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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Настоящия документ и създаден в рамките на проект BG051PO001-7.0.07-0003-
C0001 „Повишаване квалификацията на човешките  ресурси в областта на 

приложенията на тримерното дигитализиране”.  Основната цел на проекта е чрез 
трансфериране на успешни практики от Германия и ЕС и чрез обмен на ноу-

хау  да се укрепи капацитета на човешките ресурси и да се подобри 
компетентността на заетите в компании и институции, предлагащи и ползващи 
услуги в областта на приложенията на безконтактното тримерно дигитализиране. 

Целевата група на проекта са лица, заети в МСП, които осъществяват дейности и 
предлагат услуги в областта на приложенията на безконтактно тримерно 

дигитализиране. От една страна, това са лица, които осъществяват дейности в 
области като промишлен, продуктов, инженерен и други видове дизайн; 
машиностростроене; производство и поддръжка на потребителски и индустриални 

стоки, оборудване и материали; геодезия и картография; археология и културно-
историческо наследство; архитектура и гражданско строителство; добивни 

индустрии; изработка на рекламни и сувенирни изделия; изкуство. От друга 
страна, целевата група също включва и лица, заети в компании, които предлагат 
извършване на 3D сканиране, обработка на данни от 3D сканиране, 3D 

принтиране или които разработват софтуер или технологии, свързани с 
приложенията на 3D дигитализирането. Целевата група включва собственици, 

предприемачи, мениджъри, ключови специалисти, изследователи, технически 
сътрудници, консултанти и други, участващи пряко в горе-описаните дейности и 
процеси. 

 
Бенефициент по проекта е АДА 3Д ООД, която е самостоятелна българска фирма, 

специализирана в областта на триизмерното безконтактно сканиране и обработка 
на данни. Компанията притежава над 15-годишен опит в разработването за 
международния пазар на софтуер за 3D сканиращи системи и последваща 

обработка на данни, включително на роботизирани и автоматизирани решения. 
На българския пазар АДА 3Д предлага специализирано обслужване в тази сфера, 

включващо както продажби на 3D сканиращи системи, така и услуги за 3D  
дигитализиране и обработка на получените данни за целите на различни 
приложения. Благодарение на тази си дейност фирмата е установила контакти с 

потребители на технологията на българския пазар и придобила наблюдения по 
отношение на прилагането й и на компетенциите в областта на кадрите в 

България.  
 

Партньор по проекта е германската фирма DESCAM 3D Technologies GmbH, която 
вече 20 години е специализирана в триизмерното дигитализиране, ре-
инженеринг, анализ на качеството (инспекция) и CAD / CAM системи,  като целта 

на фирмата е да предлага системни решения и персонализирани приложения, 
включително всички аксесоари, обучение, обслужване и поддръжка. Клиенти на 

фирмата са германски и европейски компании от автомобилната и 
самолетостроителната индустрии, изследователски центрове, центрове за 
обучение, изкуство, занаяти, медицински и други.  
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ИНФОРМАЦИОНЕН ОБЗОР НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 3D ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 

 
 

СЪЩНОСТ НА 3D ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА  

 
3D сканирането или дигитализацията е бърз и точен метод за прехвърляне на 

физическите мерки на даден обект в компютъра по организиран начин, като в 
резултат получаваме това, което обикновено се нарича 3D сканирани данни. 
 

Обикновено 3D сканираните данни са представени чрез един мащабен цифров 
модел или 3D графично изображение. След като сканираните данни са вече в 

компютъра, могат да се използват всички размери на физическия обект, такива 
като дължина, широчина, височина, обем, размер на обекта, местоположение на 
обекта, площ на повърхността и др. 

 
По принцип, дадено устройство, чрез което се събира 3D информация се нарича 

3D скенер. Има много различни методи за събиране на 3D измервания на даден 
физически обект, поради което съществуват и много различни видове скенери. 
 

 
Графично представени данни от 3D дигитализация на монета от 1 стотинка 
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3D ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ 

3D лазерното сканиране или 3D лазерните скенери могат да бъдат 
категоризирани общо в три основни категории – лазери, работещи чрез 
триангулация, импулсни (пулсови) лазери и фазови лазери. Тези техники и 

оборудване за лазерно сканиране обикновено се използват независимо, но могат 
да се използват и в комбинация за създаването на една по-гъвкава система за 

сканиране. Съществуват и редица други технологии за лазерно сканиране, които 
са хибридни и/или комбинации на други 3D сканиращи технологии, такива като 
основаната на принципите на интерферометрията технология AFI или 

коноскопичната холография. 
 

Какво представлява триангулацията? 

Чрез решаването на един ограничен набор от ъгли и дължини на един 
триъгълник, вие можете да изведете математически неизвестни за вас стойности. 
Геодезистите са използвали този метод за да чертаят карти и строят пътища от 

стотици години насам. Процесът се нарича триангулация и това всъщност е 
принципът, въз основа на който технологиите за 3D сканиране могат да 

определят размерите и геометрията на реални физически обекти. При 
триангулацията се използват както единична камера, така и няколко 

фотографски устройства (стереоскопично зрение). 
 
За технологиите за 3D сканиране, разстоянието и образуващите се ъгли между 

фотоприемниците и излъчващия светлинен източник (лазер или светодиод) 
образуват основата на триъгълника. Разстоянието от източника на светлинния 

лъч до обекта се изчислява на базата на ъгъла, под който отражението на лъча от 
сканираната повърхност се регистрира от фотоприемника. Чрез прилагане на този 
принцип за последователно изчисляване на разстоянието до сканираната 

повърхност се създават множество  3D координати и конкретното 3D изображение 
на даден физически обект. 

 
Лазерните скенери, базирани на метода на триангулация, обикновено са 
скенери с близък обхват и са предназначени за сканиране на обекти с малки и 

средни размери (до няколко метра). Цялостната сканираща система обикновено 
включва сканираща глава, измерваща точки или линии, монтирана на 

координатно-измерваща машина (CMM – Coordinate Measuring Machine) или ръка 
(CMA - Coordinate Measuring Arm), като процесът на сканиране представлява 
автоматично или ръчно обхождане на обекта с лазерната точка или линия на 

повърхността на обекта.  
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3D сканиране с линеен лазерен скенер на координатно-измерваща ръка 

Импулсни скенери 

Импулсните лазерни скенери, известни също като скенери с измерване на време, 

са основани на една много проста идея: скоростта на светлината ни е точно 
известна, така че ако измерим за колко време един лазерен лъч отива до 

физически обект и се връща до даден сензор, ние ще научим какво е 
разстоянието до този обект. Тези системи използват електронни схеми с точност 

до пикосекунди за да измерят времето, което е необходимо на лазерните импулси 
да се върнат до сензора, и да изчислят дадено разстояние. Чрез въртене на 
лазера и сензора (обикновено чрез ротиращо се огледало), скенерът може да 

извършва сканиране в пълен хоризонтален обхват от 360 градуса около него. 

Фазови лазерни системи 

Системите, използващи метода на фазовото изместване излъчват лазерен лъч с 

дадена известна честота („излъчена светлина”). Части от този лъч се отразяват 
обратно в системата („отразена светлина”). Фазата на тази „отразена светлина” 
след това се сравнява с тази на известната ни честота, а разликата между двата 

пика при тези честоти се нарича „фазово изместване”. Скенерите, използващи 
метода на фазовото изместване се считат за едни от най-точните устройства за 

лазерно сканиране на пазара, с много бързо набиране на данни и получени 
сканове с висока резолюция. 
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Импулсните и фазовите скенери са скенери със среден и далечен обхват и се 

използват за сканиране на обекти с големина над няколко метра, като точноста 
на измерване е в милиметри или сантиметри.  

ЛИДАРИ (Лазерни далекомери) 

Лидарът (LiDAR) е разновидност на импулсните скенери, който е бил разработен в 

60-те години на миналия век с цел откриването на подводници от самолет и 
ранните модели са използвани успешно в началото на 70-те години в САЩ, 

Канада и Австралия. През последните десет години се наблюдава бързото 
разпространение на използването на лидарни системи, като няколко от тях се 
използват редовно както при въздушни, така и при земни геодезични работи. 

Това е съпроводено с повишаване на информираността и разбирането на 
лидарните системи във все повече индустриални сектори и по-широкото им 

приложение. 

Въздушен лидар (LiDAR) 

Повечето въздушни лидарни системи се състоят от лидарен детектор, GPS 

приемник, инерционен измервателен блок (IMU), бордов компютър и устройства 
за запазване на данни. Лидарната система генерира лазерен лъч, който чрез 
огледало се насочва надолу към обекта, използвайки въздушна платформа, 

обикновено самолет с постоянна геометрия на крилете или хеликоптер. Докато 
самолетът лети над изследваната площ лазерният лъч сканира повърхността със 

скорост от 20,000 до 100,000 точки в секунда. Когато лазерният лъч стигне до 
даден обект той се отразява обратно в огледалото. В случая се измерва 
времевият интервал между излъчването на светлинния импулс от въздушната 

платформа и неговото приемане обратно от лидарния детектор. След 
приключването на летателната мисия на лидарната система, данните са предмет 

на последваща обработка, като измерените от системата времеви интервали 
между излъчения светлинния импулс и приетия обратно импулс се преобразуват в 
разстояние и се коригират в съответствие с данните съдържащи се в GPS 

приемника на самолета, IMU, и наземните GPS станции. Този GPS приемник 
определя много точно положението на самолета от гледна точка на географска 

ширина, дължина и височина, които са известни също като координати x, y и z. 
Лидарният детектор набира огромен обем от данни и само едно проучване може 

спокойно да генерира милиони точки информация с общ обем от няколко 
терабайта. 
 

Първоначалните данни получени от светлина могат да бъдат още разширени чрез 
допълнителна последваща обработка, част от която може да бъде автоматична, а 

друга част ръчна. По-нататъшната обработка използва множеството приети 
обратно сигнали от всеки лазерен светлинен импулс. Чрез оценка на времевите 
разлики между множеството обратни сигнали системата за последваща обработка 

може да направи разграничение между сгради и други конструкции, растителност 
и самата земна повърхност. Този процес се използва за отстраняването на 

повърхностни характеристики за целите на получаването на цифрови модели на 
терена (DTM) и други продукти с разширени данни. Възможно е освен това 
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изборното отстраняване на определени обекти, например, отстраняване на 

дървета и друга растителност и да се оставят само сградите. 

Наземен лидар (LiDAR) (известен също като Сканираща станция) 

Наземните лидарни системи са много сходни, само че там не е необходим IMU, 
тъй като лидарът обикновено се монтира върху триножник, чрез който лидарният 

детектор се върти на 360 градуса. Лазерният светлинен импулс се отразява от 
околните обекти, като фасади на сгради, осветителни стълбове, растителност, 

автомобили и дори хора. Отразените импулси се записват и се изчислява 
разстоянието между детектора и обекта. Получените данни са във формата на 
„облак от точки“, който представлява един триизмерен масив от точки, всяка от 

които с позиции x, y и z, съответстващи на избраната координатна система. 
 

 
3D СКЕНЕРИ СЪС СТРУКТУРИРАНА СВЕТЛИНА  
При скенерите със структурирана светлина също се използва тригонометрична 

триангулация, но вместо лазерна светлина, тези системи прожектират серия от 
шаблонни форми (ивици или мрежи) върху конкретния обект. След това, чрез 

изследване на заснетото отряжение, те изчисляват разстоянието от скенера до 
повърхността на обекта. Всъщност, при този метод вместо лазерен лъч, камерата 

разглежда ръба на прожектираната форма и изчислява разстоянието по същия 
начин с помощта на триангулация. Но докато един лазерен скенер улавя 
индивидуалните точки или линии от повърхността на обекта, чрез този метод на 

проектирани ивици се измерва цялата повърхност на обекта, върху която е 
проектиран шаблона.  

 

 
 

3D скенер със структурирана светлина 
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СРАВНЕНИЕ НА 3D СКЕНЕРИТЕ С ЛАЗЕРНА СВЕТЛИНА И ТЕЗИ СЪС 

СТРУКТУРИРАНА СВЕТЛИНА 
 
Не може да се определи с точност по-добрия избор между скенерите с лазерна 

светлина и тези със структурирана светлина. Този избор зависи в повечето 
случаи от вида на обектите, които трябва да се сканират, от цената на 

устройствата при определено ниво на качеството и от специфичните нужди на 
потребителя. 
 

При скенерите със структурирана светлина се изисква извършването на 
множество сканирания от различни гледни точки с цел да се получат данни за 

всяка повърхност на целевия обект. След това, различните изображения 
получени при тези сканирания се обединяват в съставен триизмерен образ, който 
е предмет на допълнително изчистване (запълват се отвори, отстраняват се 

сканирани артефакти) и се експортира в редактируем формат на данни. Въпреки 
че се изисква извършването на множество сканирания, и независимо от факта, че 

даден скенер с лазерна светлина от модел със сравнимо качество ще бъде по-
бърз, все пак скенерите със структурирана светлина съвсем не са бавни. Това е 
така, защото скенерите със структурирана светлина могат да набират информация 

за множество (или всички) точки в обзорното поле наведнъж, а не само за всяка 
една точка или линия поотделно. 

 
Скенерите със структурирана светлина са много по-бързи и ефективни при 
сканирането на повърхности с ниски криви, както и силно детайлизирани 

органични повърхности. Специфичното поведение на светлината обуславя 
ограничения за използването на скенерите със структурирана светлина при силно 

отразяващи, прозрачни, полупрозрачни или излъчващи повърхности, силно 
затлачени повърхности или сегменти с остри ръбове или дълбоки вдлъбнатини. 
Върху тези повърхности светлината може да бъде погълната, рефрактирана, 

разсеяна, необичайно разпръсната или отразена, което пречи на системата да 
набере единна и надеждна информация. Освен това, скенерите със структурирана 

светлина са чувствителни към околната светлина, тъй като структурираната 
светлина се намира в същия вълнови обхват и вид както и околната светлина. 
 

Лазерната светлина, от друга страна, е доста надеждна за всички видове 
повърхности, независимо от цвета, материала или блясъка, защото един тесен 

светлинен лъч или ивица трудно могат да бъдат повлияни от това. Прозрачните 
повърхности, все пак,  могат да създадат проблеми. Скенерите с лазерна 

светлина могат да бъдат използвани при почти всички условия на осветление на 
закрито, поради специфичните характеристики на лазерния лъч, а освен това са 
идеалният избор за сканиране на подробни криви и ъгли.  

 
От друга страна обаче, лазерната светлина, за разлика от структурираната 

светлина, може да представлява опасност и да изисква специални предпазни 
мерки при употреба.  
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Системите, работещи по метода на проектирани ивици са най-подходящи за 

измервания в затворени помещения, в които могат да бъдат контролирани 
условията на околната среда, като температура или светлина. Благодарение на 
сложни, висококачествени хардуерни компоненти, обаче, които дават възможност 

за надеждни резултати от измерването дори при много високи или много ниски 
температурни условия, както и чрез регулиране на измервателните методи към 

преобладаващите условия на околната среда (напр. чрез използване на 
светлинен щит или при сканиране през нощта), тези системи за 3D сканиране 
работят също така надеждно и на открито. 

 
 

ФОТОГРАМЕТРИЯ 
 
Фотограметрията (от гръцки: фотос - светлина; грама - чертеж; метрео - 

измерване) е технология, базирана на стандартната фотография и проективната 
геометрия и първоначално е била използвана за дигитализиране на големи 

обекти като сгради, нефтени платформи и складове и е традиционно считана за 
част от геодезията, принадлежаща към направлението дистанционни изследвания 
(RS). Принципът, на който се основава фотограметрията, е заснемането на 

поредица от фотоснимки на обекти, а при последващата обработка се нанасят 
ръчно или автоматично общи референтни точки за всяка фотоснимка. 

 
Точките могат да бъдат добавяни автоматично или ръчно с цел създаването на 3D 
измервания на желаните елементи от дадения обект. Фотограметрията се 

използва често заедно с други 3D сканиращи технологии за да осигури пълни 
повърхностни измервания на части от даден обект и да регистрира малки допуски 

върху големи площи. Типични резултати: карта, чертеж или 3D модел на даден 
физически обект или местност. 

 
Основна задача на фотограметрията 
 

Ако някой иска да измери големината на даден обект, например дължината, 
широчината и височината на една къща, съвсем нормално е да извърши това 

непосредствено на самия обект. Но има случаи, когато въпросната къща не 
съществува вече – например ако е била разрушена, но пък са запазени някои 
исторически фотографии. Тогава, ако е възможно да се изведе мащаба на обекта 

от съществуващите фотографии, то следователно може да се получат и желаните 
данни за размерите на обекта. Очевидно е, че от една фотография (двуизмерна 

равнина) могат да се получат само двуизмерни координати. Така нареченият 
стереоскопичен оглед се използва във фотограметрията за да се придобие 
триизмерна информация: Ако имаме две (или повече) фотографии на един и същ 

обект, но заснети от различен ракурс, могат лесно да се изчислят триизмерните 
координати на всяка точка, която е представена на двете фотографии. Ето защо, 

основната задача на фотограметрията може да бъде дефинирана по следния 
начин: За всяка точка на обект, представена на най-малко две фотографии 
трябва да бъдат изчислени триизмерните координати на обекта. И когато тази 
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задача бъде изпълнена, тогава е възможно да се дигитализират точки, линии и 

площи за съставяне на карта или за изчисления на разстояния, площи, обеми, 
наклони и много други. 
 

Кога имаме нужда от фотограметрията? 
 

В случаите, когато самия обект вече не съществува (но са запазени фотографии 
на обекта) или до обекта не може да се достигне. Освен това, фотограметрията е 
идеалният избор за измерване на  "лесно преобразуващи се" обекти от рода на 

течности, пясък или облаци, тъй като за нея не е необходимо осъществяването на 
физически контакт. В допълнение, фотограметрията дава възможност за 

измерване на бързо движещи се обекти. В промишлеността се използват 
високоскоростни камери с едновременно активиране за получаване на данни за 
процесите на деформация (напр. краш-тестове с автомобили). 

 
При сравнение на технологиите за лазерно сканиране, които са широко 

разпространени днес с фотограметрията, можем да отбележим следното. 
Предимството на лазерното сканиране, е че разпознава обекти, които могат да 
бъдат слабо текстурирани – ситуация, в която фотограметричните сравнителни 

техники най-често не могат да се справят. От друга страна, лазерното сканиране 
не може да бъде използвано за бързо движещи се обекти. Нещо повече, 

лазерното сканиране отнема твърде много време и все още е твърде скъпа 
технология, в сравнение с фотограметричните методи. Ето защо, тези два метода 
могат да се разглеждат като взаимно допълващи се. 

 
Видове фотограметрия 

 
Фотограметрията може да бъдат класифицирана по различни начини, но един 
стандартен метод е от гледна точка на полето, което се покрива от 

разположението на камерата по време на заснемането. От тази гледна точка 
имаме въздушна фотограметрия и земна фотограметрия. При въздушната 

фотограметрия камерата е монтирана на самолет и обикновено е насочена 
вертикално надолу към повърхността на земята. Правят се множество 
припокриващи се фотографии на земната повърхност докато самолетът лети по 

зададения маршрут на полета. При земната фотограметрия камерата е 
разположена в близост до обекта и обикновено се държи на ръка или е поставена 

върху триножник. Обикновено, този вид фотограметрична работа не се счита за 
топографска дейност – в смисъл че крайните резултати не са топографски 

продукти от рода на модели на терена или топографски карти, а чертежи и 3D 
модели. 
 

 
ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 3D ДИГИТАЛИЗИРАНЕ  

 
Машинното зрение в най-общия смисъл се използва за откриване на 
двуизмерна информация, като например баркодове, или при сортирането на 

пакети. Като отделно направление в рамките на машинното зрение се разглежда 



ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0003 

„Повишаване квалификацията на човешките 

 ресурси в областта на приложенията на  

тримерното дигитализиране.” 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 

14 

техниката на стерео виждането, при което една двойка сензори се поставя на 

предварително известно разстояние от даден детайл, които улавят едновременно 
две изображения. Получените изображения се обединяват, чрез създаване на 
кореспондиращи точки помежду им, като по този начин може да се извършат 3D 

измервания на цялостната обстановка около разглеждания обект. 
 

Координатните измервателни машини, по-често срещани като КИМ, са 
измервателни уреди които използват подвижни сонди. Позицията на сондата се 
проследява от серия от датчици по всяка ос на машината. КИМ са известни също 

под името „контактни сонди“, тъй като сондата трябва да „докосне“ самия обект, 
да може да се извърши измерването. 

 
3D CT или MRI сканове се получават чрез изпращане на серия от CT 
(компютърна томография) или MRI (ядрено-магнитен резонанс) сканове един след 

друг в специализиран софтуер за обработка. Обикновено това се прави чрез 
прецизно контролиране на стъпките между подаването на всеки отделен CT или 

MRI скан. Получените данни представляват един 3D модел на обекта, който 
съдържа всички негови физически мерки. 
 

Тракерите са един клас 3D сканиращи устройства, които се използват за 
проследяване на местоположението на даден измервателен уред. Използват се 

няколко метода за проследяване на измервателния уред, включително лазерен, 
магнитен, оптичен и акустичен метод за установяване на местоположението на 
уреда. Чрез всички изброени методи се проследява местоположението на 

измервателния уред, като местоположението се записва всеки път когато уредът 
извършва измерване или чрез „докосване“ на обекта, или чрез използване на 

безконтактни сканиращи технологии. 
 
 

3D ПЕЧАТ 

 
Триизмерният печат или адитивното производство представлява процес за 
изработка на триизмерен твърд предмет с произволна форма с помощта на 

цифров модел. Триизмерният печат се реализира като адитивен процес, при 
който се нанасят последователни слоеве от материала, така че да оформят 
искания предмет в различни зададени форми. Триизмерният печат е коренно 

различен от традиционните техники за механична обработка, при които при 
оформянето на предмета обикновено се отнема материал, напр. при рязане или 

фрезоване (субтрактивни процеси) 
 
Един 3D принтер е ограничен вид промишлен робот, който може да извършва 

адитивен процес под управлението на компютър. Терминът адитивно 
производство се отнася до технологии при които се създават обекти чрез 

нанасяне на последователни слоеве материал. Предметите, които се произвеждат 
адитивно, могат да се използват навсякъде по целия жизнен цикъл на продукта, 

от предсерийно производство (т.е. бързо прототипиране) до серийно 
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производство (т.е. бързо производство), в допълнение към инструменталните 

приложения и последващо адаптиране на продукта за нуждите на клиента. 
 
В производството, и в частност при механичната обработка, субтрактивните  

методи включват много традиционни методи. Терминът субтрактивно 
производство е ретроним, въведен в последните години за да се различава от по-

новите адитивни производствени техники. И въпреки че производството от векове 
включва в себе си методи които по същество са "адитивни" (напр. съединителни 
планки, листове, изковки, и валцовъчни работи чрез занитване, завинтване, 

ковашко заваряване, или по-новите видове заваряване), то не е включвало 
компонента информационни технологии в дефиницията за създаването на 

модели. Машинната механична обработка (създаваща точни форми с голяма 
прецизност) например винаги е била субтрактивен метод, като се започне с 
пилене и струговане и се отиде към фрезоване, пробиване и шлифоване. 

