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Abstract 
The paper looks at the possibilities to apply innovative method of terrestrial laser scanning for 
mapping caves and underground formations. It gives a brief overview of the theoretical 
background and past experience using this method, and provides a detailed overview of the 
scanning of Prohodna cave, located near the village of Karlukovo. The paper looks at each step 
of the process, explaining in details the process and provides information on the work done so 
far in the process of the scanning of the cave and further research to be undertaken in the 
process of application of terrestrial laser scanning for the purpose of mapping Prohodna cave, in 
order to create a digital model of the cave, assisting its research and preservation. 
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Картографиране на пещери с наземно лазерно сканиране 
Картографирането и моделирането на комплексната геометрия на пещери е обикно-

вено предизвикателна задача. Ограниченият достъп и условията на осветеност, висока 
влажност, ограничено пространство и сложна морфология правят картографирането на 
пещери доста трудно. Традиционните тахиметрични методи се основават на минното 
проучване (Hochmuth, 1995; Ganter, 2000). Това е трудоемка, времеемка и рискова работа, 
която изисква оборудване като точен компас с клинометър, подходящи теодолити и 
тотални станции. Други по-бързи методи за дистанционно картографиране използват 
електромагнитна томография (Kasprzak et al., 2015) и проникващи в земната повърхност 
радари (Chamberlain et al., 2000; Beres et al., 2001). Тези методи са полезни за откриване 
на подземни кухини, но те имат няколко ограничения по отношение на пространствената 
информация и нивото на точност. Фотограметричното заснемане базирано на изобра-
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жения също може да се ползва в проучването на пещери, но е трудно за постигане поради 
ограничените хомогенни условия на осветяване (Remondino et al., 2014). 

Наземното лазерно сканиране (НЛС) предоставя нов подход за картографиране на 
комплексната среда на пещерите (Mallet & Bretar, 2009; McFarlane et al., 2015). Археоло-
гическите изследвания на пещерите Уемис (Wemyss Caves) в Шотландия се считат за едно 
от първите приложения на НЛС в пещерите (The Courier, 2004). Оттогава НЛС се използва 
широко, особено за документиране на историческо наследство в пещерите. 

Наземното лазерно сканиране (НЛС) е сравнително нова технология за прецизни дис-
танционни изследвания на обекти на земната повърхност, на базата на измерване на раз-
стояния и ъгли. 

НЛС спада към активните методи за дистанционни изследвания, тъй като използва 
лазерни импулси за създаване на облак от точки с известни координати (x, y, z), представ-
ляващ прецизен23 образ на изследвания обект (Disney at al 2019).  

За постигане на реалистична визуализация е възможно точките да бъдат оцветени в 
естествени цветове, като допълнително към тях може да се добави атрибутивна инфор-
мация за трите основни цвята – син, зелен и червен и за съставяне на т.н. RGB модел. 
Стойностите за RGB модела могат да се получат от вградена 360 градусова камера в 
самата сканираща система или от независима камера. Финалният, георефериран облак от 
точки при заснемане на пещери може да се използва като инструмент за извличане на 
допълнителна информация за пещерната система посредством интерактивна визуали-
зация, измерване на разстояния, създаване на напречни сечения или динамична 
визуализация (анимация). В хода на изготвянето на гореспоменатото се изисква използва-
нето на специализиран софтуер за 3-D моделиране на тримерни повърхности, който да 
осигури подходяща среда за съвместяване на придобитите данни, тяхното рендериране, 
текстуриране и генериране на модели. 

В резултат на развитието си през последните години методът намира все по-голямо 
приложение в геоморфоложките проучвания, като например проследяването на свла-
чищни процеси, динамиката на развитие на ледници, речни дъна и други. Благодарение 
на развитието на лазерните скенери през последните години, методът получава широко 
приложение в създаването на прецизни триизмерни карти на подземни образувания, тъй 
като излъчва собствени електромагнитни импулси и позволява изследването на различни 
особености на подземните образувания, като биоразнообразие, евентуални археологични 
обекти в тях, геоложки особености и др.  

НЛС намира също така широко приложение в инженерните проучвания на тунели, 
мостове и исторически сгради. 

