
3D СКАНИРАНЕ: 
 ОБЩ ПОГЛЕД ВЪРХУ ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА 3D СКАНИРАНЕ И ВИДОВЕТЕ 3D 

СКАНЕРИ, ОСНОВНИ СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ  
 

Юрий Радков, АДА 3Д ООД 
 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд на Европейския съюз 
  

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
АДА 3Д ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при 

никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз 
или Министерство на труда и социалната политика. 



3D СКАНИРАНЕ - СЪЩНОСТ 
 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Процес на дигитализиране пространствените харектиристики на обектаПостига се чрез измерване координатите на множество точки от повърхността на обектаВ някои случай освен 3Д координатите се измерва и цветът на точките



ВИДОВЕ БЕЗКОНТАКНИ 3D СКАНЕРИ:  
линеен лазерен сканер 

 
 

 
 

точни (0.01 мм – 0.1 мм),  висока резолюция (до 10 000 точки/см2),  
средно бързи (до 50 см2/сек),  универсални, обекти до няколко метра 

Presenter
Presentation Notes
Обхожда се обекта подобно на боядисване, където четката е лазерната линия



ВИДОВЕ БЕЗКОНТАКНИ 3D СКАНЕРИ:  
структурирана светлина 

 
 

 
 

точни (до 0.02 мм ),  висока резолюция (до 10 000 точки/см2),   
много бързи (до 1 млн точки/сек) , обекти до няколко метра 

 

Presenter
Presentation Notes
Защо структурирана – използва шаблон, проектиран върху обектаПроблем със засенчени региони от обекта, необходимост да се правят заснемания от различни страни



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 3D СКАНЕРИ :  
ИНСПЕКЦИЯ (КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ), ЗАМЕРВАНЕ 

Presenter
Presentation Notes
Цветова карта на отклонението на обекта от номинала (CAD модела)Опростен вариант е просто замерване от самите скан данниДруг вариант е един и същи обект да се сканира във времето с цел проследяване на измененията на повърхността му 



ПРИЛОЖЕНИЯ 3D СКАНЕРИ : РЕ-ИНЖЕНЕРИНГ 
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Presentation Notes
Обратен процес – от реалния обект се прави CAD моделТурбиниЧасти на излезли от производство продукти (водна турбина)
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Presentation Notes
Визуализация по интернетПредоставяне на дигитални копия за изследване или учебни цели 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 3D СКАНЕРИ : ДЕТАЙЛИ 

Presenter
Presentation Notes
Cosmic Budha – Smithsonian Раобта с данните при мащаби и техники на изобразяване, при които се разкрива по-добро ниво на детайлност



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 3D СКАНЕРИ : АЛГОРИТМИ ЗА ОБРАБОТКА 

Presenter
Presentation Notes
Пример 1. Подобрение в екстракция на профил на керамикаПример 2. Алгоритъм за недвусмислено позициониране на артефакти за измерване на стандартни параметри (дължина, широчина, широчина на ½ дължина и т.н.)



ВИДОВЕ БЕЗКОНТАКНИ 3D СКАНЕРИ: скан станции 
 

 
 

 

точност- в мм, резолюция –  в см,  много бързи (до 1 млн точки/сек), 
универсални, големи обекти от разстояние (5-6000 м) 
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Presentation Notes
Замерва чрез измерване на времето за достигане на обектаПроблем със засенчени региони от обекта, необходимост да се правят заснемания от различни страни



ВИДОВЕ БЕЗКОНТАКНИ 3D СКАНЕРИ:  
мобилни скан станции 
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Presentation Notes
Mobile Mapping Systems can be mounted on various types of vehicle, including automobiles, boats and trains. This flexibility allows for numerous applications including highway mapping, coastal, river and canal surveying, city modelling and flood mapping  



ПРИЛОЖЕНИЯ СКАН СТАНЦИИ:  
 

 
 

 

нетърговска организация за дигитално архивиране на културно-исторически обекти от цял 
свят, застрашени от война, тероризъм, пожари, свръх-урбанизация, промяна на климата, 

земетресения, наводнение и други заплахи 
 

Presenter
Presentation Notes
CyArk invites members of the heritage community to submit sites for consideration to be included in the CyArk 500.Interested governments, organizations and individuals are asked to submit a letter of interest. Submissions will be evaluated by the CyArk 500 Advisory Council for selection as part of the 500. Letters that pass the initial review will be asked to submit a formal application for review by the Advisory Council. Selected sites may be eligible to receive digital preservation funding through the CyArk 500 Fund.



ВИДОВЕ БЕЗКОНТАКНИ 3D СКАНЕРИ: лидари 
 

 
 

 

точност – в см, резолюция –  в десетки см 
големи обекти от голямо разстояние  



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛИДАРИ: “машината Ел Дорадо”  
La Cuidad Blanca, Mosquitia, Honduras – Under The LiDAR Productions 

 
 

 



ВИДОВЕ БЕЗКОНТАКНИ 3D СКАНЕРИ:  
фотограметрия 

 
 

 
 

софтуерен метод, точност и резолюция варират според снимките 
 



ПРИЛОЖЕНИЯ ФОТОГРАМЕТРИЯ : 
измервания деформации 
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Presentation Notes
Анализ на деформации в климатична камера – използват се маркери



ФОТОГРАМЕТРИЯ:  
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Presentation Notes
the object itself doesn’t exist any more



ФОТОГРАМЕТРИЯ:  
Безпилотни Летателни Апарати  (UAV - Unmanned Aerial Vehicles) 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Трудно-достъпни обектиМатериали с особени характеристики – течности, пясъци, облациБързо-движещи се обектиЕвтин метод



ВИДОВЕ БЕЗКОНТАКНИ 3D СКАНЕРИ:  
компютърна томография 

 
 