 
При извършването на печат, устройството първо прочита проектираната форма от 

подготвения за печат 3D файл (във файлов формат/разширение STL) и започва да 
полага последователни слоеве от течен, прахов, хартиен или листов материал за 
да изгради модела от серия профили. След това тези слоеве, които отговарят на 

виртуалните профили от конструирания CAD модел, се съединяват или 
автоматично се обединяват за да се получи окончателната форма. Основното 

предимство на тази техника е възможността да създава почти всички форми или 
геометрични фигури. 
 

Резолюцията на принтера посочва дебелината на слоя и X-Y резолюцията в dpi 
(точки в един инч), или в микрометри. Типичната дебелина на един слой е около 

100 μm (250 DPI), макар че някои печатащи устройства като продуктовата серия 
Objet Connex и серията ProJet на компанията 3D Systems могат да печатат и 
слоеве с дебелина едва 16 μm (1,600 DPI). X-Y резолюцията на такива принтери е 

сравнима с тази на лазерните принтери. Частиците (3D точки) са с размери от 50 
μm  до 100 μm (от 510 до 250 DPI) в диаметър. 

 
Изграждането на един модел със съвременни методи може да отнеме време от 
няколко часа до няколко дни, в зависимост от използвания метод и от размерите 

и сложността на модела. Обикновено, адитивните системи могат драстично да 
намалят това време само до няколко часа, макар че и това зависи от вида на 

използваното устройство, както и от размерите и броя на моделите произвеждани 
едновременно. Традиционните техники от рода на леенето под налягане могат 

наистина да бъдат по-евтини при производството на полимерни продукти в 
големи количества, но пък адитивното производство може да бъде по-бързо, по-
гъвкаво и по-евтино, когато технологията за 3D печат се използва както за 

прототипиране, така и в локалното производство с приложения в областите 
архитектурно проектиране, инженеринг и строителство (AEC), промишлен дизайн, 

автомобилна индустрия, самолетостроене, военна промишленост, инженеринг, 
гражданско строителство, дентални и медицински индустрии, биотехнологии 
(замяна на човешки тъкани), мода, обувна промишленост, бижутерия, оптична 

промишленост, образование, географски информационни системи, храни, и много 
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други сектори. В едно проучване се посочва, че софтуерът с отворен код за 3D 

печат може да се превърне в продукт на масовия потребителски пазар, тъй като 
домашните 3D принтери могат да компенсират своите капиталови разходи, като 
дадат възможност на потребителите да избягнат разходите, свързани с покупката 

на обичайни битови предмети. 
 

 
3D принтер  

 

СРАВНЕНИЕ НА 3D ПЕЧАТА С МАШИННОТО МЕХАНИЧНО ПРОИЗВОДСТВО 
 

С въвеждането на обработката с машини с цифрово-програмно управление —
отначало чрез използване на хартиена перфолента и евентуално чрез цифрови 
технологии — себестойността на произвежданите обработени части, преди 

изключително обработвани ръчно, драстично спадна. Но дори и след 
автоматизирането на производството, първоначалните настройки, извършвани от 

опитни инженери, могат да бъдат един трудоемък процес на превръщането на 
компютърно подпомогнато проектиране (CAD) в компютърно подпомогнато 

производство (CAM). След като веднъж траекториите на движение на 
инструментите са били зададени и компютрите поемат работата, машните с 
цифрово-програмно управление (CNC) започват да бръмчат радостно и да 

произвеждат десетки, стотици или хиляди части. 
 

Обработващото оборудване може да обединява множество инструменти в една 
единствена „клетка”, което позволява производството на сложни части без 
никаква човешка намеса. В резултат, продукцията е евтина. Високата цена на 
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първоначалните настройки може да бъде компенсирана чрез броя на 

произведените продукти, което бързо се постига поради ниската себестойност на 
самата механична обработка. Самите части са надеждни, с висока степен на 
точност, и могат да бъдат получени практически от всеки обработваем материал, 

но тъй като първоначалните настройки имат фиксирана стойност първите няколко 
произведени части могат да бъдат изключително скъпи. С други думи, тази мощна 

технология не е много рентабилна при нискосерийно производство и в повечето 
случаи тази технология е много скъпа за използване при прототипирането. 
 

Едно основно препятствие пред обработката с машини с цифрово-програмно 
управление (CNC) като метод за прототипиране е закрепването на детайла за 

обработка, един изключително ръчен, и поради това скъп процес. Друг 
недостатък е техническата себестойност за създаване на траекториите на 
движение на инструментите съгласно първоначалния дизайн, избора на 

инструменти, и зареждането на „g-code“ — кодовете които позиционират 
инструментите — върху фрезовото оборудване. Това една много по-сложна 

задача от подреждането на отрязъците на един 3D CAD модел  за използване във 
всеки от адитивните методи. 
 

Технологията — компютрите и изобретателите — идват на помощ на дизайнерите 
с едно частично решене. Ако обработката на части в малки серии не може да се 

извършва рентабилно, може би вместо това трябва да се създават самите части 
една след друга. В резултат се предлага софтуер, който взема един CAD дизайн и 
го нарязва на тънки, виртуални слоеве. Те се връщат обратно в хардуера, който 

възпроизвежда отрязъците от смола или каучук и започва да ги полага, един над 
друг, чрез един адитивен процес, познат като 3D принтиране, при който 

получаваме триизмерен масивен обект, съответстващ на първоначалния дизайн. 
Материалите и процесите за създаване на масивния обект може да бъдат 
различни. Сред успешните технологии са стереолитография (SLA), избирателно 

лазерно изпичане (SLS), и моделиране чрез отлагане на материал (FDM).  
 

За съжаление, въпреки иновативния инженеринг и ниската себестойност, 
адитивните процеси имат и своите недостатъци. Размножаването на една форма е 
разумен подход, но при полагането на слоевете обикновено остават „стъпки” 

върху повърхността на частта. И тъй като свързването между слоевете не е 
толкова здраво както при частите, получени при леене под налягане или 

масивните заготовки, използвани при механичната обработка, получените части 
не са толкова здрави, колкото трябва да бъдат произведените части, което пък ги 

прави непригодни за строги функционални тестове. И накрая, тъй като всеки от 
адитивните процеси е стандартизиран за един или няколко вида каучук, 
получените части често се правят от материали, различни от определените за 

серийно производство, което отново изключва функционалните тестове. Накратко 
казано, с изключение на техните по-ниски цени, адитивните процеси все още 

отстъпват на механичната обработка при производството на висококачествени 
части в малки серии и за прототипи. 
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Тези процеси са рентабилни, тъй като при адитивните методи се работи директно 

от CAD модели и практически без човешка намеса, като първият продукт е по-
евтин от първия продукт, произведен от машини с цифрово-програмно 
управление (CNC). Все пак обаче, всеки следващ продукт има същата 

себестойност, така че механичната обработка пак излиза напред, но когато става 
дума само за няколко бройки предимството в ценово отношение е на страната на 

адитивните процеси. 
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ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 3D ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА 

 
 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ИНДУСТРИАЛНА МЕТРОЛОГИЯ 

 
Дигитализирането на физически обекти е от жизнено важно значение в различни 

области на приложение. Този метод се прилага по-специално за контрол на 
качеството в промишлеността и точността на геометричните размери. 
Промишлените процеси, например сглобяването на машини и устройства са 

сложни, силно автоматизирани и обикновено са базирани на данни CAD 
(компютърно подпомогнато проектиране). Проблемът е в това, че същата степен 

на автоматизация се изисква и за контрол на качеството. Така например, една 
много сложна задача е да се сглоби един модерен автомобил, тъй като той се 
състои от много части, които трябва да се съчетаят в едно в края на 

производствената линия. Оптималното изпълнение на този процес е гарантирано 
от системите за контрол на качеството. В частност, геометрията на металните 

части трябва да бъдат проверена с цел да се убедим, че те имат точните размери, 
пасват си взаимно и че в крайна сметка работят надеждно. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Роботизирана 3D сканираща система за автоматизиран контрол на качеството 
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При високо автоматизираните процеси, получените геометрични мерки се подават 

на машините, които произвеждат желаните продукти. Поради някои механични 
неточности и охлузвания, крайният резултат може да се различава от своя 
цифров образец. За да се открият автоматично и да се оценят тези отклонения, 

произведената част също трябва да се дигитализира. За тази цел се използват 3D 
скенери с цел да генерират мостри чрез облаци от точки върху повърхността на 

обекта, които след това се сравняват с изходните данни на образеца. 
 
Процесът на сравняване на 3D данните с даден CAD модел се нарича „CAD- 

сравнителна ИНСПЕКЦИЯ“, и може да бъде една полезна техника за такива 
приложения като определяне на износването върху отливки и инструментално 

оборудване, определяне на точността на окончателния продукт, анализиране на 
пропуски и дефекти, или анализиране на много сложни обемни повърхности на 
машинни детайли. Понастоящем лазерните скенери базирани на триангулация, 

структурирана светлина и контактно сканиране са преобладаващите технологии 
използвани за промишлени цели, като контактното сканиране е най-бавната, но 

пък и най-точната алтернатива. 
 
Традиционните техники за контрол на качеството включват използването на 

координатна измервателна машина (КИМ), която изисква осъществяването на 
контакт с измервания обект. И докато КИМ уредите са много добри за добиване 

на данни за призматични форми, 3D сканирането е идеалният избор за добиване 
на данни за сложни и неправилни (свободни) форми за целите на качествения 
контрол. И тъй като 3D скенерите улавят повърхностни детайли с много висока 

резолюция, те могат да откриват отклонения по целия изследван обект, което е от 
ключово значение за валидността на качествения контрол. 

 
Няма нищо по-трудно от задачата да се опише формата на една сложна 
повърхност без помощта на технологията за 3D сканиране. 3D скановете могат да 

бъдат използвани за осигуряването на виртуална инспекция на цялата 
повърхност на дадена част, а не само на набор от дискретни точки. 3D 

сканирането позволява да се прави 3D сравнение за бързото идентифициране на 
производствени дефекти, както и да се помогне на потребителя не само да 
разбере какво не е наред с тази част, но и защо. Много подробните 3D сканове 

могат да бъдат използвани за ефикасно измерване на части в съответствие със 
стандартите за задаване на геометрични размери и допуски (GD&T) много по-

бързо и по-ефективно, отколкото чрез използването на стандартна КИМ. 
Резултатите могат да бъдат визуализирани като отклонение в цветна карта и чрез 

отчети за напречни сечения, което предоставя достатъчно данни за 
актуализиране на производствения процес, сравнение с проектите и откриването 
на производствени дефекти. 
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3D графика с цветово отклонение на резултат от CAD-сравнителна инспекция 

 

 
РЕ-ИНЖЕНЕРИНГ (ОБРАТЕН ИНЖЕНЕРИНГ) 
 

Ре-инженерингът е процес на откриване на технологичните принципи на 
устройство, обект или система, чрез анализ на неговата конструкция, функция и 

действие. Той често е свързан с разглобяването (напр. на дадено механично 
устройство, електронен компонент или софтуерна програма) и извършване на 
анализ на неговата работа с цел резултатите да бъдат използвани при неговата 

поддръжка, или в опит за създаване на ново устройство или програма, които да 
извършват същите операции, но без да се копира нещо от оригиналния продукт. 

Първоначално ре-инженерингът е възникнал като анализ на хардуер на трета 
страна с цел получаване на търговско или военно предимство. Целта е да се 
разберат проектантските решения от окончателните продукти, с малко или без 

допълнителна информация за процедурите, извършвани при оригиналното 
производство на такива продукти. Същите техники се проучват в момента за 

приложение спрямо съществуващи софтуерни системи, но не за получаване на 
промишлени или военни преимущества, а по-скоро за запълване на неточна, 
непълна, или другояче липсваща документация. 

 
Доста привлекателна е идеята за използване на 3D скенер за добиване на точна 

информация за формата на даден обект и за използване на тези данни като 
основа за даден нов дизайн. Продуктовите дизайнери пък могат да заемат форми 

от природата за основа при създаването на нов продукт. Инженерите могат да 
вземат най-добрите елементи от една иначе морално остаряла машина и да 
използват информацията като основа за един по-нов дизайн, или пък могат да 
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създадат отново дадено устройство или част, за които няма налични цифрови 

данни за проектирането. Ре-инженеринговите проекти могат да се придвижват 
напред много по-бързо, избягвайки мудния процес на измервания и моделиране. 
Един процес от „улови-промени-направи“ звучи много по-просто, практично и 

полезно. В практиката обаче този процес от „улови-промени-направи“ е доста по-
сложен отколкото идеята, описана по-горе. След еуфорията идва първото 

приземяване към реалността, а именно свързаните разходи. 
 
3D скенерите с достатъчна мощност за създаване на полезни данни за 

продуктовия дизайн са все още доста скъпи, а повечето продуктови дизайнери  и 
инженери не разполагат с такъв бюджет. Следващото приземяване към 

реалността е сложността на данните, събрани от даден 3D скенер, известни като 
данни от облаци от точки. Тази информация съвсем не прилича на информацията, 
създавана от 3D CAD софтуер. За да станат тези облаци от точки полезни в 3D 

CAD средата се изискват множество стъпки за конвертирането им, всяка от които 
изисква специализиран софтуерен продукт или инструмент в даден софтуер за 

конвертиране на големи обеми от данни. 
 
Тези инструменти също са с цени, които са извън възможностите на повечето 

продуктови дизайнери. Но и това не е всичко, защото всяка стъпка от 
конвертирането обикновено изисква ръчно редактиране преди да се премине към 

следващата. А когато данните най-накрая пристигнат в 3D CAD програмата, идва 
третото приземяване към реалността. Сега формата на продукта вече е във 
файлов формат, който се разпознава от специфичната CAD програма, но в него 

липсват подробности от гледна точка на точността. Дали размерите на този болт 
са един инч или един сантиметър? Тази крива огъване ли е или заварка? Дали 

този обект е кух или масивен? Повечето CAD програми са разработени за 
проектиране на нови продукти от самото начало, а не за редактиране на 
информация от други източници. Така че може да изминете един дълг и муден 

процес до създаването на окончателния модел. Обикновено работата по 
редактирането на сканираните данни за използване при дизайна се възлага на 

външен специалист, един лукс който само големите фирми могат да си позволят. 
Накратко, веригата от процеси от обекта към 3D модела е позната от години, но 
разходите и сложността са ограничили употребата само до ситуации при които 

високите разходи са оправдани, например в секторите автомобилостроене, 
самолетостроене и отбрана, електроника и луксозни стоки. 

 
Ре-инженерингът може да бъде използван за изготвяне на реплики на части, 
които нямат CAD модели (включително на сгради), документиране на музейни 

експонати, разследване на местопрестъпление, създаване на цифрови данни за 
технически макети, напр. от глина или дърво, създаване на файлове с 3D данни 
на човешко лице или фигура, принадлежности за медицински устройства, 

мащабен художествен модел, опаковъчен дизайн, в електронната индустрия и 
много други. 

 
В някои ситуации, дизайнерите придават форма на своите идеи чрез използване 
на глина, гипс, дърво или пенокаучук, но за да може да се произведе дадена част 
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е необходимо и създаването на един CAD модел. И тъй като продуктите стават все 

по-органични като форма, проектирането в CAD може да бъде доста трудно или 
дори невъзможно. Няма никакви гаранции,че CAD моделът ще бъде приемливо 
близък до обемния модел. Ре-инженерингът дава решение на този проблем, 

защото физическият модел е източникът на информация за CAD модела. Това се 
нарича също процес за преобразуване тип „part-to-CAD“. Друга причина за 

използване на ре-инженеринга е необходимостта да се съкрати времето за 
разработване на продукта. На силно конкурентния глобален пазар, 
производителите търсят непрекъснато нови подходи да съкратят времето от 

началото на разработване на продукта до излизането му на пазара. Бързото 
разработване на продукти е свързано с последните разработени технологии и 

техники, които помагат на производители и дизайнери да отговорят на търсенето 
на по-съкратени времена за разработване на продукта. Така например, 
компаниите за леене на продукти под налягане трябва да съкратят драстично 

времената за разработка на инструменти и заготовки. Чрез използване на ре-
инженеринга, един триизмерен продукт или модел може бързо да бъде уловен в 

цифров формат, ре-моделиран и експортиран за бързо прототипиране/фрезиране 
или бързо производство. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Фази на процеса на ре-инженеринг 
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В индустриалното производство, определянето на допуски е една от ключовите 

дейности в процеса на създаване на продукта. Все пак, определянето на допуски 
е доста трудна задача за да бъде изпълнена успешно от ре-инженеринга. В тези 
случаи цялата или почти цялата информация за първоначалния дизайн на 

компонентите и тяхното производство не е налична, като спецификациите 
относно размерите и геометричната точност за целите на възстановяване на 

компонентите трябва да бъдат създадени отново, по един или друг начин, 
практически от нищото. Повторното определяне на допуски включва широка гама 
от често срещани индустриални производствени проблеми и е една задача,  която 

изисква повече усилия, разходи и време, при което резултатите, обикновено 
получени чрез метода проба-грешка, могат съвсем спокойно да не бъдат най-

добрите. 
 
Общо казано, най-честите основания за използване на ре-инженеринга в 

техническото проектиране са както следва: 
 Оперативна съвместимост 

 Загубена документация: често към ре-инженеринг се прибягва защото 
документацията на дадено устройство е била загубена (или никога не е 
била създавана), а лицето което го е конструирало вече не е във 

фирмата. 
 Продуктов анализ. Целта е да се изследва как работи един продукт, от 

какви компоненти е съставен, да се изчислят разходите, и да се 
идентифицират потенциални нарушения на съществуващи патенти. 

 Цифрова актуализация /корекция. Целта е да се актуализира цифровата 

версия (напр. CAD модел) на даден обект в съответствие с неговото 
"актуално" състояние. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В АРХЕОЛОГИЯТА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО 

НАСЛЕДСТВО 
 

3D дигитализация  в археологията и опазването на културното наследство  

Извършването на записи за местоположение, размери и/или форма е необходима 

част от почти всеки проект свързан с опазването на културното наследство, 
представлявайки важен елемент от процеса на документиране и анализ. Така 
например, ако можем да научим размерите и формата на дадена топографска 

характеристика, намираща се в проучвания исторически обект, това може да 
помогне на археолозите да определят нейното значение; ако можем да научим за 

какъв период от време еродира дадена каменна резба, това може да помогне на 
даден консерватор да определи подходящите действия за нейното опазване; или 
пък ако даден ръководител на проект разполага с ясен и точен запис на фасадата 

на дадена сграда, това ще му помогне да планира подходящите работи за нейната 
реставрация. Обичайната практика в такива случаи е да се предоставят 

извършени измервания във формата на планове и чертежи на сечения  и/или 
профили изпълнени върху хартиен носител за директно използване на 
строителния обект. Все пак, успоредно с появяването на нови методи за 
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триизмерно измерване, повсеместното използване на софтуер и нарасналата 

компютърна грамотност на потребителите, се наблюдава едно все по-нарастващо 
търсене на триизмерна цифрова информация. 
 

Съществуват различни техники за генериране на информация от триизмерно 
заснемане на обекти. Тези техники могат да бъдат характеризирани по много 

различни начини, но един полезен метод е според мащаба, в който те могат да 
бъдат използвани (което е свързано с размера на обекта, който трябва да бъде 
измерван чрез тези техники), както и според броя на измерванията, който трябва 

да бъде получен при тяхното използване (което е свързано със сложността на 
обекта). И докато ръчните измервания могат да предоставят размери и 

местоположение на обекти и площи с размери от няколко метра, тази техника не 
е удобна практически за по-големи обекти; а пък добиването на много 
измервания (например 1,000 или повече) ще бъде един доста трудоемък процес. 

Земната фотограметрия и наземното лазерно сканиране могат да бъдат 
използвани за получаване на по-голям брой измервания на обекти със сходни 

размери, и поради тази причина са подходящи технологии за по-комплексни 
обекти. Фотограметрията и лазерното сканиране могат да бъдат също така 
извършвани и от въздушна платформа, така че да предоставят топографски 

данни, обхващащи много по-големи пространства. И докато глобалните 
навигационни спътникови системи (GNSS) могат да бъдат използвани за 

заснемане на площи със сходни размери – най-широко известната система е 
Глобалната система за позициониране (GPS) – броят на точките, които 
практически могат да бъдат получени е ограничен в сравнение с въздушните, или 

дори космическите техники. Нещо повече, в практическата дейност най-често 
дадена методология за заснемане не може да бъде използвана изолирано – GNSS, 

например, е използвана често за контрол на резултатите от въздушната 
фотограметрия, докато наземното лазерно сканиране разчита често на контрол на 
резултатите от страна на наземни геодезични инструменти, такива като 

електронен тахиметър (тотална станция). Лазерното сканиране, независимо дали 
се извършва от въздушна или от наземна платформа, дава възможност да се 

извършва бързо събирането на голямо количество триизмерни физически 
измервания.  
 

Въпроси, на които 3D дигитализацията може да даде отговор  

 
Ключът към вземане на решение дали имате нужда от използването на 3D 

сканиране е внимателното обмисляне на въпросите на които искате да получите 
отговор във вашия проект. Задаваните въпроси, разбира се, ще бъдат различни 

при различните научни дисциплини. Но типичните въпроси биха могли да бъдат 
съвсем прости, от рода на „На какво ни прилича това?“ или „Какви са размерите 
на това нещо?“. Така например, един консерватор може да иска да научи колко 

бързо се променя дадена физическа характеристика, докато един археолог може 
да се интересува да разбере каква е взаимовръзката на една теренна 

характеристика на обекта с друга. Един инженер пък може просто да иска да знае 
размерите на дадена конструкция и къде са разположени съществуващите нейни 
части. С други думи казано, 3D сканирането може да ни помогне с информация по 
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конкретен въпрос, като допринесе за неговото разбиране. Сканирането може 

също така да подобри достъпността на обекта, да подпомогне разбирането от 
страна на експертите, или да увеличи ангажираността на широката общественост 
по даден проблем.  

 
След като имате вече ясна представа за въпросите на които желаете да получите 

отговор, след това, независимо дали имате нужда от, или дали имате възможност 
да го използвате, 3D сканирането пак ще зависи от редица променливи и 
ограничения.  

