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РЕЗЮМЕ  

Целта на настоящата разработката е изучаване на структурата и определяне на 

характеристиките на горски насаждения чрез наземно лазерно сканиране. Разработена е 

технологична схема за наземно персонално лазерно сканиране (Personal Laser scanning PLS) с 

цел извличане на числени параметри на дървостоите.  

Ключови думи: LiDAR, наземно персонално лазерно сканиране, горска инвентаризация, 

таксационни показатели.  

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Управлението и стопанисването на горските територии в България се основава на точната 

информация, получена чрез подробна горска инвентаризация в съответствие с нормативнo 

изискваната точност и статистическите методи на обработка на данните [1].   

Има различни видове технологии за инвентаризация на горите (наземни и дистанционни), 

които могат да се прилагат в зависимост от целта, обхвата на териториите и наличните ресурси. 

Точността на определените характеристики на горските насаждения и дървесният запас по 

класическите таксационни методи зависи от качеството и количеството на теренните работи и 

подбора на статистическите извадки, както и от влиянието на субективния фактор. На терена 

измерванията се извършват с помощта на традиционните инструменти за таксация на 

дървостоите, които могат да се съчетават с геодезически инструменти, GPS и мобилни 

устройства с навигация, цифрови изображения и карти [2].  

Технологията LiDAR разширява възможностите за изследване на горските територии в 

България чрез използването на методите на въздушно и наземно лазерно сканиране. Наземното 

лазерно сканиране (Terrestrial Laser scanning TLS) е технология за обективно инструментално 

измерване на дървостоите, която осигурява бързина, висока точност, автоматичен и 

периодичен контрол над данните и оценка измерените характеристики на дървостоите, 

извличани за целите на инвентаризацията и картирането на горите.   

Перспективите TLS да бъде оперативно използван метод у нас за определяне на таксационни 

показатели на горските насаждения са в тясна зависимост от достигането на технологично и 

икономически по-достъпен за потребителите инструментариум и средства за обработка на 
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данните. Най-добрите изследвания и разработки в света показват, че наземното лазерно 

сканиране за целите на горското стопанство е широко разпространено [3, 4]. Все повече се 

развиват мобилните и персоналните лидарни системи от по-ново поколение [5, 6, 7].   

Целта на разработката е изследване на горски насаждения чрез наземно лазерно сканиране. За 

изпълнение на поставената цел е разработена и апробирана технология за наземно персонално 

лазерно сканиране, като получените данни са обработени чрез свободно достъпен приложен 

софтуер. Крайната цел е извличането на цифрови данни за различни таксационни показатели 

на изследваните дървостои.  

2. МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ  

2.1. Обект  

За сканиране на терена е избрано е зряло горско насаждение – подотдел 153 „к“ от горската 

територия на ТП ДГС „Твърдица“, ЮИДП-Сливен (България). Според горскостопанския план 

на стопанството от 2011 г. площта на цялото насаждение е 1.9 ha, а наклонът на терена е 12⁰. 

Насаждението е буково, чисто, със средна възраст 120 г., пълнота 0.6, средна височина на 

дървостоя 22.0 m и среден диаметър на стъблото на гръдна височина 34 cm. Подборът на 

пробната площ в него (пробна лента с определена дължина и ширина) е съобразен с 

нормативно заложените изисквания за инвентаризацията и планирането в горските територии 

в България [1].   

2.2. Таксационни методи за определяне на показателите на дърветата   

Определянето на дървесния вид се извършва на терена по експертна оценка посредством 

морфологичните белези на дърветата (стъбло, корона, листа, семена, шишарки, зимни клонки, 

кора), по дендрологични определители и др. [8]. Възрастта на дърветата е определящ фактор 

и най-често се определя чрез преслеров свредел, като са приложими и точни методи като 

томограф, резистограф, радиовъглеродно датиране [9]. Височината на всяко избрано дърво в 

насаждението се определя със специални прибори - висотомери (Blume-Leiss, SUUNTO или 

др.) с точност 0.1 m. При определяне на диаметъра на стъблото се взема под внимание, че 

формата на напречното сечение на дървесното стъбло е неправилна. Диаметърът на стъблото 

в различни направления варира и това води до затруднения при избора на направление за 

измерване на диаметъра на стъблото. На терена измерването се извършва със специални 

прибори – клупи с точност до 0.01 m на височина 1.3 m от основата на стъблото [10]. 

Алтернативен вариант при по-големи дървета е определянето на обиколката на стъблото, 

вместо диаметъра. Поради неправилната й форма ширината на короната на всяко дърво може 

да се представи като средноаритметична стойност от измерени диаметри в поне две 

направления (С-Ю и И-З). Измерването на диаметрите на короните на терена се прави с 

точност до 0.1 m [11].  



