влиянието на гъстотата на точките при 
сканирането и осветеността върху точността на цифровия модел на стената; 

3. Извършена е оценка на точността на отделното измерване с 
наземна лазерна технология и на цифровия модел, получен от облак от 
точки чрез апроксимирана повърхнина, както и оценка на модела по 
разлики от контролни точки; 

Приложни 

4. Показано е, че за обработка и анализ на облаци от точки могат да 
се прилагат  конвенционални програмни продукти, като е разработен и 
тестван  алгоритъм за работа в среда на AutoDesk чрез регулярна мрежа и 
профили; 

5. Направени са препоръки за намаляване на грешките при 
деформационни измервания с НЛС на язовирни стени чрез  оптимизиране 
на избора на инструмент, мястото за станциониране, конфигурацията за 
ориентиране, гъстотата, атмосферните условия, осветеността и влажността 
на стената. 
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