 

Подходящи задачи за 3D сканирането  

 

3D сканирането може да бъде използвано на всеки етап от даден проект. 
Задачите, които могат да бъдат разглеждани като потенциално подходящи за 
използване на 3D дигитализация могат да включват всяка от изброените по-долу:  
 

 конкретен принос към даден запис преди обновяването на даден предмет 
или обект, който да окаже помощ в процеса на проектиране, а така също 

като допълнение към съществуващ архивен запис;  
 конкретен принос към даден подробен запис в случай че дадена 

характеристика, конструкция или обект могат да бъдат изгубени или 
безвъзвратно променени, напр. при дадени археологически разкопки или 
по отношение на културни паметници в опасност;  

 мониторинг на конструкция или техническо състояние, като например 
наблюдение за това как се променя повърхността на даден обект с 

времето под влияние на атмосферни условия, замърсяване или акт на 
вандализъм;  

 създаване на цифров геометричен модел на даден обект, от който може 

да бъде генерирана реплика за показване, или да се използва като 
замяна в дадена схема за реставрация;  

 конкретни приноси към триизмерни модели, анимации и илюстрации за 
целите на презентации в туристически центрове, музеи, чрез интернет и 
средствата за масова информация (подобряване на достъпността/ 

ангажираността и помагайки за повишаване на разбирането);  
 подпомагане на тълкуването на археологическите характеристики и 

тяхната взаимовръзка в дадена местност, допринасяйки с това към 
разбирането за развитието на даден културен обект и неговото значение 
за конкретния регион;  

 дейности, в различен мащаб, с цел откриването на незабелязани преди 
археологически значими характеристики – напр. следи от оръдия на 

труда върху даден артефакт – или проучването на дадена местност, 
покрита с растителност или горски масиви;  

 пространствен анализ, който не е възможен без наличието на триизмерни 
данни, такива като визирни линии или коти.  
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Важно е да се посочи, все пак, че 3D сканирането не може да се използва 

самостоятелно за изпълнението на всички изброени задачи. Препоръчително е 
заснемането на фотографии, за да се изготви наративен  запис на обекта на 
проучването. В допълнение, също така могат да бъдат изисквани чертежи 

изготвени на място, съществуващи карти и други геодезични измервания, които 
да подпомогнат тълкуването и разбирането на проучвания обект.  
 

Какво не може да предостави 3D сканирането 

 

3D сканирането не може да предложи решение за всички дейности, свързани със 
записа на данни. Тази технология не може да предостави неограничена степен на  

геометрична точност и цялостност при документирането на обекти и местности от 
всякакви размери и то на ниска цена. В много случаи, може да бъде преценено, 

че 3D сканирането не е необходимо да бъде предприемано от гледна точка на 
нивото на изискваните резултати. Освен това, сканирането и в частност 
последващата обработка на сканираните данни, може да отнеме твърде много 

време за постигане на нивото на изискваните от вас резултати.  
 

3D скенерите, например, не са така гъвкави като камерите с оглед добиването на 
данни, тъй като на тях им е необходимо време за сканиране на обекта, докато 
една камера заснема даден обект почти моментално. 3D скенерите изискват 

наличието на пряка видимост (визирна линия) към обекта - предмет на записа, в 
смисъл че те не могат да „виждат“ през обекти (с изключение на 3D рентгеновите 

скенери, които могат да сканират вътре в обекти, и някои лидари и сканиращи 
станции, които до известна степен могат да сканират в плътна растителност), и те 
не могат да „виждат“ зад ъгли. Сканиращите системи имат минимален и 

максимален обхват, в рамките на които работят. Сканирането над и под такива 
обхвати трябва да се избягва за да се предотврати добиването на неточни данни. 

Някои 3D сканиращи устройства могат да имат проблеми с получаващите се 
отблясъци от някои материали, такива като мраморни или позлатени 
повърхности. Освен това, трябва да се имат предвид и някои фактори, свързани 

със здравето и безопасността. 
 

Възможно е облакът от точки, генериран от 3D сканирането, да бъде полезен и 
като самостоятелен продукт, но по-вероятно е той да бъде средство за постигане 
на дадена цел, отколкото самата цел. Лазерното сканиране е най-добре 

пригодено за запис на информация за повърхности, отколкото за ръбове и 
дискретни точки, макар че тази технология се използва все повече за генериране 

на двуизмерни чертежи във формата на коти, разрези, профили и планове, 
особено когато е налична такава допълнителна информация като изображения. 
 

Може ли да извършвате 3D сканиране самостоятелно?  

 

Възможно е да предприемете самостоятелно извършването на събиране на данни 

и обработката на данни. Все пак, сканирането изисква специални умения с цел да 
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се получи един точен и надежден продукт. Това може да включва приложението 

на техники за предоставяне на прецизни геодезични контролни измервания и/или 
професионални познания за работа със 3D CAD и GIS софтуер. Ако това е вашият 
пръв проект, препоръчително е да използвате услугите на външен изпълнител. 

 

Бъдещи тенденции в документирането на културното наследство  

 

Нови работни навици, нови възможности за научни изследвания, и дори нови 
институционални форми водят до реформиране на дейностите по 
документирането на културното наследство и като следствие изискват от 

фотограметрията да предлага своите услуги в много разнообразни аспекти. 
Фотограметрията предоставя големи обеми от много подробни, много точни, 

топографски, 3-D векторни и текстурирани данни, с възможности за 
стереоскопичен оглед и информация от метаданни. Това представлява и нейното 
сравнително предимство пред другите техники и процедури. Оценявайки 

сегашното състояние и имайки предвид бъдещото развитие на документирането 
на културното наследство, може да се отбележи че: 

 
 Класическата технология се намира в своя етап на зрелост и приложенията 

базирани на нея са добре развити. Поради това, има обявени много 
различни приложения, а това оказва благоприятно влияние върху крайните 
потребители, тъй като привлича вниманието им. 

 Нови технологии навлизат с все по-бързи темпове  на пазара и това 
стимулира иновативните изследвания. Този факт стимулира бързото 

възникване на нови концепции и като съпътстващ резултат привлича 
участници от свързани научни дисциплини. 

 В допълнение към създаващите изображения фотографски системи, 3-D 

скенерите и други сензори, създаващи изображения, играят важна роля в 
културното наследство и ще продължат своето възходящо развитие. 

Разнообразните приложения започват от въздушни лидарни системи за 
моделиране на терени/повърхности и картографиране на обекти, следвани 
от скенери със среден обхват за картографиране на фасади/сгради, и 

завършват с 3-D скенери от клас близък обхват за подробно документиране 
на археологически находки, артефакти и скулптури. Гамата на 

използваните технологии включва импулсни и фазови сензори, или такива 
базирани на триангулация, използващи лазерни точки, както и 
прожектиране на интерферометрични или други геометрични форми. 

Поради тази причина, предизвикателството пред приложенията в 
културното наследство е много сложното понякога обобщаване на данни от 

тези хетерогенни източници. 
 Нови проблеми влизат в дневния ред на научните изследвания, напр. 

въпроси на стандартизацията, системи за управление на качеството, 

въпроси на интелектуалната собственост. Доста важно е да се отбележи, че 
макар и спазването на съответствие с присъщи мерки за качеството (т.е. 

стандартите) ще бъде необходимо винаги, това е само едната част от 
проблема. Качеството може само да се дефинира като „пригодност за 
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употреба“. Но преди всичко, оценката на качеството трябва да включва 

нуждите на потребителите. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В АРХИТЕКТУРАТА И ГРАЖДАНСКОТО СТРОИТЕЛСТВО 
 

Чрез 3D дигитализацията се анализират ефективно и бързо реални физически 
среди с цел събиране на данни за форма, тегло и цвят, с качество близко до 

фотографското изображение. Събраните данни, или т.нар. „облак от точки“ се 
използва за изграждането на един цифров 3D модел на инфраструктурата с 

точност до милиметър. 3D приложенията, свързани с облаци от точки, включват: 
архитектурно информационно моделиране на сгради (BIM); създаване на модели 
по частите ОВ, Електро и ВиК (MEP); проучвания на ограждащи конструкции на 

сгради по проекти за модернизация, реконструкция и обновяване. Използването 
на модели, базирани на облаци от точки, като изходни конструкции е идеален 

избор за тези, които искат да ускорят съществуващия процес за документиране 
на актуалното техническо състояние, като в същото време се увеличава точността 
и се намаляват свързаните разходи. 
 

Информационното моделиране на сгради (BIM) се търси все повече като услуга от 
страна на собственици на жилищни сгради, архитекти, инженери, строителни 
фирми и държавни институции. Лазерното сканиране на съществуващи сгради е 

най-точният и рентабилен начин за добиване на съществуващите данни, за да 
могат същите да бъдат точно моделирани. Тези модели, от своя страна, се 

използват за целите на екологичното строителство, екологичната модернизация, 
разбиране на актуалното техническо състояние, и по-добро разбиране на 
използването на енергията, работните процеси, и условията за работа и живот. 

Изборът на адекватна отправна точка от страна на проектантския екип осигурява 
максимално ефективно използване на тяхното време и по-голяма сигурност на 

екипа по строителството.  
 

3D лазерните скенери измерват съвсем малки детайли от конкретно изображение 
и улавят неправилни (свободни) форми за да генерират бързо много точни 
облаци от точки. 3D лазерното сканиране като технология е идеално пригодено 

за измервания и инспекция на оконтурени повърхности и сложни геометрии, 
изискващи големи количества от данни за тяхното точно описание и при които не 

е практично използването на традиционните измервателни методи или на 
контактна сонда. 
 

3D дигитализацията дава възможност за: 
 Добиване на данни за съществуващото техническо състояние за целите на 

точното планиране и проектиране на строителство за адаптивна повторна 
употреба и обновяване на съществуващи сгради 

 Сравняване на съществуващата конструкция с изготвения проект с цел 

идентифициране на евентуални „конфликтни точки“ още преди започване 
на строителството 
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 Проверяване на „гладкостта“ на съществуващите подове, за да се установи 

дали са необходими подобрения още преди началото на строителството 
свързано с повторна употреба или обновяване на съществуващи сгради 

 Гарантиране че предварително изработените модули ще паснат точно на 

предвиденото им местоположение, още преди тяхното доставяне и 
монтиране на строителния обект  

 Създаване на изпълнителни чертежи за строителството за целите на 
контрол на качеството 

 Създаване на 3D модел на цялостното съоръжение за целите на 

оперативното планиране на дейността и анализ от страна на собствениците 
на сградата 

 
Ползи и предимства: 

 Намалени разходи от значително по-малкото посещения на строителния 

обект 
 Бързо извършване на всички физически измервания на всеки физически 

обект 
 Спестено време от проектантски дейности 
 Гарантиране, че частите ще паснат още при първи монтаж  

 Установяване на нуждата от технически оптимизации, присъщи на 
производствените части 

 Използване на съвременни методи на производство на части, които са били 
произведени още преди CAD проектирането 

 Сравняване на "проектирания" модел със "съществуващото" състояние на 

производствените части и строителните конструкции на обекта  
 

 
BIM технология  
 

BIM (информационно моделиране на сгради) е една бързо развиваща се 
проектантска концепция, която ви дава възможност за създаване на компютърен 

модел на дадена сграда – оборудвана с всички ключови елементи включително 
прозорци, врати, ОВиК инсталации, опорни конструкции, и всички елементи по 
частите ОВ, Електро и ВиК (MEP) – както и за изграждането и експлоатацията на 

завършената сграда с по-малко средства/разходи. 
 

Концепцията, създадена първоначално в авиационната индустрия, може да бъде 
приложена към всички видове строителство. В най-добрия случай, единственият 

документ който се предоставя на клиента, е създаденият модел. 
 
Тази идея е известна на компаниите в търговския и промишлен сектор вече почти 

пет години, но едва напоследък се наблюдава нейното бързо развитие. Днес в 
много проектантски фирми вече има длъжност наречена „BIM мениджър“. 

Отговорностите на лицето, заемащо тази длъжност, е внедряването на софтуера и 
хардуера, както и създаване на умения у служителите, изисквани за 
трансформацията на дадена проектантска, строителна или инженерингова фирма 

от традиционното производство на „строителни документи” към фирма, която 
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наистина може да създаде един напълно проверяем модел, който да намали 

разходите по строителството. Най-трудната задача тук, разбира се, е да са 
промени самото фирмено мислене в тази посока. 
 

BIM инструменти 
 

И така, кои са BIM инструментите? Съгласно общовъзприетото мнение, това са 
инструментите, необходими за създаването на един BIM модел. Тук са включени 
хардуера, софтуера и новите работни процеси. В света на 3D лазерното 

сканиране и цифровите геодезични проучвания, тези уникални инструменти ни 
позволяват да събираме данни по такъв начин, че те да могат да бъдат лесно 

импортирани в една BIM система. Най-важният момент тук е, че информацията 
трябва да бъде удобна за ползване от клиента. 
 

Само допреди няколко години 3D лазерното сканиране беше използвано за 
добиване на облаци от точки, но за да се извлекат фактически използваеми 

данни от облака от точки бяха необходими няколко софтуерни програми и тази 
дейност беше доста трудоемка. Днес, всички софтуерни пакети са станали много 
по-удобни за ползване, а обработката и използването на данните е много по-

лесно от преди.  
 

Съвременните BIM инструменти включват цифрови 3D лазерни скенери които 
събират цифровите геодезични данни със скорост от 1,000,000 за секунда, а 
технологията 3D сферична фотография се използва върху платформи, които 

сравняват заснетите фотографии с точно регистрирани цифрови геодезични 
данни или с облаци от точки. В други случаи се използва 3D фотограметрична 

реконструкция от съществуващи фотографии. 
 
През последните шест-осем години бяха разработени много видове софтуер, 

който прави все по-лесно събирането на съществуващи данни и импортирането в 
даден BIM модел по такъв начин, че да могат да бъдат предотвратени 

евентуалните грешки в проектирането и строителството. 
 
В момента, най-добрите BIM програми на пазара са Revit 

на Autodesk или Bentley MicroStation. Интересно е да се отбележи, че 
софтуерът на компанията Autodesk се използва повече в сферата на гражданското 

и търговско строителство, докато програмите на компанията Bentley се използват 
повече в промишления и обществен сектор. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ГЕОДЕЗИЯТА  
 

Триизмерното лазерно сканиране се превърна в изключително важна технология 
за целите на геодезията и днес се счита за водещо направление в тази област в 

такива страни като Обединеното кралство, където се използва от 60% от всички 
британски компании за геодезични услуги за създаването на 2D и 3D строителни 
линии и обекти за пътища, сгради, строителни конструкции и геометрични обекти. 

В допълнение, се наблюдава все по-нарастваща информираност от страна на 

http://code.google.com/p/bim-tools/
http://www.autodesk.com/
http://www.bentley.com/en-US/Products/MicroStation/
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спомагателни сектори, тъй като добиването на данни чрез използване на 

технологиите за лазерно сканиране не е ограничено само до сектора за 
геодезични услуги. Освен това, софтуерните доставчици напоследък започнаха да 
интегрират в собствените си продукти възможности за обработка на данни от 

облаци от точки, като двама от основните играчи в този сегмент – компаниите 
AutoDesk и Bentley – пуснаха на пазара 2 водещи в индустрията продукта за 

обработка на данни от облаци от точки. 
 

 

Данни от 3D сканиране на железопътна линия 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ В МИННОДОБИВНАТА ИНДУСТРИЯ  
 

3D дигитализацията е все още сравнително нова технология за геодезичните и 
маркшайдерски дейности и предстои да се докаже дали тази технология има 

толкова приложения в миннодобивната индустрия, колкото те са за другите 
сектори. Съществува определен потенциал за големи ползи за сложни инженерни 
дейности, напр. при прокопаване на шахти и извозване на материали от 

подготвителни минни работи, където са инсталирани шахтови стоманени 
конструкции, конвейери и друго стационарно оборудване. Други области, които 

също могат да извлекат ползи от триизмерното лазерно сканиране, са 
разследванията на аварии, обучения за хигиена на труда и безопасност или 
анализ на аварии и инциденти. 3D дигитализацията притежава потенциал да 

подпомогне съществено дейността на минните инженери, инженер-геолозите, 
инженерите по вентилация, геолозите, и служителите по безопасност като им 

предоставя подробности за пространствената среда в която те работят. 
 

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР В ОБЛАСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА НА 3D 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА 
 

Въпреки немалкия брой предлагани на пазара софтуерни решения за извършване 
на 3D дигитализиция и използвана на 3D данни от сканиране, проучването, 

направено от екипа на проекта показа наличие на нужди на европейския пазар за 
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индивидуализирани софтуерно-хардуерни  решения, които са насочени към 

справянето със специфични задачи и проблеми.  
 
Пример за идентифицирано търсене на пазара са нуждите от специализирани 

системи за автоматизиран качествен контрол чрез 3D дигитализиция на различни 
видове производствени процеси, изискващи различни конкретни хардуерни 

конфигурации и изпълняването на специфична обработка на данни за получаване 
на резултата от инспекцията на качеството. Често реализирането на такъв вид 
индивидуализирани решения изисква интегрирането на 3D дигитализиращите 

устройства с други измервателни компоненти от една страна и от друга, 
интегрирането в крайния софтуер на модули, свързани както с ползването на 3D 

данни от дигитализиране, така и с други видове функционалности, като например 
обработка на 2D изображения или 3D инженерно моделиране.  
 

Друг интересен пример за липса на специализирано решение са европейските 
практики за документиране чрез 3D дигитализиция на археологически разкопки – 

проучванията показаха, че за целта се използват технологии, принципно 
предназначени за други приложения, но адаптирани за ползване в областта. 
Често обаче техническите характеристики, които влияят право-пропорционално 

на ценовите нива на решенията, значително надвишават необходимите за целите 
на археологическите проучвания. Тъй като в немалко страни от ЕС, включително 

и в България, изследователите традиционно разполагат с ограничени финансови 
ресурси, високите ценови нива възпрепятстват по-широкото навлизане на 3D 
дигитализацията в тази област. 

 
В резултат може да се твърди, че съществуват предпоставки за сътрудничество с 

цел общи разработки на специализирани решения от фирми, занимаващи се с 
разработка на софтуерни и хардуерни решения, които се използват в някои от 
идентифицираните области на приложения на 3D дигитализацията. 
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ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ НА ПАЗАРА НА 3D ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА 

 
Пазарът на технологиите за 3D сканиране се очаква да се увеличи почти двойно 

за период от пет години, като за основни приложения на тези технологии се 
посочват контрола на качеството, културното наследство и компютърно 

подпомогнатия контрол на произвежданите продукти. 
 
Тези данни се сочат в последния доклад на компанията Research and Markets, 

която обяви добавянето на „Кратък анализ на международния пазар на 
технологиите за 3D сканиране – Глобални пазарни прогнози до 2018 г.“ към 

своите редовни публикации. Публикуван през юли 2013 г., документът е добавен 
към фирмения портфейл от изследователски публикации и има за цел да служи 
като пътна карта за тези технологии в следващите години. 

 
През 2013 г. пазарът на технологиите за 3D сканиране се изчислява на стойност 

от $2.06 млрд. (£1.23 млрд., €1.5 млрд.), а през 2018 г. се предвижда да нарасне 
двойно до $4.08 млрд., при прогнозна Съставна годишна норма на растеж (CAGR) 
от 14.6%. Изчислява се, че през 2013 г. Азиатско-тихоокеанският регион (APAC) 

има най-голям дял от общия пазар на технологиите за 3D сканиране, в размер на 
$538.5 млн., като този дял ще нарасне на $1.08 млрд. до 2018 г., при CAGR от 

15.1%. 
 
От Латинска Америка също се очаква да има приличен пазарен дял, при CAGR от 

23.2% в периода от 2013 г. до 2018 г. Следователно, пазарът в Латинска Америка 
ще нарасне от $257.9 млн. до $732 млн. към 2018 г. 

 
Поради доказаното си успешно приложение при изработката на части и прототипи 
за производството, 3D сканирането ще продължи да бъде търсено в 

автомобилната индустрия и други сектори на механичната обработка, докато 
контролът на качеството, културното наследство и ре-инженерингът („обратният 

инженеринг“) ще бъдат приложенията с най-голям растеж през следващите 
години. 
 

Пазарът на технологиите за 3D сканиране има силен импулс също така и от 
факта, че те са широко приети от медицинската индустрия за хирургически 

приложения, диагностициране чрез ядрено-магнитен резонанс, CT сканиране и 
други, като същевременно  се използват и в денталната медицина. Освен това, в 

едно неотдавнашно прес-съобщение се разкрива как австралийската полиция е 
използвала един 3D скенер за създаване на карта на местопрестъплението, без 
никакво увреждане на веществените доказателства.  

 
В доклада се посочва: „Със своя потенциал да поддържа триизмерни резултати и 

разнообразни вертикални приложения, пазарът на технологиите за 3D сканиране 
се разраства и в близко бъдеще се очаква да отбележи още по-бърз темп на 
растеж в почти всички индустриални сектори. Икономическият растеж и 
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разширяването на инфраструктурата в различни страни стимулират развитието на 

пазара на технологиите за 3D сканиране.“ 
 
Основните играчи на пазара на технологиите за 3D сканиране са посочени в 

доклада, като сред тях личат имената на Autodesk, Hexagon Metrology, Creaform, 
3D Systems, Faro, GOM, Konica Minolta, Trimble и Steinbichler. 

 
"Този изследователски доклад върху 3D сканирането анализира тенденциите в 
глобалното възприемане на тези технологии, развитието на платформи и 

движещи сили в този бързо развиващ се пазар," се отбелязва там. "Освен това 
докладът фокусира вниманието си върху анализ на възможностите, конкурентния 

пейзаж и изчислява размера на пазара чрез прогнози за множество вертикални 
сектори и региони." 
 

 
Тенденции на пазара на 3D принтирането  

 
Пазарът на 3D принтери и свързаните с тях услуги и консумативи ще достигне 
обем от 16,2 милиарда долара до 2018 година. По данни на изследователската 

компания Canalys това отговаря на среден годишен ръст от 45,7%. През 2013 
година секторът отчете приходи от 2,5 млрд. долара, предава ZDNet. 

 
Въпреки че пазарът се развива много бързо, той все още остава в „ранна детска 
възраст", според анализа на Canalys. Съгласно него може да се разчита на важни 

нови участници, които ще се включат на пазара и ще имат значително 
въздействие върху индустрията през следващите години, включително компании 

като Hewlett-Packard. С влизането на нови участници, подобряването на 
технологиите и създаването на нови области на приложение през идните пет 
години пазарът ще изглежда съвсем различно от днес. 

 
Според изчисленията на Canalys браншът ще продаде през 2014 година 3D 

принтери на стойност 1,3 млрд. долара, а услуги и материали - на стойност 2,5 
млрд. долара. Така общият обем на продажбите ще се увеличи с 52 на сто в 
сравнение с 2013 г. до 3,8 милиарда долара. Прогнозата за продажбите за 2018 г. 

включва приходи в размер на 5,4 млрд. долара за принтери и 10,8 млрд. долара 
за услуги и материали. В краткосрочен план се очаква освен това пазарът да се 

отваря все повече, казват анализаторите. Причините за това са падането на 
цените и напредъкът на технологиите. 