НЛС е приложимо както за подземни образувания с нормални, така и за такива с 
екстремни климатични условия, тъй като съвременните лазерни скенери могат да работят 
в среда с висока влажност и ниски температури. 

Методът предлага множество предимства пред традиционните методи за картиране на 
пещери, тъй като позволява сравнително безопасно и с висока скорост да се заснемат 
високи тавани и скални образувания със сложна морфология в среда, в която липсва или е 
слабо естественото осветление и не съществуват възможности за позициониране с по-
мощтта на ГНСС, което прави използването на платформи за фотограметрично заснемане, 
като например безпилотни летателни системи, невъзможно (Fabri et al 2016). Особено 
ценно е използването на подобен подход при определяне на абсолютните координати 

                                                           
23 С точност под 1 см. 
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(гш, гд, нв) на входовете на пещери като основа за начало на прецизно картографиране на 
пещерните системи. 
 
Изследвана територия 
Обект на настоящото изследване е намиращата се в близост до с. Карлуково, общ. 

Луковит, пещера Проходна. Пещерата представлява тунел с дължина 365 метра и 
височина на сводовете до 56 метра. Вследствие на денудационни процеси в пещерата се 
образува феноменът „Окната“ известен още като „Божите очи“, който играе и ролята на 
основен източник на дневна светлина в нея поради голямата денивелация между двата 
входа. 
 
Подход на научното изследване  
Настоящата разработка е следващ етап от широкомащабно проучване на възмож-

ностите за прилагане на геоинформационните технологии (дистанционни проучвания 
чрез данни, колекционирани от безпилотна летателна система и лазерен скенер) при 
картографиране на пространствено-обособени обекти. В първия етап на това проучване е 
застъпен подходът на прецизно заснемане на входове на известна пещера с Безпилотната 
летателна система. Резултатите от този етап все още са в процес на обработка, а на фиг. 1 
може да се види междинен резултат от обработката на изображенията със специализиран 
фотограметричен софтуер.  

 
Фиг. 1. Междинен резултат от обработката на изображенията от Безпилотна 

летателна система със специализиран фотограметричен софтуер 
 
За целите на изследването във втория етап на проучването е използван лазерен скенер 

Faro Focus 3D с хоризонтален обхват 360 градуса и вертикален 305 градуса, разполагащ с 
клинометър и вградена камера, позволяваща получаване на изображения паралелно с 
процеса на сканиране. Общото тегло на системата (лазерен скенер и статив) е 5 кг. Систе-
мата разполага с предварително зададени програми за сканиране на различни типове 
обекти и ползволява сканиране със скорости, вариращи от 122 до 967 000 точки в секунда. 
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Сканирането се базира на генериране на сноп от електромагнитни импулси с дължина на 
вълната в диапазона на 905 nm.  Инструментът е стабилизиран в две плоскости и позво-
лява сканиране на обекти на разстояние от 0.6 до 20 м. при слабо естествено осветление.  
За целите на изграждането на контролна мрежа за ориентиране на данните от скенера са 
използвани бели непрозрачни сфери, тъй като последните са ясно различими и при слаба 
естествена осветеност.  

Резултатите от сканирането са обработени със софтуерния пакет Faro Scene. Процесът 
по обработка на данните от отделните станции е описан по-долу. 
 
Резултати 

За целите на изследването на пещерата в нея предварително е създадена и измерена с 
тотална станция Leica геодезическа мрежа от 8 точки, позволяваща последващо ориен-
тиране в процеса на лазерно сканиране. 

  
Фиг. 2. Обзорна карта на геодезическата мрежа в района на пещера Проходна, 
източник – личен архив 
 

Разположената в пещерата геодезическа мрежа е привързана към две полигонови 
точки, разположени на един от входовете на пещерата и коорднинирани посредством 
ГНСС приемник, както и към точка от държавната геодезическа мрежа с оглед по-добрата 
ориентация на геодезическата мрежа като цяло. 

