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1. Обзор на технологията 

3D лазерно скениране

1.1 Жизнен цикъл на сграда

3DLS

3DLS
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1.2 Етапи на работа при 

дигитализиране на средата 

чрез 3D лазерен скенер
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Принципи разполагане на 3DLS:

• локална координатна система



Проект «Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност» Договор за БФП №BG05M9OP001-4.001-0063-C01

Принципи разполагане на 3DLS:

• глобална координатна система
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Eтапи на работа:
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Облак от точки в 2D и 3D
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а) облак от точки, b) CAD model от повърхнини,

c) обемен CAD model, d) „интелигентен“ обект

От облак от точки към „интелигентен“ обект
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2. Примерни проекти 

2.1 Архитектурни и инженерни заснемания в 3D 

Примерен проект Nr. 1.: Сграда с 4 учебни халета на ТУ София, 3DLS и визуализация



Проект «Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност» Договор за БФП №BG05M9OP001-4.001-0063-C01



Проект «Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност» Договор за БФП №BG05M9OP001-4.001-0063-C01

Примерен проект Nr. 2.: Фабрика „Струма“

3DLS и 2D документация 
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Облак от точки от 3DLS
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Облак от точки от 3DLS
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Хоризонтален разрез 

през облак от точки

План –

разпределение 
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Вертикален разрез 

през облак от точки

Изчертаване на 

вертикален разрез

Чертеж на 

вертикален разрез
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Надлъжен разрез и фасада на Фабрика „Струма“
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Примерен проект Nr.3 .: Шато „Релиберт“, 3DLS и 3D документация 
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Външно скениране – план и перспектива
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Облак от точки
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Облак от точки – ъгъл 

на външен зид

Настройки на 

слоевете на стената BIM на външен зид
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корниз

3D Модел
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3D Модел - рендеринг
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Фасада – облак от точки                                                     Фасада - чертеж
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Фрагмент от фасада – облак от точки                                        Фрагмент от фасада - чертеж
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2.2 Документиране на 

строителния процес 

и екзекутивна документация

Примерен проект Nr.4 .: 

Летище Франкфурт, 

Терминал 1 Запад
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Примерен проект Nr.4 .: 

Летище Франкфурт, 

Терминал 1 Запад

Разполагане на скеновете,

Подземно ниво на Gare B27
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Проверка на екзекутивни чертежи. Налагане на селектиран елемент от скен и чертеж.



Проект «Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност» Договор за БФП №BG05M9OP001-4.001-0063-C01

Примерен проект Nr.6 .: 

Роботизирана производствена 

линия за автомобили 

Даимлер АД, САЩ
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Роботизирана 

производствена 

линия за 

автомобили. 

Даимлер АД, САЩ

Позиции на 3DLS
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Роботизирана 

производствена 

линия за 

автомобили. 

Даимлер АД, САЩ

Позиции на 3DLS
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Сравняване на налични чертежи и разрези през скеновете
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3. Иновативни методи за усвояване на умения в областта на 3DLS на сгради и съоръжения

3.1 Mетод Е-learning 3.2 Взаимоучителен метод 

(monitorial system / bell-lancaster method)
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www.iqvolution.ws

3. Иновативни методи за усвояване на умения в областта на 3DLS на сгради и съоръжения



Проект «Трансфер и въвеждане на иновативни модели, подходи и практики в сферата на ученето през целия живот в контекста на 3D виртуална реалност» Договор за БФП №BG05M9OP001-4.001-0063-C01

Благодаря за вниманието !

ST-Architekten GmbH

Eduard-Schmid-Str. 2

D-81541 München

Tel.: +49 (0)89 543 498 95

Fax: +49 (0)89 543 498 14

www.st-architekten.com

iQvolution Bulgaria EOOD

Ул. Индустриална 1

6000 Стара Загора

Тел. 042 627299

Факс. 042 637399

www.iqvolution.ws

Арх., Дипл.-Инж. Стоян Тодоров

stoyan.todorov@st-architekten.com