 
В началото на 2014 главният изпълнителен директор на HP Мег Уитман бе 
обещала "голямо техническо известие" за пазара на 3D принтери. По време на 

телеконферентна връзка с анализаторите тя заяви, че нейната компания е 
решила някои от проблемите, които в момента спъват този сегмент. HP очевидно 

ще се обърне към компании и производители, и по-малко към домашни 
потребители. „По-големият пазар ще бъде в сегмента на корпоративния бизнес", 
заяви Уитман. Конкурентът на HP Dell продава от 2014 година 3D принтери на 

производителя  MakerBot. 
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И като цяло 3D печатът бе една от централните теми на технологичното 
изложение CES през януари 2014. Индикация за тенденцията е и фактът, че 
софтуерната компания Adobe разширява своята популярна програма Photoshop с 

поддръжка на 3D печат, за да може с нея да се обработват съществуващи 3D 
модели и автоматично да се подготвят за печат. Това включва например 

генерирането на допълнителни носещи конструкции, за да се позволи стабилното 
отпечатване.  
 

 
 

Окуражаването на обществеността да възприеме 3D печата е от 
"решаващо значение за дългосрочния успех " 
 

Зареждането на широката общественост с все по-нарастващ ентусиазъм за 
използването на технологията за 3D печат е изтъкнато като най-важната 

предпоставка за дългосрочния успех на тази технология в потребителския сектор. 
 

Това е мнението на анализаторите на компанията Juniper Research, която 
публикува наскоро своя нов доклад „3D печат и 3D сканиране на потребителско 
равнище: Услуги, устройства и възможности“, в който се идентифицират 

недостатъците на пазара на потребителските 3D принтери към настоящия момент 
и се посочва какви  пречки трябва да преодолеят компаниите с цел да се справят 

по-добре в следващите години. В този документ, в подкрепа на своите 
заключения, анализаторите са използвали данни от конкретни практически 
проучвания на компаниите 3D Systems, Stratasys, Shapeways, RepRap и Adobe. 

 
Продажбите на потребителски 3D принтери, като например атрактивните 

домашни 3D печатащи устройства, предлагани от компаниите MakerBot и 3D 
Systems се предвижда да се увеличат на повече от един милион единици до 2018 
г., съгласно прогнозите в доклада, в сравнение с малко над 44,000 продадени 

устройства през тази година. 
 

Докато в дадения момент доставките се намират на сравнително ниско равнище, 
което представя ограничени възможности в средносрочна перспектива, 
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компанията Juniper Research очаква значително увеличение на поръчките в 

следващия петгодишен период. Това, все пак, ще настъпи като резултат от 
постоянно нарастващата гама от приложения за домашните принтери, която ще се 
разширява благодарение на развитието на утвърдени доставчици, включително 

компанията HP. Освен това, за потребителите едновременно ще станат по-
привлекателни и цените на това оборудване. 

 
В доклада се казва, че "Просвещаването и мотивирането на широката 
общественост с идеите за използване на 3D печата за създаване на всекидневни 

предмети на бита има изключително значение за дългосрочния успех на този 
сегмент. Наистина интересните приложения и съдържание ще бъдат ключовите 

двигатели на успеха – т.е. нещо уникално и индивидуално, това което вече няма 
да откриете по рафтовете в магазините." 
 

В доклада се посочва, че пазарът за потребителския 3D печат е в своята още 
„детска възраст“, и тази технология още не е завладяла по подобаващ начин 

въображението на широкия потребител, а на компаниите все още им предстои да 
разработят и внедрят подходящите софтуерни пакети, приложения и качествени и 
разнообразни материали. 

 
Авторите на доклада считат, че големите производители все още изчакват да 

назрее най-подходящия момент, що се отнася до наистина интересните 
приложения  за потребителския пазар, докато  нишовите и нови приложения 
продължават да придобиват все по-голяма популярност в краткосрочна 

перспектива. В доклада се посочва, че големите производители на потребителски 
стоки като компаниите Hasbro и Hersheys вече работят в партньорство с 

доставчици на услуги за 3D печат при разработването на уникални приложения 
за 3D печат за потребителско ползване. 
 

Въпреки това,  една широкоразпространена технологична информираност сред 
потребителите способства за повишаване на обществения интерес към 

технологията за 3D печат, макар че, както се посочва в доклада,  това не 
гарантира нарастване на броя на поръчваните за доставка продукти. 
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ПРИМЕРИ ЗА ИНОВАТИВНИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ИНЖЕКЦИОННО-ФОРМОВАНИ ДЕТАЙЛИ С 
3D ДИГИТАЙЗЕР ATOS 

 
3D дигитайзерът ATOS, който служи за цялостно измерване на повърхности чрез 

сканиране със структурирана светлина, се използва в цял свят в инжекционното 
формоване и пластмасо-преработвателната промишленост за контрол на 
качеството на формата и размерите на инжекционно формованите детайли. 

Благодарение на цялостния анализ на повърхността, визуализиращ 3D цветово 
отклонение, оценката на детайлите е значително по-бърза и по-ефективна в 

сравнение със стандартните методи за измерване. По-конкретно, изкривяването и 
свиването на инжекционно формованите детайли се извежда бързо и ясно, 
ускорявайки  изпитванията на отливките и производствения контрол. По този 

начин технологията ATOS позволява на фирмите да бъдат в крак с по-кратките 
продуктови цикли и по-бързите подготвителни периоди. 

 
Контрол на качеството 
 

В днешно време инструментите за производство на инжекционно формовани 
детайли често са изработени по модифицирани CAD данни. Тези модификации 

включват въвеждането на еднородни и нееднородни фактори на свиване, 
добавяне на ъгли на щамповъчен наклон, разделителни линии и т.н. Включват се 
и познанията за най-добри практики, за да се сведат до минимум участъците с 

удебеляване и изтъняване на материала и евентуално да се добавят 
характеристики, с които да се намали изкривяването и усукването на детайла. 

Чрез използването на тези основни правила, инструментите за прости детайли 
обикновено могат да бъдат изчислени и изработени така, че да произвеждат 
детайли с добро качество, без да са необходими допълнителни модификации. 

 
Простите детайли обаче в днешно време вече не са стандартни. Те стават все по-

сложни, за да се намали времето за монтаж. Освен това миниатюризацията, 
повишените изисквания за проектиране, осезателното усещане и монтажната 
прецизност изискват малки производствени допуски. Стандартните изделия са 

заменени от модерни такива, които трябва бързо да бъдат предложени на пазара. 
Ето защо един бърз и ефективен преглед на опитни образци и прототипи и 

контрол на производството в днешно време е от съществено значение за 
инжекционно формованите изделия. 

 
Екипът по контрол на качеството трябва да извърши преглед на опитни образци и 
прототипи въз основа на проби от предварителната производствена серия и 

трябва да следи за качеството на изделието по време на целия производствен 
процес. При прегледа на опитни образци и прототипи детайлите трябва да бъдат 

проверени бързо и надеждно, за да се даде навреме зелена светлина за начало 
на производството. Този тестван и пълен набор от данни се използва и като 
основа за валидиране на бъдещи модификации на изделията. 
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За да се гарантира качеството на изделието, износването на матрицата и 

възможните изменения на производствения процес трябва да бъдат измерени и 
визуализирани възможно най-рано, с минимални разходи. За измерване на 
формата на даден детайл със стандартна КИМ (координатно-измервателна 

машина), детайлът трябва да бъде фиксиран и изравнен с измервателния плот 
посредством фиксиращо приспособление. В повечето случаи такъв детайл се 

измерва само с няколкостотин измервателни точки и големи участъци от него 
остават непроверени. Въз основа на тази оскъдна измервателна информация 
трябва да се вземе решение относно качеството на изделието и дали то да бъде 

пуснато в производството или не. Ако детайлът не отговаря на очакванията, 
екипът по контрол на качеството трябва да открие участъка и причината за 

проблема. Особено за монтажни групи, състоящи се от множество отделни 
компоненти, е много трудно да се анализира причината за проблема. Ето защо, 
един измервателен сеанс може да отнеме няколко дни, докато бъдат определени 

точни насоки за това как да се коригира матрицата. 
 

Понастоящем иновативни фирми използват оптична технология за измерване, за 
да се ускори прегледът на опитни образци и прототипи и да се сведат до минимум 
усилията, необходими за гарантиране качеството на изделието. С помощта на 

оптични системи стабилните детайли могат да бъдат измерени ефективно и с 
висока плътност на данните (милиони измервателни точки), без необходимостта 

да се произвеждат и да се използват отделни фиксиращи приспособления. 
Единичните компоненти могат да бъдат измерени монтирани или в сглобена 
конфигурация, както и под натоварване, за да се определи тяхната форма, 

деформация и поведение при употреба. 
 

Анализ на свиването и изкривяването 
 
След измерването на компонента с дигитализиращата система ATOS, включеният 

в комплекта софтуер ATOS Inspection позволява незабавно да извършите 
професионално оценяване на данните. 

 
С помощта на софтуера ATOS Inspection изкривяването и свиването на 
инжекционно формован детайл могат да бъдат визуализирани чрез 3D графика с 

цветово отклонение. Благодарение на това цялостно сравнение на измерените 
данни с CAD данните (или данните на мострен детайл) деформираните участъци 

веднага могат да бъдат локализирани и лесно разбрани. Цялостното 3D 
измерване с ATOS разкрива и онези проблемни участъци, които лесно могат да 

убягнат от вниманието ви при използване само на измерване „точка по точка“ със 
сензорна КИМ. 
 

Локалното и глобално изкривяване и отклонения във формата могат да бъдат 
визуализирани в софтуера ATOS Inspection чрез използването на различни методи 

като 3-2-1, RPS, Best-Fit и други, за да съпоставите измерените данни с CAD 
данните. За да постигнете надеждно локално или глобално съпоставяне, 
цялостната информация с данните от измервателната система ATOS е от 

съществено значение, защото само плътната информация за повърхнината 
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предлага достатъчно измервателни точки за различните селекции. 

Разделителните повърхности, например, често се използват като отправна точка 
за проектирането на даден детайл и затова са предпочитаната база за измерване 
за сензорните измервателни машини. Ако обаче разделителната повърхност не е 

плоска, фиксиращото приспособление на координатно-измервателната машина би 
довело до погрешни измервателни резултати. 

 
Системата ATOS прихваща обектите безконтактно, а глобалното съпоставяне на 
3D данните във включения в пакета софтуер ATOS Inspection  моментално засича 

изкривяването на разделителната повърхност на ненатоварен детайл. 
 

Преглед на опитни образци и прототипи 
 
За класическия 2D анализ по прегледа на опитни образци и прототипи и за 

проверка на функционалните размери, софтуерът ATOS Inspection предлага 
усъвършенстван скаларен КИМ инструмент за проверка и професионална GD&T 

функционалност. GD&T принципите като символи, правила и определения са 
международно дефинирани в стандартите EN ISO 1101 и ASME Y14.5. По този 
начин проверката на даден детайл може да бъде разбрана по цял свят, 

независимо от майчиния език на съответния инспектор. Освен това 
Геометричното оразмеряване и допуски позволяват постоянно гарантиране на 

качеството на детайла, като се започне от проектирането му и се мине през 
всички етапи на производството, тъй като те описват с голяма точност функцията 
на съответния детайл или сглобка по отношение на размери, форма и позиция. 

 
GD&T модулът позволява извършване на проверка за праволинейност, 

цилиндричност, успоредност, позиция и т.н. със зависимост от съответния 
геометричен еталон. Измерените цялостно данни позволяват също така да се 
приложи функцията за проверка на дебелината на материала в софтуера ATOS 

Inspection, с която се проверява за хлътвания и натрупване на материал в 
инжекционно формованите детайли. Секциите за проверка предоставят 

допълнителен подробен анализ. 
 

Тъй като дигитализираните данни могат лесно да бъдат съхранени и зареждани 

многократно, впоследствие отделните измервателни стойности и секции може да 
бъдат извлечени и анализирани от тези данни във всеки един момент. 

Износването и промените в производствения процес могат лесно да бъдат 
проверявани и контролирани. По този начин 3D данните от прегледа на опитни 

образци и прототипи и от контрола, съпътстващ производството, осигуряват 
гаранцията за качеството на дадено изделие в течение на целия му жизнен 
цикъл. 

 
Ако бъдат разбрани отклоненията, засягащи функционалността и качеството на 

детайла, могат да бъдат получени точни стойности на размерите от 
дигитализираните данни и корекциите могат да се изпращат на производителя на 
инструментална екипировка. 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛИ И АКСЕСОАРИ ЗА ПРОМИШЛЕНО 

ОБОРУДВАНЕ 
 
От какво се нуждае промишлеността 

 
За да разработят детайли и аксесоари за селскостопанско, строително или минно 

оборудване, конструкторите ще трябва да снемат размерите от съответното 
превозно средство или оборудване. Тези размери не само ще трябва да бъдат 
точни, за да се гарантира добро пасване и работа, но и оразмеряването ще 

трябва да бъде възможно най-пълно. Всъщност конструкторът ще се интересува 
от всички функции на дадената сглобка, от размерите на оригиналните детайли в 

нея и от възможните конфликти между сглобките от детайли и новия проект. Едно 
3D сканиране ще предостави плътно 3D измерване на всички детайли и тяхното 
относително местоположение, което значително ще подпомогне конструктора в 

създаването на новия проект с правилни характеристики на сглобките и размери. 
В проекта могат да бъдат включени и множество сканирания на различни 

елементи от оборудването, за да се разработят гъвкави детайли или аксесоари, 
които ще паснат на множество модели. 
 

Предимства на решението Handyscan 3D 
 

Разработването на такъв детайл или аксесоар изисква дигитализиране на 
размерите на детайли с различни форми и сложност, което вероятно ще трябва да 
бъде извършено във всякаква среда. Благодарение на своята стопроцентова 

портативност линейния лазерен скенер Handyscan 3D може да извърши 
дигитализацията направо в конструкторското студио, но също и в помещенията на 

клиента, в производствения цех – и дори директно в полеви условия, върху най-
нестабилни терени. 
 

Тъй като конструкторът иска да създаде новия проект с правилни характеристики 
на сглобките и размери, дигитализирането на размерите трябва да бъде точно и 

да съдържа цялата информация, необходима за производството на функционален 
и гъвкав детайл, който ще пасне идеално в оригиналната сглобка на превозното 
средство или оборудването. Handyscan 3D ще предостави цялостни и точни 3D 

мрежови модели. 
 

В сравнение с традиционните измервателни методи, решението Handyscan 3D 
спестява значително количество време. Размерите, необходими за процеса на 

проектиране, се измерват бързо и са на разположение на конструктора. 
 
РЕ-ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОМОБИЛНО КУПЕ С 

HANDYSCAN3D 
 

От какво се нуждае промишлеността 
 
Ре-инженерингът е процес, чрез който конструкцията на даден продукт се 

анализира или пресъздава, като за отправна точка се използва реален детайл или 
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макет. Това се оказва особено ценно, когато се опитвате да извлечете замисъла 

на конструкцията от ръчно изработен модел (например на супер кола), от излезли 
от производство детайли или от стара конструкция, създадена без сравнителен 
3D модел (рядко срещани модели, прототипи). Тук основната цел е да се създаде 

3D модел, който ще пасне на функционалния дизайн на модела (в този случай 
най-вече на неговата визия и аеродинамика). Най-важните стъпки в ре-

инженеринга са да се придобият прецизно и ефективно формите на 
автомобилното купе (най-вече свободни форми) и да се извлече информацията от 
полученото сканиране, за да се пресъздаде моделът според замисъла на неговия 

създател – перфектен CAD файл, в който ще липсват несъвършенствата на 
първоначалното купе. 

 
Предимства на решението Handyscan 3D 
 

Ре-инженерингът изисква дигитализирането на размерите на детайли с различни 
форми и сложност, което евентуално да се извърши във всякаква възможна 

среда. Благодарение на своята внушителна портативност Handyscan 3D може да 
извърши сканирането направо в конструкторското студио, но също и в 
помещенията на клиента, в производствения цех – и дори в малък автосервиз. 

 
Тъй като конструкторът иска да пресъздаде функционалния дизайн на детайла, 

дигитализирането трябва да бъде точно и да предостави цялата информация, 
нужна за пресъздаването на нов сравнителен модел за детайла, който ще бъде 
произведен – тоест, да се създадат щамповъчните матрици, инструменталната 

екипировка, скобите, чертежите на сглобките и т.н. Handyscan 3D ще осигури 
пълни и точни мрежови модели. 

 
Решението Handyscan 3D спестява значително количество време в сравнение 
с традиционните методи на измерване. Размерите, необходими за процеса на ре-

инженеринг, се измерват бързо и са на разположение, за да може конструкторът 
да си свърши работата. 

 

3D ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И 3D ПРИНТИРАНЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АРТЕФАКТИ 

 
От реставрационни работи в Забранения град в Китай до реконструкция на 
динозавърски кости за института „Смитсониън“, 3D принтирането се превърна в 

технология с важно значение, помагаща на жителите на 21-ви век да се 
запознаят с историята по един наистина интерактивен начин. Международните 

граници и законите за културното наследство вече няма да ограничават достъпа 
до артефакти и разкопки, тъй като онлайн имате на разположение 3D 
сканирания, позволяващи създаването на изключително детайлни точни копия, 

които се споделят и анализират от специалисти по целия свят – в много случаи 
тези технологии вече са от съществено значение за запазване на 

археологическите архиви за бъдещите поколения. 
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Данните от компютърни томографски сканирания могат да бъдат използвани в 3D 

принтерите, за да се създадат точни копия на вкаменени кости, исторически 
артефакти и др. Вкаменелостите често се съхраняват в гипсови отливки или 
кожуси, за да бъдат предпазени от увреждане. Получаването на информация за 

дадена вкаменелост обикновено изисква премахването на гипса и всички 
седименти, които го заобикалят, а това може да доведе до загуба на материал или 

дори до унищожаване на самата вкаменелост. 
 
Немски изследователи са изучавали приложимостта на използването на 

компютърна томография и 3-D принтери, за да може неразрушително да се 
отдели вкаменената кост от околната седиментарна матрица и да се направи 3-D 

разпечатка на самата вкаменена кост. 
 
Най-важното предимство на този метод е, че той е неразрушителен и рискът да се 

увреди вкаменелостта е минимален. Освен това данните от компютърната 
томография са помогнали на изследователите да направят точна реконструкция 

на вкаменелостта с избирателно лазерно топене – технология, използваща мощен 
лазер, за да слее материалите и да изгради 3-D обект. 
 

Понастоящем повечето образци от вкаменелости се съхраняват на различни места 
по целия свят, което затруднява изследователите и експертите да се доберат до 

конкретна вкаменелост. Снимки на тези вкаменелости могат лесно да се намерят 
по интернет, но те се наблюдават най-добре в 3D – и точно тук в играта влиза 3D 
принтирането.  

 
Дигиталните модели на обектите могат бързо да бъдат прехвърляни между 

изследователите, а освен това могат да бъдат произведени и разпространени 
безброй точни копия, което води до значителен напредък в научния обмен. 
Възможно е също така тази технология да доведе до глобален обмен на уникални 

вкаменелости между музеи, училища и други институции. Дигиталните данни и в 
крайна сметка репродукциите на 3-D принтирането могат лесно да бъдат 

споделяни, като по този начин редица научноизследователски институти могат да 
се сдобият с ценен информационен достъп до редки вкаменелости, който иначе 
би бил ограничен. Също както печатарската преса на Гутенберг е открила света 

на книгите за широката общественост, дигиталните данни и 3-D разпечатките на 
вкаменелости сега вече могат да получат по-широко разпространение, като в 

същото време оригиналната вкаменелост се запазва невредима. През последните 
няколко години музеите възприеха технологиите за 3D принтиране, за да 

осъществят идеи, хвърлящи ръкавица на начина, по който професионалистите и 
широката общественост взаимодействат с реалните исторически артефакти. 
 

Старт на първата в света 3D виртуална колекция от вкаменелости 
 

Хиляди 3D дигитални модели на вкаменелости плюс няколко хиляди качествени 
изображения, много от тях в 3D, вече могат да бъдат разглеждани и сваляни 
безплатно на компютър, таблет или мобилен телефон. 
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Проектът „GB3D Type Fossils Online“ спаси вкаменелостите от прашните 

чекмеджета и ги направи достъпни за академици, изследователи и ентусиасти, 
които вече могат спокойно да им се насладят.  
 

За да отпразнува старта, изпълнителите на проекта проведоха свободен публичен 
конкурс в няколко музея в Обединеното кралство. В продължение на три седмици 

посетителите бяха поканени да различат 3D-принтираните вкаменелости сред 
другите музейни експонати и да участват в теглене на жребий за ВИП музейни 
обиколки зад кулисите. Един от всички победители, изтеглен измежду всички 

регионални участници, получи и таблет-компютър, предварително зареден с 3D 
вкаменелости.  

 
Във Великобритания типовите образци от вкаменелости се съхраняват в редица 
места из цялата страна и няма лесен начин да се търси в многото различни 

каталози. Проектът „GB3D Type Fossils Online“ разработи единна база данни от 
типови образци, пазени в британските колекции, на видове и подвидове макро 

вкаменелости, които се срещат във Великобритания. Тя включва връзки към 
снимки и лазерни сканирания на най-добрите от тях, събрани в селекция от 3D 
дигитални модели.  

 
BGS – фирмата изпълнител на проекта, извърши тази дейност в сътрудничество 

със своите партньори: Националният музей на Уелс, музеят „Седжуик“ в 
Кеймбридж, Университетският музей по естествена история в Оксфорд и 
Кураторската група, представляваща редица регионални музеи. 

 
Професор Джон Лъдън, изпълнителен директор на BGS, казва: “Тази дейност ще 

предостави изключителен ресурс на учените на всички нива – изследователи, 
университетски студенти, ученици и любители за години напред.’’ 
 

Питър Финдли, програмен управител на Jisc, регистрираната благотворителна 
организация, финансирала проекта, казва: “Единната база данни от типови 

образци е полезна, но за да бъде тя истински полезна, на хората са им нужни 
изображения на реалните артикули. 3D-принтираните модели предлагат 
възможността да се докоснете до реално факсимиле, което може коренно да 

преобрази нечии разбирания и същевременно да намали разходите за достъп и 
нуждата да се работи с оригиналите. Като част от идеята на Jisc да осигурява 

лесен и бърз достъп до дигитално съдържание, сме много радостни, че можем да 
финансираме този проект, да вдъхнем живот на тези артефакти и да ги предадем 

в ръцете на хората, запленени от вкаменелостите.“ 
 
 

РЕВОЛЮЦИОНИЗИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРАТА И СТРОИТЕЛНАТА 
ИНДУСТРИЯ С ПОМОЩТА НА ЛАЗЕРНИЯ СКАНЕР FOCUS3D 

 
Богатството от възможности за анализ прави 3D лазерното сканиране много 
атрактивно, когато се провеждат детайлни проучвания дори на най-сложните 

строителни конструкции. Благодарение на съвременните хардуерни и софтуерни 
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решения цената на сканиращите услуги вече е спаднала достатъчно, за да бъдат 

те конкурентни на методите за ръчно измерване. 
 