 
 

много висока точност и резолюция, сканира и вътрешността, малки до средни обекти (до 
около 50 см х 50 см х 50 см), висока цена, проблем с метали 



3D СКАНИРАНЕ + 3D ПРИНТИРАНЕ  

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Този пример показва използване на 3Д принтер за физическото пресъздаване на обекти



3D СКАНИРАНЕ + ФРЕЗОВАНЕ: 
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Presentation Notes
Обратен процес – от реалния обект се прави полигонална мрежа; подходящ за т.нар. Органични форми



ПРИЛОЖЕНИЯ: РЕПРОДУКЦИИ – LASCAUX 3 

 
 

 



3D ДИГИТАЛИЗИРАНЕ: iSpace Archeology    
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Presentation Notes
Трансмитери + проби + iPadЦена: 85K euro



ПРИЛОЖЕНИЯ: ДОКУМЕНТИРАНЕ РАЗКОПКИ 
 

 
 

 



НИСЪК КЛАС 3D СКАНЕРИ 
 

 
 

 



НИСЪК КЛАС 3D СКАНЕРИ 
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ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В  

ОБЛАСТТА НА ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ТРИМЕРНОТО ДИГИТАЛИЗИРАНЕ 
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ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 

Чрез трансфериране на ноу-хау и успешни практики от Германия и ЕС да се подобри 
компетентността на заетите в компании и институции, предлагащи и ползващи услуги в областта 
на приложенията на безконтактното 3D сканиране. 

нови подходи, дефицитни знания, добри практики, 
национално и транс- национално сътрудничество 

Presenter
Presentation Notes
Трансфер дефицитни знания и добри практикиРазкриване на възможности за нови подходиТранс-национално сътрудничествоСреда за нови контакти в целевата група



 
ЦЕЛЕВА ГРУПА 

 Лица от МСП предлагащи услуги свързани с безконтактно тримерно дигитализиране 

3D сканиране обработване данни услуги  с използване данни 

Presenter
Presentation Notes
Фирми, предлагащи безконтакно 3D сканиране, независимо от типа на скенера – лазерен, скан станции, структурирана светлинаФирми, предлагащи обработване на скан данните – напр. ре-инженеринг, дизайн и т.н.Фирми, предлагащи услуги с ползване на скан данните – напр. компании предлагащи 3д принтиране или CNC фрезоване



 
ЦЕЛЕВА ГРУПА 

 Предприемачи, мениджъри, ключови специалисти и изследователи в различни сфери 

леко и тежко машиностроене 
метало- и дървообработване архитектура 
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Presentation Notes
Леко и тежко машиностроенеМеталообработванеДървообработванеАрхитектура и Геодезия



 
ЦЕЛЕВА ГРУПА 

 Предприемачи, мениджъри, ключови специалисти и изследователи в различни сфери 

минно дело и геодезия картография 
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Presentation Notes
Леко и тежко машиностроенеМеталообработванеДървообработванеАрхитектура и Геодезия



 
ЦЕЛЕВА ГРУПА 

туризъм и културно-историческо наследство изкуство и образование 

 Предприемачи, мениджъри, ключови специалисти и изследователи в различни сфери 

Presenter
Presentation Notes
туризъм и културно-историческото наследствоизкуствотообразованието



 
ЦЕЛЕВА ГРУПА 

 Предприемачи, мениджъри, ключови специалисти и изследователи в различни сфери 

научни работници като археолози, историци, антрополози, зоолози и др. 

Presenter
Presentation Notes
Научни работници като археолози, историци, зоолози и палео-зоолози, и др.



 
КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Проучване и анализ на формите и моделите за развитие на приложенията на тримерното 
дигитализиране и идентифициране на основните методи за подкрепа на целевата група 
(Май 2013 – Януари 2014) 

 Информационен обзор на компаниите и технологиите  
 Примери за добри практики 
 Модели за трансфер на прилаганите практики 
 Изисквания към компетенциите на кадрите 

 
 
 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Проучване на текущото ниво на технологиите и подробно запознаване с различните видове приложение в контекста на необходими умения на ЧР



 
КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Обучение - провеждане на работни посещения в страни от ЕС за обмяна на опит и 
наблюдения на терен на представители на целевата група (Фев’2014 – Ное’2014) 
 

• изграждане на допълнителни, специфични компетенции на заетите лица в различните браншове с 
оглед създаване конкурентноспособни кадри 



 
КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Разпространение и обмяна на идентифицираните добри практики и опит в двете държави 
(Март-Ноември 2014) 



 
КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Информиране и публичност (Май 2013 – Декември 2014) 
 

 

www.ada3d.com 
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Presentation Notes
Плакати за учрежденията – при поискване



 
ОТНОСНО DESCAM 3D TECHNOLOGIES GMBH 

 МСП базирано в Оберхахинг, Мюнхен 
 15+ години на пазара 
 Продажба на 3D сканиращи системи 
 Услуги : 

• 3D дигитализиране 
• ре-инженеринг 
• инспекция на качеството 

 Клиенти от : 
• основно автомобилната и машиностроителните индустрии 
• изследователски центрове, центрове за обучение 
• изкуство,  занаяти,  медицина , музика 

 

 

 



 
ОТНОСНО АДА 3Д ООД 

 МСП базирано в София 
 17 години на пазара  
 Услуги : 3D дигитализиране 
 Разработка на софтуер за 3D сканиращи системи 

• Лазерни – Nikon Metrology 
• Структурирана светлина -  AlfaScan 
• 2 х НИФ (ИАНМСП) 
• От 2011 г. - RoboScanner 

 

 

 

 



 
 ОТНОСНО ROBOSCANNER 
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