В самата пещера са извършени заснемания с лазерен скенер Faro Focus 3D от 7 станции 
с оглед осигуряване на плътно покритие на пещерата с облаци от точки, които да се 
използват за евентуално последващо създаване на модел. На фиг. 3 е показано пано-
рамно изображение, визуализиращо данните, получени от позиция 1, намираща се на 
южния вход на пещерата.  
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Фиг. 3 Оцветен облак от точки, резултат от наземно лазерно сканиране, източник – 
личен архив 

 
Данните от лазерното сканиране са обработени с помощта на софтуерния продукт Faro 

Scene като в процеса на обработка е извършено оцветяване (на база на снимките полу-
чени от вградената камера на лазерния скенер), регистрация, привръзване на отделните 
станции и екстракция на облаци от точки (във формат .las), които да се използват при 
последващо моделиране на вътрешната повърхност на пещерата. 

Георегистрацията на данните от различните станции се извършва посредством разпо-
ложени на терена преди сканиране контролни маркери във формата на сфери, присъства-
щи в данните от различните станции, както и посредством ръчно зададени от оператора 
сходни точки в данните от отделните позиции. 

По-долу е показан пример за подобен тип ориентиране на данните от стациите. На фиг. 
4 са видни както автоматично разпознатите от Faro Scene сфери (зелен и жълт кръг), така и 
поставените ръчно от оператора точки. 

 
Фиг. 4 Етап от процеса на ориентиране на данните 
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След приключване на етапа на регистрация на данните за всяка от станциите е извър-
шена екстракция на облак от точки с цел последващо моделиране на пещерата. Пример 
за такъв облак от точки е показан по-долу. 

 
Фиг. 5. Облак от точки от данните получени от станция 2 

 
В рамките на изследването на пещерата предстои сканиране на още 6 станции с оглед 

вплътняване и довършване на облака от точки, както и последващо създаване на плътен 
модел, за което в настоящия момент се проучват подходящи софтуерни инструменти. 
Дискусия 
Независимо че лазерните скенери позволяват да се избегнат типични проблеми, свър-

зани с дистанционните изследвания на подземни образувания като ниската естествена 
осветеност, непозволяваща използване на фотограметрични методи за картиране, пеще-
рите си остават в голяма степен екстремна среда и използването на лазерни скенери 
може да срещне затруднения, дори в социализирани такива, като обекта на настоящото 
изследване. Основните два проблема, с които се сблъскахме при заснемането на пещера 
„Проходна“, бяха свързани със сравнително голямата дължина на пещерата и необходи-
мостта скенера да се разполага през сравнително малки растояния, което от своя страна 
предполага голям брой станции за сканиране и необходимостта от наличие на голямо 
количество батерии, които представляват допълнителен товар за пренасяне. Въпреки че в 
достъпни пещери като Проходна това не е съществен проблем, в случай че наземното 
лазерно сканиране се използва за картиране на пещерни системи със сложен достъп, това 
би могло значително да затрудни заснемане с лазерен скенер. Друг съществен проблем, 
характерен за социализирани пещери като Проходна, е наличието на висок страничен 
„шум“ в данните. В случая със заснемането на Проходна подобен „шум“ се явяват посе-
тителите на пещерата, които впоследствие трябва да бъдат „изчистени“ ръчно от облака 
от точки с помощта на специализиран софтуер, като например Autodesk Recap или друг 
разполагащ с функционалности за редактиране на данни от наземно лазерно сканиране. 
Не на последно място следва да се спомене, че последващата обработка  е ресурсоемък 
процес, изискващ както сериозни изчислителни ресурси, така и значителна намеса на 
оператор. Поради тази особеност на процеса изборът на инструменти за обработка на 
данните не е голям и се ограничава предимно до насочени към архитектурата и инже-
нерните измервания софтуерни пакети от типа на Autodesk Recap, което изисква 
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преминаването на няколко степени на обработка, преди да се получи модел, който да 
може да се интегрира в ГИС среда, с оглед комбинирането му с други налични данни и 
цялостно изследване на пещерната система.  
 
Заключение 
 
Наземното лазерно сканиране е сравнително нов метод за извършване на дистан-

ционни изследвания на обекти намиращи се под и над земната повърхност. Както показва 
настоящото изследване, методът е важно средство за картографиране на пещери и под-
земни образувания, което позволява моделирането им в компютърна среда, с оглед адек-
ватното им изследване. 
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