Ковънтри, февруари 2013 г. – FARO Technologies, Inc: Детайлните и надеждни 

измервателни данни са особено необходими във фазата на измерване и 
планиране на сгради, а също и в сградните ремонти – както за вътрешни 

пространства, така и за обекти на открито, защото точните и безпогрешни 
измервания са основата на всички стабилни проучвания за планиране и 
инвентаризация. В повечето случаи простата обработка на 2D изгледи вече не е 

достатъчна.  
 

Примери, дадени от архитектите в „архитектура на лазерното сканиране“ 
показват как грешките в планирането могат да бъдат избегнати и да бъде 
повишена ефективността на проектите с напълно автоматизирания лазерен 

скенер тип скан станция Focus3D на Faro. На клона в Хановер бе възложена 
задачата да се проверят наличните чертежи на офисна сграда. Те трябваше да 

бъдат сравнени с екзекутивната ситуация. Измерванията на корпуса на 
административната сграда, която предстоеше да бъде ремонтирана, бяха 
направени с лазерен скенер FARO Focus3D. Архитектът Йоханес Рехенбах направи 

30 отделни сканирания само за пет часа, документирайки изчерпателно 2 800 
квадратни метра фасадни повърхности и 1500 квадратни метра етажно 

пространство в 3D. 
 
Напоследък архитектурните фирми работят преобладаващо в 2D. В резултат на 

това 2D презентацията без изкривяване е от съществено значение като основа за 
планиране на сгради и вътрешни пространства, както и на обекти на открито. 

Могат да бъдат създадени обстойни 2D изображения като етажни планове, 
напречни сечения и фасади с помощта на триизмерните сканирани данни, които 
предоставя скенерът FARO Focus3D. Впоследствие те могат да бъдат импортирани 

в CAD програми, като се спазва мащабът. Това улеснява сравняването на етапа на 
планиране със съществуващата сграда: евентуалните грешки в плана се откриват 

своевременно и могат да бъдат отстранени, преди да започне строителството. 
Така се избягват значителни рискове при отговорност и се гарантира, че най-
важните изисквания, засягащи точността и ефективността, могат да бъдат 

изчислени. 
 

В конкретния пример на споменатото по-горе проучване на офисна сграда, след 
използването на метода лазерно сканиране се забелязват значителни разлики. В 

сравнение с вече съществуващия CAD план се откриват ясни несъответствия в 
реалната сграда в областта на централните подпорни стени и дясната външна 
стена. 

 
Ако подобни несъответствия се забележат едва при бъдещите строителни работи, 

може да доведат до съществени допълнителни разходи и функционални 
недостатъци в проекта. Вместо това изискваната сигурност в планирането се 
постига своевременно с използването на 3D измервания, направени с лазерния 

скенер FARO. Разликите между съществуващите и планираните размери на всички 
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етажи в този имот достигаха приблизително 30 квадратни метра. По този начин 

своевременно бе установено и съобщено на инвеститора за потенциална загуба 
на етажна площ, която може да бъде отдадена под наем. Точните резултати от 
измерванията на Focus3D щяха да бъдат използвани и за измерванията на 

фасадата. След анализ и пряко сравнение с отделните ръчни измервания от 
отправни точки беше установено, че изискваната точност от не повече от 5 

милиметра отклонение на прозоречен отвор не може да се поддържа надеждно с 
ръчно измерване. Бяха открити несъответствия между 0 и 15 милиметра. 
Резултатът можеше да бъде оптимизиран още повече чрез успоредно използване 

на тахометрична калибрация, но това щеше да отнеме значително повече време. 
 

Визуалната проверка на осовите мрежи, височината на трегерите и детайлните 
точки бе възможна в ранния етап на планиране с помощта на насложени 
сканирани данни и ръчно измерените планове на фасадата. Това се оказа много 

полезно за избягване на грешки в проекта и осигуряване на безпроблемен процес 
на строителство. Измерванията на Focus3D показаха, че стоманените колони на 

покривната конструкция в този имот не са центрирани над колоните на зидарията 
при етажите с пълна височина. Знаейки това, облицовката на колоните вече 
можеше да бъде разположена встрани от центъра, за да се постигне желания 

еднороден изглед на фасадата. 
 

Предимството на 3D лазерното сканиране с Focus3D в сравнение с другите 
измервателни методи се крие в способността му да провежда цялостни 
проучвания на съществуващите условия и да извършва многофункционални 

анализи на данни. От сканираните изображения може да се генерират 
аксонометрични или перспективни изгледи от всяка гледна точка. Могат да се 

създадат и видео анимации с постоянно променящи се планове на камерата. 
Освен това съдържанието на сканираните 3D изображения изгражда база данни 
за редица новаторски опции за визуализиране. 

 
Като част от задачата за осигуряване на доказателства, сканираните 3D 

изображения с FARO Focus3D могат да послужат например за доказване и 
онагледяване праволинейността на строителните компоненти. Това позволява 
състоянието на сградата да бъде документирано прецизно и неоспоримо, дори 

след много години. С помощта на софтуера SCENE могат да бъдат създадени 360° 
панорами с фотографско качество, които позволяват да се извършват визуални и 

геометрични анализи на имота. Количеството предоставени данни е толкова 
голямо, че плановете могат да бъдат изготвени и извън обекта. Посещенията на 

строежа с цел последващи измервания ще останат в миналото, което ще доведе 
до икономия на време и средства. Като част от тръжния процес, фирмите-
участници ще могат да разгледат панорамите с висока резолюция по интернет, 

което ще им позволи да представят прецизно калкулирани оферти. Това ще 
намали и строителните разходи. Тези панорами могат да бъдат включени и в 

началната страница в уебсайта на архитекта или на клиента. 
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МОДЕЛИРАНЕ НА НАЙ-ДЪЛБОКАТА МИНА В СВЕТА 

 
Собственост на „Anglo Gold Ashanti“ и осигуряваща препитание на  6 000 души, 
мината „Мпоненг“ е част от стария комплекс „Western Deep Levels“, разположен 

край Йоханесбург, Южна Африка и е официално класифицирана от Рекордите на 
Гинес като най-дълбоката мина в света. В най-долната си точка мината се 

простира на дълбочина 4,1 км под повърхността, където температурата на 
скалите може да достигне 60°C, а тази на въздуха - 36°C. За да се набележат 
потенциални проблемни зони преди монтирането на нов конвейер,  монорелсова 

линия и седалков лифт в мината, бе извършено проучване с цел да се изготви 
точен екзекутивен 3D модел на обекта. 

 
Използвайки 3D CAD модела на тунелите в мината, съответната обслужваща 
инфраструктура бе насложена във виртуална CAD среда, за да се определят 

зоните, нуждаещи се от модифициране, преди да започнат строителните и 
монтажните работи. Дребните отклонения от първоначалния проект можеха 

евентуално да причинят проблеми при монтажа, затова бе много важно да се 
изготви 3D модел, за да се предотвратят забавяния в сроковете за изпълнение и 
скъпоструващи преразходи.  

 
Създаване на 3D CAD модел 

 
Целта на задачата бе да се изследват 3 км спускащи се надолу тунели, за които 
бе установено, че се отклоняват от първоначалния проект и могат да попречат на 

монтажните работи. Проектът бе за четири успоредни тунела, прокопани под 
наклон от -7,5°, простиращи се от ниво 120 до 123 и 126. Задачата бе възложена 

на специалистите по подземно маркшайдерство „3D MSI“, които имаха три цели: 
първо, да изследват три от четирите тунела в 3D; второ, да използват 3D CAD 
модела, за да установят евентуални проблемни зони и трето - да насложат 

геообоснованите CAD модели на обслужващата инфраструктура, които да 
помогнат за установяването на тези проблемни зони.  

 
„3D Mine Surveying International Limited“ (3D MSI) е със седалище във 
Великобритания и се специализира в подземно маркшайдерство и 3D моделиране 

на данни от проучвания. От работа на обекти до обработка на данни и изготвяне 
на сложни 3D чертежи, „3D MSI“ използва най-новата инструментална 

екипировка за лазерно сканиране и специализирано устройство (робот) за 
дистанционни проучвания (RSV), за да изследва подземни дейности с висока 

скорост. Фирмата работи в тясно сътрудничество с минни геодезисти, 
конструктори и одитори на условията за безопасност и здраве на работното 
място, а получените данни се използват, за да се осигури по-голяма безопасност 

и ефективност на минно-добивната дейност с помощта на модерни 
изследователски технологии. 

 
За проучването „3D MSI“ използва лазерни скенери Leica Scan-Station C10, Leica 
HDS6000 и Leica HDS6100 High Definition Surveying™. Използваният софтуер 
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включваше Leica Cyclone, който събира и обработва данните за „облак от точки“ 

за сканиране и 3D Reshaper за моделиране.  
 
Поради трудности при фините допуски между размерите на инфраструктурата и 

проекта на тунела, „3D MSI“ извърши проучвания на дълбочина до -3 900 м, за да 
осигури изчерпателен анализ на проблемните зони, преди да започнат 

монтажните работи. Бяха снети общо 240 сканирани изображения за трите 
тунела, които се равняват на общо разстояние от 3,5 км.  
 

Сравнение с първоначалния проект 
 

За всеки от тунелите бе изготвен пълен мрежов модел (wireframe) с помощта на 
3D Reshaper; това позволи да се направи сравнение между първоначалния проект 
и модела на действителния обект. След изготвянето на мрежовия модел вече бе 

възможно да се комбинира 3D проекта с CAD моделите на оборудването, което 
трябваше да се монтира в тунелите, за да се установи дали ще паснат както е по 

проект.  
 
Едно от най-очевидните несъответствия бе открито на върха на тунел 2. Ако 

конвейерът беше монтиран по първоначалния проект, той щеше да пробие 
страничната стена на 1,2 км по-надолу в тунела. Чрез наслагването на конвейера 

върху тунела в CAD средата местоположението на конвейера бе коригирано във 
виртуални условия, за да се определи дали проблемът може да се реши, без да се 
налага да се предприемат скъпоструващи инженерни дейности. Чрез това 

наслагване се установи, че ако конвейерът бъде преместен с 0,5 м по-наляво, ще 
може да се вмести, без да се налага да се правят изменения по профила на 

тунела.  

 
Мрежов модел на мината „Мпоненг“, получен от данни 3D сканиране 
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3D СКАНИРАНЕ С LIDAR ЗА КАРТОГРАФИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ 
МЕСТНОСТИ В ГОРАТА СЕЙВЪРНЕЙК 
 

От 2000 г. насам екипът за Въздушно изследване и проучване към организацията 
English Heritage изучава LiDAR данни с оглед да се оцени доколко са подходящи 

за запис и тълкуване на археологически обекти и местности. През 2003 г. 
открихме нов аспект на LiDAR и нови възможности за използването му, след като 
установихме, че данните от последния отразен сигнал могат да се използват за 

моделиране на земната повърхност в гористите местности. По този начин се 
откриват характеристики на терена в области, където традиционното въздушно 

проучване в общия случай е неподходящо. Изпробвахме този метод с много 
положителни резултати върху малък район в гората Дийн в Глостършир, около 
укреплението от желязната епоха край Уелшбъри. В следващите години 

общинският съвет на Глостършир извърши допълнителни дейности в другите 
райони на гората и на други места из графството, често пъти в сътрудничество 

със служители от отдел „Изследване на горските ресурси“ към Комисията по 
горите. 
 

През 2006 г. Комисията по горите възложи на отдела по ландшафтно моделиране 
към Кеймбриджския университет (ULM) да извърши LiDAR проучване на терена в 

гората Сейвърнейк като част от планирането за изготвяне на план за управление. 
Обработените LiDAR данни показаха голям брой неизвестни дотогава 
характеристики на терена в границите на гората Сейвърнейк, които би било 

добре да се картографират и да получат по-подробно тълкуване. Екипът за 
Въздушно изследване и проучване също взе участие, за да извърши анализ и 

тълкуване на тези нови характеристики като част от Националната програма за 
картографиране (NMP). Тя включва тълкуване, транскрипция и запис на всички 
археологични особености, които могат да бъдат идентифицирани от въздушни 

снимки и извлечени от LiDAR изображения. Проектът бе осъществен специално за 
да се оцени относителната стойност на LiDAR данните в сравнение с 

традиционната въздушна фотография.  
 
Макар че организацията „English Heritage“ бе участвала в няколко проекта на NMP 

с използване на LiDAR данни, Сейвърнейк бе първият проект, в който се оказа 
възможно да се картографира интерактивно по действителни LiDAR данни, вместо 

само по извлечени от LiDAR изображения.  
 

Инструментална екипировка и софтуер 
 

ULM извърши въздушното LiDAR проучване в гората Сейвърнейк през април 2006 
г., като използва своята система Optech ALTM 3033. Беше осигурена наземна GPS 

поддръжка чрез приемник Novatel с двойна честота, разположен в пасивна 
записваща станция на британската национална картографска агенция „Ordnance 
Survey“. Летяхме на височина 1000 м, за да получим 2 до 4 попадения на метър, а 

лазерният отпечатък бе зададен на номинална стойност 0,8 м. Извършването на 
въздушното проучване преди широколистните дървета да са разлистили напълно 
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короните си и докато растителността под тях все още бе сравнително ниска ни 

осигури висока степен на лазерно проникване до земната повърхност. 
Конвертирахме данните за облака от точки в координатна мрежа с размер на 
квадрантите 0,5 м, като им зададохме точковата стойност от лазерното 

наблюдение, попадащо в дадения квадрант. Там, където в един квадрант бе 
открито повече от едно лазерно наблюдение, използвахме последното срещнато в 

облака от точки. Празните квадранти бяха запълнени чрез закръгляне от 
съседните. 
  

Опитът от Уелшбъри ни разкри потенциала при използването само на данни от 
последния отразен сигнал, но последващите проекти показаха, че в много случаи 

оставащите „пикове“ предизвикват твърде големи смущения и че обработен модел 
на терена е единственото практично решение. Служителите в ULM създадоха свой 
собствен алгоритъм за премахване на растителността, за да изготвят такъв 

дигитален модел на терена (DTM) за топографията на местността под короните на 
дърветата (Devereux et al 2005). За проекта в гората Сейвърнейк ULM, чрез отдел 

„Изследване на горските ресурси“, осигури данни в координатна мрежа за първия 
отразен сигнал, последния отразен сигнал и DTM.  
 

Конвертирахме данните в растерни повърхности и ги разчетохме в AutoDesk Map 
2008, където бе възможно да се картографира директно от повърхността. По този 

начин данните можеха да бъдат манипулирани така, че да управляват източника 
на светлина и вертикалното преувеличение, откроявайки особеностите на терена 
и правейки по-лесно тяхното тълкуване. 

 
Защо бе избран методът на сканиране?  

 
Целта на проекта бе да тества потенциала на LiDAR да прониква през короните на 
дърветата в гората и да успее да запише оцелели до наши дни археологически 

особености (например могили), които са в голяма степен невидими за 
стандартните въздушни фотографски методи и е трудно да им бъде направено 

наземно измерване. Считаше се за важно и да успеем да тестваме предимствата 
на тълкуването и картографирането директно от генерирани от LiDAR повърхнини 
в CAD среда – нещо, което беше невъзможно преди напредъка, постигнат в 

специализирания софтуер.  
 

Вторичният аспект на проучването - възможността да се сравнят относителните 
предимства на данните от LiDAR с традиционните въздушни снимки - бе 

разглеждан като важен тест, който ще предостави полезна информация за хората, 
планиращи бъдещи проучвания в гористи местности.  
 

Пред какви проблеми бяхме изправени? 
 

Гората Сейвърнек бе първият проучвателен район, където екипът по Въздушно 
изследване и проучване имаше пряк достъп до данните от LiDAR с възможност за 
манипулирането им в реално време. Това доведе до доста стръмна крива на 

обучение по отношение на това как най-добре да бъдат използвани данните. 
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Възможността да картографираме от интерактивната повърхнина обаче се оказа 

много по-ефективна от предишни проучвания, които бяха успели да използват 
само различни изображения, извлечени от LiDAR, осветени от различни ракурси и 
т.н.   

 
От мащаба на извеждане на LiDAR повърхнината в AutoDesk Map се получи 

интересен ефект – участъци с празнини в данните, причинени от гъстите корони 
на дърветата или растителността под тях, ставаха по-силно или по-слабо 
изразени при приближаване на изображението. Този ефект доведе до известен 

процес на проби и грешки, за да установим оптималния мащаб за преглед.  
 

Както и при предишното проучване в гората Дийн, имаше някои зони с голяма 
степен на загуба на данни. Това бе особено забележимо в участъци с иглолистни 
насаждения, където дори данните от последния пулс на лазера не успяваха да 

проникнат през короните заради гъстотата им. Същото беше положението и при 
растителността под дърветата, когато тя се състоеше от храсти като зеленика или 

рододендрон, които отново силно ограничаваха проникването на лазерния пулс. 
Този вид данни е полезен за по-подробен анализ, тъй като предоставя 
информация, подпомагаща установяване на местоположението за по-нататъшна 

полева работа, и информация за състоянието на археологическите особености.  
 

Какви бяха резултатите?  
 
Проучването на ULM осигури ASCII файлове в координатна мрежа за първия 

отразен сигнал, последния отразен сигнал и един филтриран DTM. По-
нататъшният анализ на тези данни, извършен от екипа за Въздушно изследване и 

проучване и сравняването им с традиционните въздушни снимки доведе до 
изготвяне на комплект CAD чертежи, изобразяващи всички особености, които 
представляваха интерес, заедно с приложените данни, отразяващи ключовите 

елементи на всяка особеност – например предполагаемата им възраст и 
тълкуване. Повече подробности за всяка от тези особености са записани в AMIE, 

базата данни с археологически паметници на организацията „English Heritage“. 
Тези данни могат да бъдат разгледани на уебсайта на „PastScape“ - 
www.pastscape.org.uk. Резултатите от проучването бяха оценени и синтезирани в 

доклад, публикуван като част от серията доклади на Изследователския отдел към 
„English Heritage“.  

 
Сравнението на относителните предимства на различните източници потвърди 

теорията, че макар и да има определени предимства при ползването на данни от 
LiDAR в гористи местности, анализът на традиционните снимки трябва да бъде 
извършван едновременно с тях, за да се получи възможно най-пълна картина за 

съответната историческа местност. По-конкретно сравнението показа, че при 
подходящи обстоятелства историческите фотографии могат да разкрият 

особености, не оставили следи, които могат да бъдат засечени с LiDAR проучване, 
но които въпреки това са важни за по-пълното разбиране на археологията на 
местността. 

 

http://www.pastscape.org.uk/
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Данни от 3Д сканиране с LiDAR на гората Сейвърнейк (вляво) и същите след 

обработка за премахване на растителността (вдясно) 
 

 
ПРОУЧВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ПОСТРОЙКИ И ТОПОГРАФСКИ ОСОБЕНОСТИ 
 

Екипът по имотите към “English Heritage“ поръча подробно топографско проучване 
на течението на реката и проучване „камък по камък“ във вертикален разрез на 

входовете на тунелите в абатството Фаунтънс в Северен Йоркшир. Разположено в 
долината Скел, през която тече река и е заобиколена от двете страни със стръмни 
скали, абатството Фаунтънс е най-голямата монашеска руина в страната. То е 

шедьовър на архитектурната изобретателност от 12-и век и през 1987 г. получи 
статут на Обект от световното наследство. Обектът се управлява от Националния 

тръст и е под попечителството на „English Heritage“, която осигурява средства за 
поддръжката му и стратегически план за управление. Поради своето 
местоположение в последните години абатството бе засегнато от наводнения, 

вероятно причинени от промени в околната среда. Ето защо се проучва 
възможността за подобряване на водното течение през местността и състоянието 

на отворите на тунелите. Проучвателните чертежи на Greenhatch Group 
осигуряват основа за изследване и последваща консолидация.  
 

Инструментална екипировка и софтуер  
 

Greenhatch Group се зае с топографското проучване и проучването „камък по 
камък“ във вертикален разрез, използвайки комбинация от лазерен скенер Leica 
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HDS 6200 и безотражателна EDM (REDM) тотална станция Leica TCRP1201. 

Точковата резолюция за проучването „камък по камък“ бе зададена на 
минималния интервал от 1 мм на всеки 10 м и бяха извършени 10 сканирания 
над, около и във вътрешността на тунелите, за да се осигурят обстойните данни, 

необходими за създаване на секциите и вертикалите с  използване на комбинация 
от облаци от точки. Всички позиции на сканиране бяха свързани в минимум 

четири контролни точки: с наклон и ротация, прецизни полеви цели, 
координирани от REDM от близката тотална станция.  
 

След приключването на всяко сканиране бяха заснети 360-градусови 
фотографии, използвайки колимационно калибрирано рамо и фотоапарат Canon 

EOS 5D, за да стане възможно изготвянето на панорамни изображения и оцветени 
точкови данни. Бяха заснети и допълнителни изображения с висока резолюция с 
помощта на широкоъгълен асферичен обектив, за да се подпомогне 

изчертаването в AutoCAD от облаците от точки в офиса. Топографското 
проучвателно сканиране бе извършено по същия начин: полевите цели бяха 

наблюдавани с REDM, преди сканирането на околната среда от всяко 
местоположение с 3–5 мм резолюция. 
  

Полученият комплект данни бе триизмерно правилна поредица от нишки и данни 
за нивата, получени от стандартна тотална станция, заедно с обстоен облак от 

точки, който можеше да бъде разрязан перпендикулярно, за да се осигурят 
вторични 2D детайли. Беше използван LSS софтуер, за да се запишат, трасират и 
координират нишката и данните от контролните точки на тоталната станция и да 

се експортират в AutoCAD като 3D и 2D пакети от данни с контури. След това 
беше използван плъгинът Leica Cloudworx AutoCAD за по-нататъшно 

манипулиране на 2D AutoCAD данните и за да се разреже перпендикулярно и 
селективно облакът от точки и да се изготвят необходимите топографски и „камък 
по камък“ чертежи с висока резолюция.  

 
Защо бе избран методът на сканиране?  

 
За топографското проучване голяма част от детайлната зидария, тунели и 
сводести участъци изискваха обединяване на традиционните наблюдения от 

тоталната станция и съвременните методи за лазерно сканиране. Единствено по 
този начин можеше да се постигне резолюцията, необходима за 2D AutoCAD 

чертежите.  
 

Изготвянето на обстойно лазерно сканиране на обекта гарантира, че всички 
участъци могат да бъдат изчертани уверено и че не са изпуснати важни 
исторически детайли. Можехме да направим само топографско измерване с прът и 

отражател, но нивото на 2D картографската информация се подобри значително 
благодарение на подробния пакет данни от облака от точки.  

 
Средата бе еднакво подходяща за лазерно сканиране или за фотограметрия, с 
които да се осигурят чертежи „камък по камък“ на входа на тунела и на стените 

му. В случая обаче цената беше от значение, затова изискването за 2D чертежи 
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„камък по камък“ (вместо по-подробни 3D данни) направи лазерното сканиране 

по-подходящия метод. Големите, открити фуги между камъните също улесниха 2D 
дигитализирането, осъществено с изчертаване по данни от облак от точки. Имали 
сме противоречиви резултати при този процес, а ясно очертаните фуги са много 

важни за успешното 2D изчертаване „камък по камък“ с използване на 
технология за лазерно сканиране.  

 
Пред какви проблеми бяхме изправени? 
 

Сложността на обекта затрудни тълкуването, изчертаването и манипулирането на 
правилните компоненти. Това се оказа особено вярно например при опита да се 

пресъздаде подземен тунел под надземни детайли, като сводестия таван на 
избата, който се бе запазил непокътнат.  
 

Най-големият проблем обаче бе взаимодействието с посетителите на обекта. 
Проучването бе извършено в средата на лятото, за да е сигурно, че нивото на 

водите ще е ниско и да можем да извършим проучването на речното легло; но 
това означаваше и най-голям брой посетители, тъй като проучването съвпадна с 
училищната ваканция. За да се осигури обществената безопасност, се спазваха 

предупредителните надписи и процедурите за безопасна работа с лазери, но като 
допълнителна предпазна мярка всички зони, представляващи голям обществен 

интерес (например избата на абатството) се проучваха рано всяка сутрин, преди 
обектът да бъде отворен за посетители. Въпреки това взаимодействието с тях 
беше неизбежно.  

 
Какви бяха резултатите?  

 
Главната част от работата бе свързана с подробно топографско измерване. Едно 
от важните изисквания на спецификацията обаче бе да осигурим наличието на 

някакъв вид 3D функционалност. Чрез измерването на всички основни 
топографски особености и нива с помощта на традиционна тотална станция и 

прът с отражател в 3D нишка успяхме да създадем обстойна 3D триангулирана 
DTM (цифров модел на терена) повърхност в DWG форма. Тя щеше да допълни 
по-подробните 2D топографски чертежи.  

 
2D топографските чертежи бяха представени върху застъпващи се 1:200 мащабни 

рамки – но осигуреното ниво на детайлност бе равно на мащаб 1:50. Чертежите 
„камък по камък“ бяха изготвени в мащаб 1:50 само като 2D AutoCAD чертежи. 

Цялата чертожна информация бе проверена на място от екипа на „English 
Heritage“ и бяха внесени корекции. След това бяха изготвени стабилни архивни 
копия на всеки един чертеж с мастило върху филм. Освен това всички данни от 

проучването бяха предадени на „English Heritage“ в техните стандартни формати, 
заедно със съпътстващите ги метаданни. И накрая бе записан DVD диск Leica 

Truview, за да се гарантира по-нататъшна употреба на данните от облака от 
точки. На DVD диска бяха поместени всички чертежи във формат PDF с висока 
резолюция, заедно с взаимодействието с облака от точки и използването на 360-

градусовите панорамни изображения за всяка позиция на сканиране. 
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ОСНОВНИ СОФТУЕРНИ ПАКЕТИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ 3D 

СКАНИРАНЕ 
 
 

GEOMAGIC  (http://geomagic.com, http://www.rapidform.com) 
 

Софтуерът за 3D инспекция и измервания на Geomagic осигурява най-висока 
точност, максимална скорост и мигновено генериране на отчети за качеството на 
заводски компоненти на опитни образци и прототипи и инспекция на 

продукцията, както и управление на доставките. 
 

Софтуерът  на Geomagic ви дава възможност да извършвате бързи и точни 
графични сравнения между цифрови референтни модели; да създавате веднага 
3D PDF отчети за измервания, допуски и отклонения; да използвате данни от 3D 

сканирания и 3D сонди, за да определяте качеството на заводски компоненти на 
прототипи; да автоматизирате процесите чрез интегрирания софтуер за съставяне 

на сценарии Python; използване на безплатни CAD импортери за добавяне на 
сравнителни данни в такива формати като SolidWorks, CATIA, NX, IGES, STEP, 
VDA, Pro/ENGINEER и SAT. 

 
Geomagic Control (известен преди като Geomagic Qualify) е най-комплексното, 

надеждно и точно в индустрията софтуерно решение за 3D измервания, а така 
също и платформа за автоматизация. Продуктът Geomagic Control осигурява най-
висока точност, скорост и комплексно, автоматично генериране на отчети за 

качеството на заводски компоненти на опитни образци и прототипи, инспекция на 
продукцията, както и управление на доставките чрез използване на КИМ и 

инструменти за лазерно сканиране. Софтуерът предоставя безплатни 
инструменти, като CAD импортери за добавяне на сравнителни данни и средства 
за анализ на аеродинамични повърхности, за да позволи на производителите 

бързо да повишат качеството на продуктите и производството, да идентифицират 
технологични проблеми и да увеличат производителността. Разширените функции 

за задаване на геометрични размери и допуски (GD&T), контактните измервания 
със сонди и контрола на размерите правят възможно бързото и точно измерване 
на детайли и компоненти, а Geomagic Qualify съдържа и функция за интелигентно 

създаване на отчети в 3D PDF формат.  
 

Платформата за автоматизация Geomagic Control предлага възможности за 
усъвършенстване на практически всеки процес, намаляване на необходимостта от 

намесата на човека в процесите за измерване и запис на резултатите, намаляване 
на времето за измервания, а така също за значително подобряване на 
резултатите от анализа за повторяемост и възпроизводимост (R&R). 

Потребителите на продукта Geomagic Control получават възможността съществено 
да намалят времето за престой на производствените линии, да повишат точността 

и подобрят качеството на детайлите по време на и след производството. 
 
Geomagic Verify (известен преди като Rapidform XOV) е мощен и лесен за 

употреба софтуерен продукт за контрол на качеството на опитни образци и 

http://geomagic.com/
http://www.rapidform.com/
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прототипи, удобен за използване както с контактни така и безконтактни 

устройства за 3D измервания. Продуктът ви позволява да измервате и сравнявате 
детайли с други CAD модели за целите на откриване и отстраняване на 
производствени дефекти, преди последните да се превърнали в голям проблем за 

производството. 
 

Geomagic Verify е мощен и лесен за употреба софтуерен продукт за контрол на 
качеството на опитни образци и прототипи, удобен за използване както с 
контактни така и безконтактни устройства за 3D измервания, докато Geomagic 

Control е комплексна платформа за автоматизация на контрола на качеството за 
рационализиране на процесите на редовните и повтарящи се проверки на 

качеството. 
 
Geomagic Design X (известен преди като Rapidform XOR) е най-комплексният 

софтуерен пакет за ре-инженерингово (обратно) проектиране в индустрията, 
който обединява в себе си CAD модели, основани на предистория, с обработка на 

данни от 3D-сканиране, който позволява да бъдат създавани базирани на реални 
обекти, редактируеми обемни модели, които са съвместими с вашия съществуващ 
CAD софтуер. Не е необходимо да започвате работата си на празен екран — 

започнете с нещо съвсем реално. Geomagic Design X е най-лесният път за 
създаване на редактируеми, базирани на реални обекти CAD модели въз основа 

на данните, получени от 3D-скенер и тяхното интегриране в съществуващите на 
вашето работно място работни процеси в техническото проектиране. 
 

Geomagic Design X е единственият софтуер за ре-инженерингово (обратно) 
проектиране, който обединява в себе си CAD модели, основани на предистория, с 

обработка на данни от 3D-сканиране, който ви дава възможност да създавате 
базирани на реални обекти редактируеми обемни модели, които са съвместими 
с вашия съществуващ CAD софтуер. Geomagic Design X генерира CAD модели, 

основани на предистория, заедно с дървета с признаци; конвертира във ваш 
предпочитан формат, включително в SolidWorks, Creo, NX, Inventor, AutoCAD, 

CATIA и др.; дава възможност за обработка на облаци от точки, мрежи, 
повърхности и физически модели само в едно приложение; допълва вашия CAD 
софтуер чрез създаване на реални модели с дървета с признаци – най-

популярният вид на модели в проектирането. 
 

Ако можете да проектирате в CAD среда, вие можете да започнете веднага да 
използвате Design X. Софтуерът използва познати инструменти за физическо 

моделиране и елиминира старите работни процеси на ре-инженеринга, 
включващи щателното редактиране на полигони и генериране на повърхности. И 
тъй като Design X е изграден върху едно цялостно CAD ядро (Parasolid), това ви 

дава гъвкавостта да създавате реални CAD модели по начина, който желаете. 
Всичко от което имате нужда се съдържа само в едно приложение, без никаква 

необходимост да преминавате към и да се връщате обратно на различни 
приложения. Продуктът работи с всички 3D скенери, и създава реални, основани 
на обекти модели за всяко едно основно CAD приложение. 
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Geomagic Design Direct (известен преди като Geomagic Spark) е единствено по 

рода си 3D приложение, обединяващо в един цялостен софтуерен пакет 
операциите по обработка на сканирани данни, CAD проектиране, надеждно 
редактиране на 3D облаци и мрежи от данни, конструиране на работни възли и 

създаване на 2D чертежи. 
 

Geomagic Design Direct предоставя най-мощните в индустрията инструменти за 
обработка и редактиране на сканирани данни в един удобен, комплексен CAD 
пакет за директно моделиране. Тази комбинация от водеща в индустрията CAD 

функционалност и 3D сканиране въвежда една нова парадигма „сканиране-в-
CAD-проектиране“, която може да усъвършенства методите за разработване на 

продуктите, да катализира ефективността на технологичния процес, да улесни 
сътрудничеството и да изведе продуктите по-бързо на пазара. 
 

Инженеринг 
Geomagic Design Direct, със своя удобен за ползване интерфейс и интуитивни 

инструменти за директно моделиране, дава възможност на инженерите от 
различни сектори да подготвят цялостни работни възли, проектни концепции и да 
изменят проектите, без да бъдат задължително CAD експерти. 

 
Моделиране на геометрични прототипи 

Чрез използване на сканирани физически данни в една CAD среда, индустриални 
дизайнери и дизайнери на потребителски продукти използват Geomagic Design 
Direct за да създават лесно множество концептуални модели за одобрение от 

страна на клиента. 
 

Производство 
Geomagic създадоха продукта Geomagic Design Direct – който е базиран на 
водещия в индустрията CAD приложно-програмен интерфейс (API) на SpaceClaim 

– както за CAD експерти, така и за потребители, които не познават CAD 
технологиите. Чрез използване на инструментите за директно моделиране, 

интуитивните средства и лесното възприемане на работата, Geomagic Design 
Direct дава възможност на всеки да действа като продуктивен CAD дизайнер. 
Потребителите могат да сканират или импортират облаците от точки директно в 

приложението, а след това с помощта на динамични средства за преместване и 
видоизменения на обекти (push and pull) бързо да създават и редактират обемни 

модели. Без да бъдат забавяни в работата си от сложно дърво с предистория, 
потребителите могат свободно да изменят проектите „в движение“ и да променят 

параметрите без ограничения. Geomagic Design Direct може да бъде приспособен 
към нуждите на потребителите чрез добавяне на масив с допълнения от други 
доставчици на софтуер, а също така се интегрира лесно във всички основни 

външни софтуерни CAD пакети. 
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POLYWORKS (http://www.innovmetric.com) 
 

Софтуерният пакет PolyWorks, разработен от компанията InnovMetric Inc., Канада,  
е основно софтуерно решение за контрол на размерите при висококачествен 
облак от данни и за приложения на ре-инженеринга. 

 
При изпълнение на операции по леене, фрезоване, пресоване или щамповане 

можете да разчитате на софтуерния пакет PolyWorks за комплексно решение на 
всякакви производствени задачи. Софтуерният пакет PolyWorks се предлага като 
пълен програмен пакет или във вид на пакет за решения по двете основни 

приложения – задачи по контрол на размерите при облак от данни и задачи по 
ре-инженерингови приложения. 

 
PolyWorks/Inspector (за контрол на качеството при приемане на облак от 
данни) ви предлага следните възможности: 

 
 Да използвате облаци от данни с висока плътност, получени в резултат на 

дигитализацията на детайли на прототипи и работни възли за бързото 
идентифициране на деформации и отстраняване на проблеми в ранен етап 
на развитие на производствения процес; 

 Да одобрявате вашия производствен процес чрез прилагане на пълна 
проверка по приемане на вашите първи произведени продукти; 

 Да контролирате постоянно производствения цикъл чрез автоматично 
измерване на степента на износване на инструментите и бързото откриване 
на всяко рязко влошаване на качеството на произвежданите продукти; 

 Да проверявате за съответствие с изискванията на окончателно 
произведените и сглобени продукти чрез изпълнение на подборни 

инспекции по приемане на продуктите с използване на автоматизирани 
технологии. 

 

PolyWorks/Modeler (за ре-инженеринг) ви предлага следните възможности:  
 Да генерирате технологични полигонални модели клас А; 

o Да трансформирате подравнени облаци от данни във високоточен 
полигонален модел чрез използване на уникалната адаптивна 

технология PolyWorks за формиране на мрежест топологичен модел, 
основан на отчитане на установените допуски; 

o Да реконструирате съвършени полигонални модели на геометрични 

елементи от несъвършено дигитализирани данни за такива елементи; 
o Да прилагате всички типични CAD операции директно към 

полигонални модели и да подготвяте такива модели за широкото 
разнообразие от производствени приложения като фрезоване по 
форма, бързо прототипиране, ре-инженеринг, контрол на качеството 

при приемане на продукцията, комплексен анализ на технологичния 

http://www.innovmetric.com/
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процес – CFD & FEA – анализ по метода на крайните елементи, анализ 

на цифрови данни и т.н. 
 

 Да създавате гладки и логически повърхности въз основа на използването 

на неоднородни рационални базови сплайни (NURBS), лесно редактируеми 
чрез CAD софтуер 

o Да използвате автоматични средства за проследяване на геометрични 
елементи за бързо формиране на мрежи от изображения във вид на 
сегменти от криви. Кривите могат също така да бъдат извлечени 

интерактивно, чрез само с едно кликване на мишката; 
o Да ограничавате процеса за автоматично формиране на повърхности 

до нивото на предварително определена крива за целите на 
формиране на по-логични мрежи от моделиращи криви; 

o Да регулирате твърдостта на емпирическите сплайнови NURBS 

повърхности, имитиращи листови метални материали за постигане на 
съвършено гладки повърхности без вълнисти контури на 

изображението; 
o Да оптимизирате своите последователни усилия в последващите CAD 

приложения чрез минимизиране на броя точки и контурни участъци 

на повърхността чрез увеличение на гладкостта на контурните 
участъци и опростяване на процеса на създаване на съвършени групи 

криви. 
 
 

GOM INSPECT (http://www.gom.com)  
 

GOM Inspect е безплатен софтуер за 3D инспекции и обработване на мрежи, за 
размерен анализ на 3D облаци от точки, получени от скенери с бяла 
структурирана светлина, лазерни скенери, CT скенери и от други източници. 

 
GOM Inspect дава възможност на потребителите да импортират сканирани данни 

от различни видове измервателни системи с широк масив усъвършенствани 
облаци от точки и функционалности за инспекции и контрол на качеството.  
Обработване на мрежи - полигонизиране на точки в мрежи, изглаждане, 

изтъняване, запълване на вдлъбнатини, уточняване на данни, и извличане на 
линии на кривини от мрежи.  Инспекции с импорт на CAD (IGES, STEP, JT-Open и 

др.), подравнявания, сравнения, CAD-базирано просто генериране, двуизмерен 
анализ на напречни сечения, анализ на отклоненията от размери и допуски 

(GD&T), отчети (скрийншотове, таблици, PDF и др.), и други функции за контрол 
на качеството.  Този софтуер  е изцяло безплатен за ползване и резултатите 
могат да се споделят между отдели на компанията, доставчици и/или с клиенти за 

по-бързи комуникации и подобряване на процесите за вземане на решения.  
Регистрирайте се за техническа поддръжка на софтуера GOM и получавате 

безплатен достъп до ръководства за употреба, обучителни видеоматериали, 
форуми, демо версии, и много други. 
 

 

http://www.gom.com/
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3DRESHAPER (http://www.3dreshaper.com) 

 
3DReshaper  е софтуер на високо ниво и достъпна цена за 3D ре-инженеринг, 3D 
реконструкция на повърхности, топография, медицински приложения и 3D 

инспекции. Предназначените за обработване 3D облаци от точки, използвани при 
3D моделирането могат да бъдат получени от всяка измервателна система или 

налична технология: 3D скенери, дигитайзер (графичен таблет), КИМ, отразен 
лазерен лъч, лазерни трекери, лазерна плоскост (лазерна триангулация), 
импулсен лазер (лазерграметрия), фотограметрия или стереофотограметрия и др. 

 
Стандартната версия на 3DReshaper предлага широка гама от функции, 

обработване на облаци от точки, 3D полигонални мрежи, 3D сравнение, намиране 
на най-добра форма и извличане на напречни сечения. Генерираните модели 

(meshes) могат да бъдат директно използвани за бързо прототипиране, 
формиране на траекторията на движение на режещ инструмент, анимация, 
симулации, анализ по метода на крайните елементи, инспекции и контрол на 

качеството, възпроизвеждане на сечения и др. 
 

3DReshaper предлага също така специални функции за геодезични приложения 
под формата на един плъгин модул, който включва специфичните функции за 
геодезични приложения. Допълнителният модул, които може да се изтегли 

безплатно, предлага нови възможности за обработване и предоставяне на 3D 
лазерни данни, в частност за нуждите на гражданското строителство, културното 

наследство, миннодобивната промишленост или приложения за създаване на 
цифрови модели на терена. 
 

AUTODESK RECAP STUDIO (http://www.autodesk.com/products/recap) 
 

В качеството на ключово допълнение към софтуерните пакети Design и Creation 
на продукта Autodesk 2014, фамилията софтуерни продукти Autodesk ReCap е 
съвсем нова софтуерна програма за набиране на данни и услуги по облаци от 

данни, която опростява процеса на създаване на 3D данни за физически обекти и 
среди. Тя дава възможност на потребителите да интегрират техните актуални 

работни задачи или физически обекти в техния цялостен проектантски и 
инженерен процес. 

От компанията Autodesk заявяват, че ReCap е първото промишлено решение, 
което обединява лазерното сканиране и фотограметрията в един опростен 

продукт. Освен това, нито едно друго решение на пазара не осигурява такова 
качество на визуализацията и мащабируемост при обработването на много големи 
набори от данни, добавят от компанията. 

Autodesk ReCap включва в себе си ReCap Studio и ReCap Photo. Безплатният 

ReCap Studio е интегриран със софтуерните пакети Design и Creation на Autodesk 
и дава възможност на потребителите „да изчистват, организират и визуализират 
големи набори от данни, получени от реалността“. Това е среда за подготовка на 

http://www.3dreshaper.com/
http://www.autodesk.com/products/recap
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данни, която се намира на вашето работно бюро. Потребителите могат да 

импортират получените данни директно в Autodesk Design. 
 
 

SCAN TO BIM (http://imaginit.com/scantobim) 
 
 

Софтуерният продукт Scan to BIM на компанията IMAGINiT Technologies надгражда 
платформата Autodesk Revit, за да осигури допълнителна функционалност за 

облака от данни и данните за моделиране, които са изключително надеждни и 
могат да бъдат валидирани. 

 
Тъй като технологията лазерно сканиране се превръща в норма за събиране на 
данни за обекти в изходно положение, използването на облаци от данни при 

изграждането на модели придобива все по-съществено значение. Забравете за 
дългите часове, прекарани в моделиране на облаци от точки извън платформата 

Revit – работете сега бързо и лесно в Revit с продукта Scan to BIM. Работете много 
по-ефективно с една много по-висока степен на точност и с инструменти, на 
които можете напълно да разчитате. Софтуерното допълнение Scan to BIM за 

Revit превръща процеса от сканирането към създаването на модел в един много 
по-лесен и бърз процес. 

 
Autodesk ReCap, основната платформа и ядро на Revit, обединява на едно място 
обработката на облаци от данни и фотограметрията, давайки възможност на 

дизайнерите да визуализират и да работят с по-големи набори от данни. 
Продуктът Scan to BIM на компанията IMAGINiT отива по-далеч от изпълнението 

на простите операции, като ви предоставя възможността да взаимодействате с 
облаците от точки, помагайки ви чрез автоматичното разпознаване и 
разполагането на архитектурни елементи като стени, колони и такива елементи в 

частите ОВ, Електро и ВиК (MEP) като тръби, канали, тръбопроводи и много 
други. 

 
Със Scan to BIM се работи директно в платформата Revit, така че вие можете да 
визуализирате и да взаимодействате непосредствено с облаците от точки. 

Версията Scan to BIM 2014.1 ви предоставя такива инструменти, които ви 
позволяват да получите един добър, изчистен и напълно изграден 

информационен модел. Продуктът ви помага също със средства, които 
автоматизират разположението и които в повечето случаи разпознават 
геометрията. Използвайте Scan to BIM за да обновите или модифицирате проекти 

и бързо да промените вашата концепция от “какво е” в “какво може да бъде”. 
 

Нашите последни разширения на продукта включват опции, които правят по-
просто създаването на няколко вида изображения на екран от облаците от точки. 

Времето, което отделяте само върху създаването на изображения на екран ви 
отвлича от една много по-важна задача – контрола на качеството на вашия 
модел. Scan to BIM за Revit ви осигурява възможността за проверка на 

съответствието на вашия модел с облака от точки. Това е от ключово значение за 

http://imaginit.com/scantobim
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да се убедите, че моделът който създавате е точен и валиден, което пък спестява 

време когато се пристъпи към строителството. 
 
Други функции на Scan to BIM включват инструмента „изглед от скенер“, една 

топографска актуализация чрез която можете да филтрирате обекти от които не 
се нуждаете и разширения за преглед на екран на скорост, маркери за сечения, 

тръби, кръгли и правоъгълни колони и много други. Резултатът от използването 
на всички тези актуализирани инструменти  е повишена производителност и 
много по-точни процедури за контрол на качеството. 

 
 

СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ LEICA HDS (http://www.leica-geosystems.com) 
 
Фамилията продукти Leica CloudWorx предлага плъгин възможности за 

обработка на облаци от данни за много от най-популярните CAD системи като 
AutoCAD, Microstation, PDS и PDMS. 

 
Leica CloudWorx за Autodesk 3DS Max и Autodesk 3DS Max 
Design безпроблемно разширява тези приложения с цел да поддържа директно 

използването на големи набори облаци от данни - получени от лазерни скенери - 
с всички стандартни инструменти за визуални ефекти. Продуктът позволява на 

потребителите да използват облаците от данни в своите обичайни среди за 
моделиране, за да създават завладяващи видеоматериали „от птичи поглед“; 
служи като шаблон за моделиране на 3D геометрия или светлинни ефекти; и 

служи за 3D фон при процесите за създаване на визуални ефекти. 
 

С CloudWorx за AutoCAD потребителите могат да обработват ефективно големи 
облаци от данни директно в AutoCAD среда с използване на инструментите и 
командите, работещи в тази програма! Приложението CloudWorx добавя прости 

функции за визуализация и работа с отрязъци от облаци от данни за ускоряване 
на създаването на 2D чертежи. Нови мощни функции за автоматично моделиране 

дават възможност за създаване на модели на тръби и други 3D конструкции от 
облаци от данни в AutoCAD среда. 
 

Leica CloudWorx за Revit е един усъвършенстван плъгин за ефективно използване 
на големи масиви облаци от данни, получени от лазерни скенери, директно на 

платформата Revit за по-добро BIM моделиране на съществуващи сгради. Това е 
полезно за една широка гама от BIM дейности, включително проектиране на 

модернизиране, строителство и други операции, както и управление през целия 
жизнен цикъл на сградата. Продуктът предлага виртуално посещение на обекта 
вътре в платформата Revit, с едно цялостно изображение на уловената реалност. 

 

 

Leica Cyclone-MODEL 

Този гъвкав и мощен модул дава възможност на професионалистите да 
обработват облаците от точки директно, превръщайки ги в обекти за 

експортиране и импортиране в програмата CAD (и други приложения). Cyclone-

http://www.leica-geosystems.com/
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MODEL има най-големият в индустрията, най-пълен и автоматизиран набор от 

инструменти за точното моделиране на 3D облаци от точки като CAD геометрия 
или мрежи за целите на инженерните проучвания, геодезията, строителството, 
архитектурата и други свързани приложения. 

 

Leica Cyclone-SURVEY 

Cyclone-SURVEY дава възможност на топографите да създават бързо картографски 
материали от облаци от точки с помощта на функцията Cyclone Virtual Surveyor™. 

Мощни инструменти поддържат функциите за изграждане на комплексни 
топографски модели с оптимизация на тримерните повърхности. Cyclone-SURVEY 

представлява умален набор от функции на продукта Cyclone-MODEL, пригоден 
идеално за решаването на топографски задачи. 
 

 
СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ НА TERRASOLID  

 
Областите на приложение, в които се използват лидарни данни, евентуално в 
комбинация с изображения, отбелязват много бърз растеж през последните 

години. Софтуерните продукти на компанията Terrasolid могат да бъдат 
използвани във всяка от тези области на приложение, тъй като не са свързани 

нито с конкретни приложения, нито с конкретни системи за лазерно сканиране 
или за фотозаснемане. Софтуерът може да работи с данни от въздушни и мобилни 
системи, а в ограничена степен могат да бъдат обработвани данни и от 

стационарни наземни скенери. Тъй като няколко продукти от софтуерната гама на 
Terrasolid обхващат целия производствен цикъл, т.е. от калибрирането и 

настройването на изходни данни до създаването на окончателни 3D векторни 
модели, ортогонални фотографии, топографски изображения на терена и др., 
софтуерът притежава голяма гъвкавост по отношение на различните области на 

приложение. 
 

На уебсайт https://www.terrasolid.com/solutions.html вие можете да 
намерите преглед на няколко типични примери за полеви приложения и оттук, на 

потенциалните области на приложение на продуктите на Terrasolid по отношение 
на лидарните данни и обработката на изображения. При наличност в момента, на 
уебстраницата е предоставена също така информация за конкретни практически 

проучвания и линкове към статии, уебстраници или други източници за 
допълнителна информация. 

 
 

MESHLAB (http://www.meshlab.org) 

 
MeshLab е една усъвършенствана софтуерна система 3D за обработка на мрежи, 

която е добре известна в повечето технически области на 3D разработките и 
обработката на данни. MeshLab е свободен и с отворен код софтуер, предмет на 

изискванията на Общото право на обществено ползване ГНУ (GPL). 
 

https://www.terrasolid.com/solutions.html
http://www.meshlab.org/
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Софтуерът MeshLab е разработен от изследователския център ISTI-CNR; 

първоначално MeshLab е бил създаден като курсова работа в Пизанския 
университет в края на 2005 г. Той представлява софтуерна система с отворен 
код и общо предназначение, за целите на обработката на типични големи 

неструктурирани 3D модели, получени при 3D сканиране. MeshLab е ориентирана 
към управлението и обработката на неструктурирани големи мрежи и предоставя 

набор от инструменти за редактиране, изчистване, поправяне, проверка, 
визуализация и конвертиране на такива мрежи. 
 

MeshLab се предлага за повечето съществуващи платформи, включително 
за Windows, Linux, Mac OS X, и със съкратени функционалности за iOSand Android.  

 
MeshLab се използва за различни академични и изследователски цели и 
приложения, като например микробиология, културно наследство, реконструкция 

на повърхности, палеонтология, за бързо прототипиране в ортопедичната 
хирургия, в ортодонтията и производството на настолни компютри.  

 
 

AGISOFT PHOTOSCAN (http://www.agisoft.ru) 
 
Agisoft PhotoScan е едно усъвършенствано решение за 3D моделиране за целите 

на създаване на 3D модели с високо качество, основани на цифрови фотографии.  
 

Базиран на най-новата мултивидова технология за 3D реконструкция, този 
софтуер работи с произволни изображения и е ефективен както при 
контролирани, така и при неконтролирани външни условия. Фотографиите могат 

да бъдат заснети във всякакви ракурси, при условие че обектът, предмет на 
реконструкция, е виден поне на две фотографии. Както подравняването на 

изображението, така и процесът на 3D реконструкцията са напълно 
автоматизирани. 
  

 

ACUTE3D  SMART3DCAPTURE (http://www.acute3d.com) 

 
Acute3D разработва и продава Smart3DCapture, представляващо софтуерно 

решение, което дава възможност да бъдат създавани 3D модели с висока 
резолюция от обикновени фотографии, без всякаква човешка намеса. 
 

Принципът, на който действа Smart3DCapture е да се анализират няколко 
фотографии на един статичен обект, заснети от различни ракурси, както и да се 

откриват автоматично пикселите, съответстващи на една и съща физическа точка 
на обекта. От многото съответствия, открити по този начин, могат да се изведат 
заключения за относителните ориентации на фотографиите и точните 3D форми 

на местността. 
 

Smart3DCapture решава този проблем с най-съвременни технически постижения 
във фотограметрията, компютърното зрение и алгоритми на компютърната 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISTI
http://en.wikipedia.org/wiki/Consiglio_Nazionale_delle_Ricerche
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://en.wikipedia.org/wiki/Linux
http://en.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://en.wikipedia.org/wiki/IOS
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_heritage
http://www.agisoft.ru/
http://www.acute3d.com/
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геометрия, изпълнявайки изискванията за качеството в индустрията по 

отношение на точност, мащабируемост, ефективност, употреба, устойчивост и 
оперативна съвместимост. 
 

 

123D CATCH (http://www.123dapp.com/catch) 

 
Продуктът 123D Catch взема вашите фотографии и ги превръща в 3D модел на 
даден обект, лице или сграда, които след това можете да  наблюдавате от всички 

страни. Софтуерът също така ви води по време на целия процес на заснемане на 
фотографиите, като ви помага да постигнете най-добрия възможен резултат и 

най-цялостен модел. В допълнение към изграждането на свой собствен модел, вие 
можете да видите и всички чудесни резултати, създадени от други потребители.   

Когато инсталирате приложението за първи път, вие можете да разгледате всички 
модели, създадени от други потребители. Но за да можете да създавате собствени 

модели, вие ще трябва да се регистрирате за безплатен акаунт, като въведете 
вашия имейл адрес и си изберете парола. Когато това е направено, приложението 
ще ви води през процеса на заснемане на фотографиите на обекта, на който 

искате да създадете даден модел. Това е един удобен, изведен на екрана 
инструмент който ви помага да проследявате къде вече сте направили 

фотография и къде не сте. След като вече сте заснели всички необходими 
фотографии, вие ще имате възможност да ги прегледате преди да ги изпратите за 
обработка. Тази обработка отнема време между 20 минути и един час, но след 

като е извършена, вие вече имате един 3D модел на обекта, който сте 
фотографирали, с който можете да експериментирате самостоятелно, и да го 

споделяте с общността на другите потребители. 

Безплатният акаунт за 123D Catch ви предлага неограничено пространство за 

съхраняване на облаци от данни за създадените от вас модели, безплатно 
изтегляне на типови 3D модели, и до десет изтегляния месечно на премиум 3D 

модели. Един професионален акаунт струва $9.99/месечно или $99.99/годишно и 
ви предлага допълнителни ползи като една безплатна 3D разпечатка годишно на 
един от създадените от вас модели, доставена до дома ви, възможността да 

използвате вашите модели за търговски цели, и други екстри. Независимо дали 
вие сте сериозен дизайнер или желаете само да разберете как работи тази 

технология, това приложение е едно удоволствие при употреба и е достъпно за 
потребители на всякакви нива на професионален опит. 

http://www.123dapp.com/catch
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МЕЖДУНАРОДНИ СЪБИТИЯ В ОБЛАСТИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА НА 3D 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА 
 

Приложеният на 3D дигитализацията доскоро бе ограничена в Европейски и 

световен мащаб основно до индустрии, изискващи значителни капиталовложения, 
като тежко машиностроене, автомобилостроне, авио- и космическа индустрия и 

филмова индустрия. Едва в последните години се наблюдава растеж на 
приложенията в други области, което се дължи на ускореното развитие на 
технологиите, намаляването на цените им и в резултат насочването на 

доставчиците на тези технологии към други пазарни сегменти с по-ниски 
покупателни способности, включително и към крайните потребители и домашния 

сектор. В резултат от това голяма част от приложенията на тези технологии се 
смятат за иновативни по подразбиране на всички пазари и повечето примери за 
добри практики са актуални не само за Българския, но и за Европейски пазар.  

 
Препоръчаните модели и подходи за трансфер на иновативни и добри практики са 

насочени към създаване на възможности на представителите на целевите групи 
за обмяна на опит в рамките на кратки срокове с максимален брой ползватели на 
тези технологии, при търсене на възможно най-голямо разнообразие на 

приложенията в рамките на таргетираните области. В резултат по-долу са дадени 
подбрани събития, проведени през 2013 и 2014 година, които най-добре 

отговарят на горните изисквания. Селектирани са ограничен брой бизнес 
конференции с практически семинари (уъркшопове), провеждани в иновативни 
формати, както и срещи на потребители, организирани от различни доставчици 

на 3D дигитализиращи технологии. Тези две форми в последните няколко години 
се установиха като нов модел за трансфер на ноу-хау и създаване на партньорски 

мрежи както между доставчиците и потребителите, така и между самите 
потребители.  

 

 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И УЪРКШОПОВЕ  
 
CAA – 22-25 април 2014 г., Париж 

 
Компютърни приложения и количествени методи в археологията (CAA) е 

международна организация, която обединява редица учени, специалисти и 
експерти в областта на археологията, историята, културното наследство, 

дигиталните науки, ГИС системите, математиката, семантичния уеб и 
информатиката, които проявяват интерес към интердисциплинарното 
сътрудничество. Организацията си поставя за цел да насърчава комуникацията 

между тези дисциплини, да предостави обзор на извършваните дейности в тези 
области на знанието, както и да стимулира дискусия между заинтересованите 

страни.  
 
За времето на своето вече 40-годишно съществуване Годишната конференция на 

CAA си е завоювала неоспорима репутация в представянето на нови и иновативни 

http://caaconference.org/
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разработки в приложението на цифровите технологии при проучванията на 

различни аспекти на културното наследство и на античния свят.  
 
След създаването си във Великобритания през 1973 г. Годишната конференция на 

CAA постепенно разширява дейността си извън границите на Обединеното 
кралство, като достига до Европа, Северна Америка, Азия и вече Австралия. 

Организацията има за цел разпространяването на знания и създаването на 
плодотворни професионални взаимоотношения чрез организирането на своите 
годишни конференции в различни страни, за да улесни участието на местните 

учени в тях.  
 

През 2014 година Годишната конференция на CAA се провежда през м.Април в 
Париж с подкрепата на международния комитет на CAA, Департамента по история 
на изкуството и археология към Университета Париж 1 Пантеон – Сорбона, 

Институт по археология и етнология в Нантер, UMR Археология и науки за 
античността в Нантер, UMR Направления в Нантер, Висшето училище по 

обществени науки (EHESS), Лабораторията за западна медиевистика на Париж 
(LAMOP), Висшето училище за аспиранти по археология (ED112) при Парижкия 
Университет.  

 
Конференцията включва и редица практически семинари (уъркшопове), 

предхождащи по време самата конференция. По принцип семинарите 
представляват провеждане на практически занимания или друг вид активен 
принос на участниците по даден технически проблем, чрез помощта на софтуер и 

други специфични инструменти.  
 

Участието в конференцията и уъркшоповете е платено.   
 
За повече информация моля посетете http://caa2014.sciencesconf.org.  

 
 

GeoBusiness - Лондон, 28-29 май 2014 
 
Международната изложба и конференция „GEO Business“ представлява едно 

голямо ново геопространствено събитие за всички, които участват в събирането, 
съхраняването, обработката и предоставянето на геопространствена информация. 

Това е едно практическо геопространствено събитие, което включва в себе си не 
само една международна търговска изложба и съвременна конференция, но така 

също и интересна програма от уъркшопове и демонстрации, посветени на 
технологиите и услугите, използвани от специалистите, работещи с 
пространствени данни. 

 
Събитие, подкрепяно от индустрията 

Изложбата е организирана с подкрепата и сътрудничеството на Акредитираната 
институция на оценителите в строителството (ICES), Кралската институция на 
лицензираните оценители (RICS), Асоциацията за геодезични заснемания (TSA) и 

Асоциацията за географска информация (AGI), като тази нова инициатива се 

http://caa2014.sciencesconf.org/
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осъществява в резултат на един процес от интензивни консултации с 

индустрията, която е извела на преден план необходимостта от провеждането на 
едно съвместно събитие, което да включва всички основни играчи, 
представляващи геопространствената общност. 

 
Изложба от световна класа 

Изложбата „GEO Business“ се очаква да привлече за участие повече от 80 водещи 
световни доставчици на технологии и услуги в сферата на геопространствената 
информация. Това е една изключителна възможност за производителите и 

доставчиците на услуги да демонстрират своите способности и технически 
решения за тази бързо развиваща се индустрия. Подпомогнати от една широка 

маркетингова програма и централното местоположение на събитието – 
изложителите могат да бъдат сигурни, че изложбата „GEO Business“ ще привлече 
вниманието върху тях на ключови купувачи и лица, вземащи решения за покупки. 

 
Иновативна конференция 

Двудневната конференция в рамките на изложбата  „GEO Business 2014“ ще ви 
даде възможност да присъствате на презентациите на ключови професионалисти 
и експерти от индустрията, които ще представят последните постижения в 

областта на геопространствените технологии. Конференцията ще осигури на 
делегатите една крачка напред в познанията им върху най-последните научни и 

търговски постижения. На конференцията ще бъдат споделени конкретни 
примери, с посочване на придобития опит и извлечените уроци. Пълният списък 
на темите на конференцията и подробности относно изпращането на резюмета на 

статии ще бъдат публикувани в началото на м. октомври 2013 г. Участието в 
конференцията е платено. 

 
Програма за уъркшопове и демонстрации 
Това е една изключителна възможност за доставчиците на геопространствени 

технологии и услуги да се срещнат лице в лице със потребителите. Те ще могат да 
им демонстрират най-последните технологични постижения в оборудването, да 

обсъждат с тях технически решения и възможности, да си сътрудничат по въпроси 
на проектирането и алтернативи за бъдещи разработки и изисквания. На всички 
компании-изложители ще бъде предоставена възможност да демонстрират своето 

оборудване или да предлагат своите услуги. Достъпът до изложбата, както и до 
повече от 80 индивидуални търговски уъркшопове и демонстрации е БЕЗПЛАТЕН. 

За да вземете участие в тези уъркшопове вие трябва само да се регистрирате като 
Посетител на Изложбата, и след това да се запишете като участник в 

индивидуалните уъркшопове при пристигането ви на място. 
 
За повече информация моля посетете: http://geobusinessshow.com  

 
 

3D PrintShow 2014,  4–6 септември, Лондон; 17-18 октомври, Париж 
 
3D Printshow е мястото да проучите 3D принтирането и да научите за всички от 

най-новите постижения в тази невероятна индустрия.  

http://geobusinessshow.com/
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Хората често питат: Какво е 3D Printshow? Дали това е бизнес конференция, 
образователен симпозиум, галерия за изкуства и мода, център за създаване на 
партньорски мрежи? То е всички тези неща. И още много други.  

 
Организаторите на събитието са създали едно напълно интерактивно 

технологично събитие, включващо професионална конференция с висок клас 
индустриално съдържание наред с изложбени площи, изпълнени с 3D инсталации 
за принтиране, всички от най-новите технологии и производители.  

 
Вложени са изключителни усилия, за да бъдат намерени най-невероятните в 

света художници, дизайнери, инженери и технолози, за да се покаже тяхната 
иновативна и авангардна работа в рамките на събитието. 
 

Желанието на организаторите е събитието да функционира като изключително 
видима международна платформа, за да показва тези технологии и невероятните 

креативни хора, които ги използват. С демонстрации и конференции в три от 
големите световни столици (Лондон, Париж и Ню Йорк), организаторите помагат 
за навлизането на новата ера на събития пълни с преживявания. Събитието е 

подходящо за всички - от изпълнителните директори на големи марки, до 
инвеститори в технологии, малки стартиращи фирми и до широката публика.  

 
Събитието включва не само изложение на богатство от изложбени експонати, а 
също и редица уъркшопове и семинарни сесии, представени на три сцени. 

 
Отворената Сцена ще включва демонстрация на продукти, мотивационни 

презентатори и ангажиращи примери за добри практики. Сцената ще предлага 
платформа за възможно най-широката аудиенция. Съдържанието ще бъде лесно 
разбираемо, включващо обобщения, широки погледи и „голямата картинка”, и ще 

помогне на всеки от фрийланс дизайнера до бизнес мениджъра да разбере 3D 
принтирането през 2014. 

 
Ако сте сериозни относно 3D принтирането, имате нужда от план. Много бизнеси 
са несигурни относно как 3D принтирането може да улесни процесите им, да 

повлияе на техния бизнес модел и какъв е най-добрия път да усвоят тази 
технология. Индустриалната Сцена ще изследва от страна на бизнеса, 

инвестициите, технологията и стратегията текущото и очакваното положение на 
пазара, като ще включва презентатори  с поглед отвърте върху технологията. 

 
Интересувате се от най-фини подробности? Сцената на Специалиста ще включва 
иновативни презентатори, използващи технологията, които ще споделят съвети и 

тънкости, които са открили и които им дават предимство. От рекламни кампании 
до иновативни дизайни и трансформативни добри практики, тези разговори ще ви 

вдъхновят, ангажират и отворят съзнанието ви към невероятните възможности, 
които тази технология предоставя. 
 

Участието в събитието е платено.   
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За повече информация посетете http://3dprintshow.com.  
 
 

DigitalSpecimen -  8-12 септември 2014, Берлин 
 

През последните две десетилетия, много области на изследванията, основани на 
образци, преживяха истинска дигитална революция. Дигиталното (виртуално) 3D 
представяне на реални обекти (образци) се превърна в основно направление на 

изследователската работа в такива различни научни дисциплини като  
палеонтологията, зоологията, история на изкуството, археологията. Техниките за 

създаване на такива набори с данни, включително компютърното томографско 
сканиране (CT сканиране), лазерното сканиране, фотограметрията и много други, 
се развиват непрекъснато, а нови компютърни програми излизат на пазара почти 

всеки ден. Изследователите редовно си задават следните въпроси: 
 Кой е най-добрият подход за 3D дигитализация при дадена 

изследователска задача? 
 Как дадена 3D дигитализация може да бъде изпълнена по възможно най-

икономичния и ефективен начин? 

 Какво е работното натоварване, свързано с тази задача, и как същото 
може да бъде минимизирано? 

 Как дадена 3D дигитализация може да бъде изпълнена така, че 
събраните данни да се използват не само за целите на дадена 
изследователска задача, но също така и да могат лесно да се архивират 

и да се използват впоследствие за други изследователски  и свързани 
цели, включително за образователни нужди? 

 
Дигиталните данни – как да ги управляваме ефективно? 
 

Бързо нарастващите обеми от налични 3D данни, създадени чрез 
дигитализирането на реални обекти (образци) в традиционните научно-

изследователски организации много често не се съхраняват по един безопасен и 
ефективен начин. Най-важните въпроси в тази връзка са както следва: 

 Как дигиталните 3D данни могат да се съхраняват устойчиво и безопасно 

за дълги периоди от време? 
 Как дигиталните 3D данни да станат достъпни и да могат да се търсят в 

интернет? 
 Как дигиталните 3D данни могат да бъдат прехвърляни между различни 

формати? 
 Как дигиталните 3D данни и конвенционалните данни могат да бъдат 

комбинирани в бази данни? 

 Как въпросите, свързани с авторските права и достъпа, да бъдат 
решавани с минимално допълнително работно натоварване? 

 
„DigitalSpecimen 2014“, една международна конференция с домакин Музея по 
естествена история в Берлин, целяща да събере заедно на едно място водещи 

изследователи с опит в дигитализирането, куратори и технически експерти, които 

http://3dprintshow.com/
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да обменят най-последни и актуални опит и идеи. Фокусът на конференцията 

„DigitalSpecimen“ е поставен по-скоро върху създаването и управлението of 
дигитални 3D данни, отколкото върху тяхното използване, тъй като последното е 
било широко разглеждано на последните симпозиуми и конференции. 

Конференцията е открита за участие от страна на палеонтолози, биолози, 
палеоантрополози, археолози, историци на изкуството и всички други 

заинтересовани лица. 
 
Всеки може да посети конференцията „DigitalSpecimen“. Таксата за участие в 

конференцията е 25 евро и включва парти за „добре дошли“. Студентите са 
освободени от заплащане на тази такса. 

 
Не е предвидена допълнителна такса за участие в уъркшоповете, като всеки 
участник в конференцията може да вземе участие във всеки отделен уъркшоп. 

Все пак, едно осигурено място в даден уъркшоп може да бъде гарантирано само 
на тези посетители на конференцията, които се регистрират предварително за 

участие. 
 

За повече информация посетете: http://www.naturkundemuseum-

berlin.de/forschung/tagungen/digitalspecimen-berlin-2014/home. 

 
 

TCT Show + Personalize - 30 септември – 2 октомври 2014, Бирмингам, 
Великобритания 

 
TCT Show + Personalize е водещо събитие, посветено на 3D принтиране, адитивно 
производство и разработване на продукти за всяко ниво на интерес от домашни 

потребители до авиокосмическата индустрия. 
 

За последните двадесет години TCT служеше като трамплин за иновации и е 
известно в световен мащаб като бизнес форум за най-новото в 3D дизайна и 
производствените технологии. 

 
Провеждащото се ежегодно TCT показва почти 200 изложители. Събитието 

предлага целия спектър на 3D принтери и машини за адитивно производство  в 
действие, както и поддържащи технологии и софтуер за 3Д сканиране, 
дигитализиране и проверка за проектиране и производство. 

 
Наред с изложението TCT представя широка гама от международно признати 

мотивационни презентации от лидерите в индустрията, коментатори и супер 
потребители, които хвърлят светлина върху технологиите и тяхното бъдещо 
развитие и приложения. 

 
През 2014 г. почти 10 000 участници от над 50 страни ще посетят TCT за 

прозрения, образование и най-важното - за да правят бизнес. Смесицата от 
вдъхновяващите говорители, най-модерните технологии и иновативни инициативи 

http://www.naturkundemuseum-berlin.de/forschung/tagungen/digitalspecimen-berlin-2014/home
http://www.naturkundemuseum-berlin.de/forschung/tagungen/digitalspecimen-berlin-2014/home
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като Bright Minds UK, Startup зона и RepRap Hub - достъпни за всички, без входни 

такси за участниците - е уникален. 
 
В резултат TCT привлича бизнес лидери, ранни внедрители и широк кръг 

потребители, заето в процеси от концепция през дизайн до производство да 
участват в събитие, където те могат да видят утрешната технология днес. 

 
За повече информация посетете http://www.tctshow.com.  
 

 
СРЕЩИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 

 
FARO 3D Документиране, 3-4 април 2014 г.,  Германия 
 

Срещата на потребителите Faro 3D Документиране ще се проведе в манастира 
Андекс в Бавария. Това е идеалният случай за професионалисти в областта на:  

 архитектурата 
 геодезията 
 високото строителство 

 културното наследство 
 горското стопанство и селско стопанство 

 миньорството и строителство на тунели 
 процеси и преработваща индустрия 
 контрол на качеството 

 местопрестъпления, злополука и документиране на опасните зони  
които се интересуват от прилагането на 3D документация,  за да се подобри 

производителността и да се спестят разходи в съответната област. 
 
3D документирането е подходящо за широк спектър от приложения: за бързо и 

надеждно документиране на съществуващите структури или повредени сгради, с 
цел проучване и архивиране на паметници, археологически разкопки, в 

изграждане на заводи, съдебни реконструкции и много повече.  
 
Следвайки успешните концепции от предишните години, тазгодишната среща за 

лазерно сканиране и 3D документация ще има силен акцент върху: 
 

 СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖИ - По време на събитието ще има изобилие от 
възможности за участниците да създадат мрежи , например със специални 

дейности по време на почивките. 
 ОБУЧИТЕЛНИ СЕСИИ - Участниците могат да очакват да намерят и 

изчерпателни презентации на най-новите хардуерни и софтуерни решения 

от FARO и нейните партньори за развитие. 
 МОТИВАЦИОННИ РЕЧИ – Програмни речи от изтъкнати професионалисти и 

мотивационни речи на експерти от бранша доставят истинско вникване в 
променящия се свят на 3D документацията, използвайки най-новите 
технологии. 

http://www.tctshow.com/
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 УЪРКШОПОВЕ - Срещата предлага силен акцент върху практически 

семинари за улесняване на обмена на идеи и информация между 
потребители и заинтересовани страни на различните системи и технологии. 

 3D ИЗЛОЖБА - Възможност да се срещнете с партньори на Faro, които ще 

покажат най-новите си 3D продукти за документиране в обособена 
изложбена площ. 

 
Участието в срещата е платено, за повече информация моля посетете 
http://www.faro.com/landingpage_eu/faro-3d-user-meeting-2014/information  

 
 

GOM конференция на потребителите 
 
С повече от 600 посетители в качеството им на потребители на технологиите на 

GOM, конференцията се установява като форум за експерти в областта на 
метрологията, контрола на качеството и разработването на продукти. През 2013 

година акцентът на конференцията бе върху контрола на качеството и 
автоматизираното тестване на материалите и компонентите. 
 

Международната конференция през периода 9-12 септември 2013 г. се проведе 
за 11-ти път в централата на GOM в Брауншвайг, Германия и имаше две основни 

теми за обсъждане - тестване материали и на компоненти, както и 3D 
координатно измерване. Представители, между които от Miele, Lamborghini, Audi, 
Bertrandt , Brembo, Tata Steel Europe и Stryker, показаха опит от първа ръка как 

прилагането на решения за оптична метрология намалява времето за разработка, 
подобрява безопасността на процесите и оптимизира производствените процеси. 

Особено в областта на тестването на материали и компоненти в университети и 
изследователски институти, както и в промишлеността, оптичната метрология е 
жизнеспособен фактор за развитието и безопасността на продуктите. Друг важен 

етап на конференцията през 2013 г. бе първи поглед към предстоящата версия на 
GOM Inspect Professional софтуер. За първи път, програмата ще позволи оценката 

на данните от измерванията от всички системи на GOM, включително и пълен 
анализ и динамичен 3D анализ. 
 

За повече информация моля посетете http://www.gom-conference.com.  
 

 
Конференция HxGN LIVE 

 
Ежегодната международна конференция на корпорацията Hexagon HB, „HxGN 
LIVE“ събира заедно на едно място представители на глобалната корпоративна 

мрежа, клиенти и партньори на Hexagon, където те могат да обменят идеи и да 
обсъждат технически решения, които формират начина по който ние работим и 

живеем днес. 
 
Със своята водеща тема „Големите истории започват тук“, конференцията „HxGN 

LIVE“ ви разказва за самата същност и природа на бизнеса на Hexagon, който 

http://www.faro.com/landingpage_eu/faro-3d-user-meeting-2014/information
http://www.gom-conference.com/
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дава възможност на нашите клиенти да вършат велики неща с голямо и глобално 

въздействие. Конференцията „HxGN LIVE“ фокусира вниманието върху 
последните тенденции в проектирането, измервателните и визуализационните 
технологии, и поощрява дискусиите, обмена на идеи и технически решения с цел 

създаването на един по-добър, по-интелигентен свят. 
 

Обединявайки силните страни на водещите продуктови направления на Hexagon – 
Intergraph®, Hexagon Metrology и Leica Geosystems – конференцията „HxGN LIVE“ 
ви обещава запознаване с една вълнуваща продуктова линия от технологии, 

които трябва да видите, ексклузивни презентации от водещи експерти в 
индустрията, практически обучения, вдъхновяващи основни доклади от актуални 

идейни лидери, а така също и възможности за разширяване на мрежата от 
контакти („нетуъркинг“) с колеги-експерти от цял свят. 
 

Със своите повече от 3 500 посетители от над 70 страни, конференцията „HxGN 
LIVE 2013“ беше нашата най-бляскава, най-иновативна конференция досега. 

Запознайте се с най-добрите  и ярки моменти на този конференция, съхранени на 
видеоматериали, фотографии, социални медии и други носители. 
 

Темата на конференцията „Hexagon 2012“, „Мисли в перспектива!” подчертава 
решимостта на Hexagon да посрещне предизвикателствата в света на 

проектирането, измервателните и визуализационните технологии чрез 
мобилизиране на пълните възможности на своите продуктови направления за 
разпространението на иновациите без граници и очертаването на бъдещите 

посоки на дейностите в тази сфера. 
 

Първата учредителна конференция на Hexagon, с тема „Да изградим един по-
интелигентен свят!”, събра на едно място иновативните технологии на Hexagon и 
повече от 2 500 посетители в продължение на четири дни на информационни 

сесии и дейности по разширяване на мрежата от контакти между участниците 
(„нетуъркинг“). 

 
За повече информация моля посетете: http://hxgnlive.com.  
 

 
 

 
 

http://www.intergraph.com/
http://hexagonmetrology.com/
http://www.leica-geosystems.us/en/index.htm
http://www.hxgnlive.com/
http://2013.hxgnlive.com/
http://2013.hxgnlive.com/
http://2012.hxgnlive.com/
http://2011.hxgnlive.com/
http://hxgnlive.com/
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ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ПАРТНЬОРСКИ  МРЕЖИ 

 
ЦВЯТ И ПРОСТРАНСТВО В КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (COSCH)  
 

COSCH представлява една мрежа от експерти в областта на последните оптични 
измервателни техники и методи на визуализация, използвани при 

документирането на артефакти. Дейностите на COSCH, свързани с мрежата от 
партньори, се финансират от COST, междуправителствена рамкова програма за 
европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите, осигуряваща 

координацията на европейско ниво на изследователската дейност, финансирана 
от отделните държави. Финансирането е осигурено за период от четири години 

(2012-2016 г.).  
 
Вж. www.cosch.info за:  

 Обща информация за целите на COSCH и нейните дейности от м. ноември 
2012 г. досега 

 Актуален списък на участниците 
 

Основни дейности: 

 Работни групи на COSCH, за кратко описание на целите на всяка група, 
заседания на групите (два пъти годишно през март и септември) и имената 

на техните председатели виж уебсайт: 
http://www.cosch.info/web/guest/working-groups  

 Обменни посещения, или краткосрочни научни мисии, за описание на 

критериите за допустимост и информация, свързана с кандидатстването за 
участие виж уебсайт: http://www.cosch.info/web/guest/exchange-visits  

 За публикации и други дейности по разпространение на информация виж 
уебсайт: http://www.cosch.info/web/guest/publications  

 

Други дейности по разпространение на информация: 
 COSCH поддържа списък с адреси за електронни комуникации, който може 

да бъде използван за публикуване на съобщения и изследователски 
въпроси, свързани с работата по дадено Действие. Всички членове на 
COSCH са абонати на този списък. Списъкът е открит за вписване от страна 

на всички, които споделят изследователски интереси с общността на 
COSCH. За да се запишете /отпишете моля посетете уебсайт: 

www.jiscmail.ac.uk/cosch  
 

Дейностите на COSCH, свързани с мрежата от партньори, се финансират от COST, 
междуправителствена рамкова програма за Европейско сътрудничество в 
областта на науката и технологиите, осигуряваща координацията на 

европейско ниво на изследователската дейност, финансирана от отделните 
държави. Финансирането е  осигурено за период от четири години, 2012-2016 г. 

Самата инициатива COSCH представлява COST интердисциплинарно действие 
TD1201 в сферата на материали, физика и нанонауки. Бюджетът по Действието 
включва подробности относно финансовата подкрепа за мрежовите инструменти, 

които са Заседания, Краткосрочни научни мисии и Обучителни сесии. 

http://www.cosch.info/
http://www.cosch.info/web/guest/working-groups
http://www.cosch.info/web/guest/exchange-visits
http://www.cosch.info/web/guest/publications
http://www.jiscmail.ac.uk/cosch
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За повече информация посетете: http://www.cosch.info.  

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ГРУПА ФОТОГРАМЕТРИЯ И ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ 
(GIFLE) 

 
GIFLE е една изследователска група, която фокусира дейността си върху 
последните постижения в технологиите, свързани с фотограметрията, 

компютърното зрение, лазерното сканиране и дистанционните изследвания. 
Нашата група се състои от изследователи с научни степени в сферите 

проектиране и инженерни дейности в геодезията и картографията, които 
специализират заедно в един широк обхват от различни изследователски области. 
Нашата група действа на академично, институционално и производствено 

равнище, като нашите приоритети са изследванията, техническите разработки и 
иновациите. Преобладаващата част от нашите изследвания, иновации и трансфер 

на знания се основава на собствени разработки на софтуер, поръчвани от 
компании и институти, които желаят да използват водещи съвременни 
технологии. Резултатите и разработките от нашите проучвания се 

разпространяват чрез конференции и научни списания. 
 

Изследователската група GIFLE притежава богат опит не само в областта на 
архитектурното и археологическо документиране на културното наследство, но 
също така и в информационните технологии (ИТ) с приложения в геоматиката, 

независимо от обхвата. Групата GIFLE разчита както на сътрудничество с 
индустриалните предприятия, така и на решенията за разработки на 

вътрешнофирмен софтуер. 
 
За повече информация посетете: http://gifle.webs.upv.es   

 

EUROSDR 
 
EuroSDR (бившата OEEPE) е една пан-европейска организация, основана по 

силата на международен договор през 1953 г. в Париж, под името Европейска 
организация за експериментални фотограметрични изследвания (OEEPE), в 

съответствие с препоръките, приети от Съвета на Организацията за европейско 
икономическо сътрудничество и развитие. Интересите на изследователската 
общност на европейските страни в сферата на пространствените данни се 

представляват чрез членството в EuroSDR на националните организации от 
областите на създаването и изследването на пространствени данни. 

 
В резултат е създадена мрежа от делегати от европейските организации за 
географска информация и научноизследователски институти, чрез която се 

адресират по ефективен и практичен начин европейските изисквания по 
отношение на изследванията на пространствени данни. 

Проектите за съвместни изследвания са посветени на въпроси по придобиването, 
управлението и предоставянето на пространствени данни и услуги, докато 

http://www.cosch.info/
http://gifle.webs.upv.es/
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международните уъркшопове и обучителни курсове, провеждани в 

сътрудничество със съответните организации, адресират ключовите въпроси по 
един своевременен и фокусиран начин. 

Визията на организацията EuroSDR предвижда тя да се превърне в европейска 

изследователска платформа за националните картографски и кадастрални 
агенции, академичните институции, частния сектор, индустрията и 

потребителските групи по въпроси, свързани с реализирането на технологични 
разработки по отношение на оптимизиране на предоставянето (събиране, 
обработка, съхранение, поддръжка, визуализация, разпространение и употреба) 

на референтна информация (данни, служещи като пространствена рамка за 
организации, заети в дейностите по мониторинг, управление и развитие) в 

контекста на дадена инфраструктура на пространствени данни. 
За повече информация посетете: http://www.eurosdr.net.  

 
SPAR POINT GROUP 

 
Компанията SPAR Point Group извършва проучвания и издава доклади по 
въпросите на 3D сканирането, визуализацията и технологиите за улавяне на 

позиция, които се използват за подобряване на производителността, качеството, 
безопасността рисковия профил на операциите свързани с разработването, 

проектирането, конструирането и производството на продукти. 
 
Организираните от компанията ежегодни SPAR конференции в САЩ, Европа и 

Япония привличат за участие ръководители на проекти, проектантски и 
технически ръководни кадри, индустриални метролози и оценители, 

професионалисти от сферата на сигурността и правоохранителния и 
правозащитния сектор и експерти по опазването и документирането на културно-
историческото наследство. На организираните събития се демонстрират нови 

технологии за събиране и обработка на данни, използвани за целите на 3D 
проучване и контрол на размери за работи на офшорни платформи, модификации 

на атомни електроцентрали, модернизации на петролни рафинерии, дискретно и 
непрекъснато производство, транспортиране, проекти за строителство на сгради и 
гражданска инфраструктура, опазване на културно-историческо наследство, 

както и за съдебни експертизи и планиране на сигурността. 
За повече информация посетете: http://sparpointgroup.com  

 

МЕЖДУНАРОДНО ДРУЖЕСТВО ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ (ISPRS) 
 
Дружеството ISPRS е една международна неправителствена организация, която 

подкрепя и насърчава международното сътрудничество между световните 
организации с интереси във фотограметрията, дистанционните изследвания и 

науките за пространствена информация. Създадена още през 1910 г., ISPRS е 
най-старата международна „обединителна“ организация в своята област, за която 
може обобщено да се каже, че адресира всички въпроси, свързани с 

http://www.eurosdr.net/
http://sparpointgroup.com/
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„информацията, получена от изображения”. Дружеството ISPRS постига своите 

цели чрез: 
 Стимулиране на натрупването на знания в сферите на интерес на ISPRS 

чрез окуражаване и улесняване на изследванията и разработките, 

създаване на научни мрежи и интердисциплинарни дейности 
 Улесняване на образованието и обучението със специален фокус върху 

слабо развитите страни  
 Повишаване на информираността на широката общественост относно 

приносите на фотограметрията, дистанционните изследвания и науките за 

пространствена информация за благосъстоянието на хората и устойчивостта 
на околната среда 

 
Научноизследователските и технически програми на ISPRS се организират от 
осем Технически комисии. Всяка комисия се спонсорира от дадена организация-

член на ISPRS за период от четири години между два конгреса на организацията. 
Тези осем Технически комисии са създали повече от 60 Работни групи, които 

работят по конкретни теми в обхвата на отговорности на дадената Комисия. 
Всички Технически комисии организират през 2014 г. Симпозиум в техните 
страни. Работните групи ще организират по-малки уъркшопове преди  Конгресът 

на ISPRS през 2016 г., който ще се проведе в периода 12-19 юли 2016 в Прага, 
Чешка република, под организацията на Чешкото дружество по фотограметрия и 

дистанционни изследвания. 
 
Основните дейности на ISPRS са: 

 Стимулиране на образуването на национални и регионални дружества по 
фотограметрия, дистанционни изследвания и науки за пространствена 

информация. 
 Иницииране и координиране на изследователски дейности в областта на 

фотограметрията, дистанционните изследвания и науките за 

пространствена информация. 
 Провеждане на международни конгреси, симпозиуми и уъркшопове на 

редовни интервали. 
 Осигуряване на разпространение в цял свят на записи от дискусиите и на 

резултатите от изследванията чрез публикуване на периодичното издание 

„Международни архиви по фотограметрия, дистанционни изследвания и 
науки за пространствена информация" и новото рецензируемо периодично 

издание "Международни анали по фотограметрия, дистанционни 
изследвания и науки за пространствена информация“. 

 Окуражаване на публикуването на научни статии и обмена на информация 
между специализирани научни списания в сферите на интерес на ISPRS, в 
частност в списанията на ISPRS по фотограметрия и дистанционни 

изследвания и в Международното списание за гео-информация 
(International Journal of Geo-Information) на ISPRS. 

 
За повече информация посетете: http://www.isprs.org.  

 

http://www.isprs.org/
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CYARK 

 
CyArk (http://archive.cyark.org) е една организация с нестопанска цел, която има 
за цел запазването на световното културно наследство чрез използване услугите 

на опитни екипи в цял свят, които правят записи на обекти на културното 
наследство чрез използването на технологии за „улавяне на реалността", такива 

като 3D лазерно сканиране, фотограметрия и традиционни методи на заснемане. 
Получените 3D данни с промишлено качество могат да се използват впоследствие 
за създаване на графична документация с висока точност за целите на 

опазването на обекта и реалистични визуализации за образователни цели и 
интерпретация на историческите факти от страна на изследователите. 

Основана през 2003 година с офиси в Окланд, Калифорния и Единбург, 

Шотландия, корените на организацията CyArk могат да бъдат проследени назад 
във времето, когато Бен и Барбара Касайра основават през 1993 г. компанията 
Cyra Technologies. Именно компанията Cyra Technologies разработва и пуска на 

пазара първата търговска интегрирана система за 3D лазерно сканиране с висока 
резолюция и софтуера за „облак от точки“ за сканиране за приложения в 

архитектурата / проектирането / строителството, управлението на промишлени 
предприятия, и медийни / развлекателни индустрии, която бива придобита през 
2001 г. от компанията Leica Geosystems. 

CyArk осъществява трансфер на своите знания и процеси към местни организации 
чрез създаване на Технологични центрове в местни училища и университети. 
Данните се архивират постоянно в новия архив на CyArk, който достигна 

капацитет за съхранение до 2 петабайта. Златното копие на архива се съхранява 
в едно подземно хранилище на компанията Айрън Маунтийн в Пенсилвания. Чрез 

своя уебсайт, www.CyArk.org, организацията осигурява свободен достъп за 
професионалисти и широката общественост до своя архив на световното културно 
наследство. В допълнение, CyArk създава мобилни приложения които предлагат 

нови перспективи за преносими устройства, чрез панорамни обиколки на 
културни обекти и 3D изгледи и информация. 

На 21-ви октомври 2013 CyArk официално стартира в Лондонската кула 

инициативата „Предизвикателство CyArk 500”, която има за цел да запази 
цифрово в рамките на следващите пет години 500 паметника на културата от цял 
свят.  Мисията на CyArk е да спаси на цифров носител обекти на културното 

наследство от цял свят преди унищожението им от война, тероризъм, палеж, 
разрастването на градовете, изменението на климата, земетресения, наводнения 

и други заплахи. Обектите на културно наследство представляват една 
значителна част от нашата колективна памет и ние непрекъснато ги губим в едни 

доста обезпокояващи темпове. Наистина, няма достатъчно средства и време за да 
се запази физически всеки съществуващ обект, но организацията притежава 3D 
технология чрез която да съхрани в цифров вид тези обекти и да ги покаже на 

поколенията, които ще дойдат след нас. CyArk използва събраните данни за 
разширяване на дейностите по опазването на обекти на културното наследство, в 

подкрепа на иновативно, основано на учебен план обучение, и създаването на 

http://archive.cyark.org/
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портали по проекта които да предоставят свободен публичен достъп до тези 

невероятни културни обекти по интернет. 

Досега, организацията CyArk вече е завършила 40 проекта в изпълнение на 
своята цел за документиране на 500 обекти на културното наследство. Тези 
обекти, наречени Примерните проекти, включват Помпей, Вавилон, Планината 

Ръшмор, Наклонената кула в Пиза, Титаник, сградата на операта в Сидни, а 
неотдавна и Лондонската кула. 

CyArk отправя покана до членове на общността на световното културно 

наследство да изпращат предложения за одобрение за включване в списъка на 
CyArk от 500 паметници на културата. От интересуващите се правителства, 
организации и физически лица се очаква да подадат писмено заявяване на 

интерес. Получените предложения ще бъдат оценени от Консултативния съвет на 
CyArk 500 за целите на техния избор за включване в списъка от 500 паметници на 

културата. От авторите на предложенията, одобрени при първоначалния преглед 
ще бъде поискано да изпратят официално заявление за преглед от страна на 

Консултативния съвет. Избраните обекти на културното наследство могат да 
бъдат одобрени за получаване на финансиране на тяхното запазване в цифров 
вид от Фонда CyArk 500. 

От страните, които имат интерес да предложат даден обект за включване в 

списъка CyArk 500 се изисква да подадат писмено заявяване на интерес със 
следната информация: 

 Име, местоположение и обосновка на значимостта на обекта  

 Връзката на заявителя с обекта и ръководството на обекта  
 Как и чрез какъв административен орган ще бъдат предоставяни 

разрешения и достъп до обекта за целите на документирането  
 Описание на това как обектът изпълнява критериите за избор риск, 

съответствие и ценност  

 Риск: същност и непосредствена близост на опасността за обекта  
 Съответствие: мястото, което заема обектът в културната идентичност на 

своя регион или страна, и за човечеството като цяло  
 Ценност: положителни, дългосрочни ползи от цифровото съхраняване на 

обекта и трансфера на технологии в региона  

 Описание на всички съществуващи данни на цифров носител за обекта, 
които могат да бъдат добавени към архива на CyArk  

 Описание на  същността и пълнотата на местната подкрепа за проекта, 
включително съществуващо финансиране в подкрепа на цифровото 
съхраняване на обекта  

 
Всяко попълнено заявяване на интерес трябва да бъде изпратено на следния 

електронен адрес: 500submissions@cyark.org 

Заявленията ще бъдат обработвани на тримесечна основа, считано от 31.12.2013. 