XXX МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ  
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”  

София, 05 –  06 ноември 2020 г.  
XXX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON  

MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN  
GEODESY AND RELATED FIELDS  

Sofia, 05 – 06 November 2020  

2.3. Метод на персонално лазерно сканиране  

PLS e тип наземно лазерно сканиране чрез придвижване на сензора и оператора в границите 

на обекта (фиг. 1). В избрания обект е извършено сканиране на всички дървета, с които 

лидарното устройство осъществява пряк визуален контакт. Предложената технологична схема 

за персонално сканиране PLS има за цел 3D картографиране и таксиране на дървостоя и 

приложение на метода за горска инвентаризация [ 12].   

  

Фигура 1. Наземно персонално лазерно сканиране (PLS)  

2.3.1. Характеристики и работа с лидарната система  

Сканирането на обекта по метода PLS е извършено чрез сензора Ouster OS1-16 LiDAR Sensor 

(Gen 1) [13]. Той е механичен 16-канален лидар с висока разделителна способност с честота 

327680 points/s (табл. 1). Лидарната система се състои от сензора (фиг. 2), поставен на сгъваем 

монопод (фиг. 1); литиево-йонна акумулаторна батерия; мини PC с интегриран LINUX 

софтуер за управление и запис на първичните данни и инвертор на напрежение от 12V към 

220V-240V. Системата е поставена в твърда раница (фиг. 1) с изрязани вътрешни отвори за 

неподвижно закрепване на приборите и вентилационни отвори между тях за охлаждане 

посредством вентилатор засмукващ топлия въздух – резултат от работата на приборите (автор 

инж. Георги Дончев). Системата за сканиране се управлява чрез интегриран в мини PC 

софтуер, (автор инж. Евгени Евангелов) и безжична Wi-Fi локална мрежа, комуникираща със 

смартфона на оператора. След включването на системата операторът извършва 

последователно зигзаговидно движение в границите на определената за сканиране пробна 

площ. Резултатът от сканирането се записва във формат BAG, който съдържа данните за всяко 

завъртане (1 frame - едно пълно хоризонтално завъртане на сензора на 360º при вертикален 

ъгъл на сканиране 33.2° или ±16.6° от фокална равнина) и данните от интегрирания в системата 

сензор за движение IMU (Inertial Measurement Unit). Обхватът на лазерното излъчване на 

Ouster OS1-16 е в диапазон от 0.80 m до 120 m, което дава много добро покритие, а оттам и 

висока производителност при извършване на наземното PLS сканиране в сравнение с 

класическите методи на инвентаризация горското стопанство.  

Таблица 1. Параметри на устройството Ouster OS1-16 [3]  
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Обхват  0.8 m - 120 m при 80% отразяваща повърхност  
Скорост на   10 или 20 Hz  
Точност на единична точка  

(1 sigma/standard deviation)  
0.8 - 2 m: ± 3 cm; 2 - 20 m: ± 1.5 cm;   
20 - 60 m ± 3 cm; > 60 m: ± 10 cm  

Разделителна способност  0.3 cm  
Хоризонтално зрително поле  360° ±0.01°  
Вертикално зрително поле  +16.6° до -16.6° (33.2°)  
Вертикална РС  16 канала  
Лазерен сензор  Импулсен, 850 nm, зелен  
Честота  327 680  points /s  

  

Фигура 2. Сензор за наземно сканиране Ouster OS1-16  

2.3.2. Обработка на първичните данни  

Прилаганата технология е базирана на устройството за лазерно сканиране със сензора OS116. 

Сензорът предоставя драйвери за операционната система Robot Operating System (ROS) [14]. 

Той е свързан с мини компютър с ROS Melodic и работи под операционна система Ubuntu 18.04 

(Open Source OS под Linux). Разработени са скриптове за записване на необработените данни 

от сензора във файлове с формат BAG (фиг. 3а).   

  

Фигура 3а Работа с Robot Operating System и 3б визуализация на първичните данни в ROS среда  

Впоследствие тези файлове са преобразувани от формат RAW (ouster_ros/PacketMsg) във 

формат sensor_msgs/PointCloud2, който се използва от софтуера на Google Cartographer за 
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изграждане на 3D модели с помощта на IMU данни от сензора. Резултатите на този етап от 

обработката на данните от лазерното сканиране са във формат point cloud  и съдържат облак 

от точки в 3D пространството в относителна координатна система спрямо началната позиция 

на сензора в момента на сканиране. Данните са разделени на рамки (frames), представляващи 

една пълна ротация на лазерите в сензора, синхронизирана по време, представено прецизно в 

наносекунди. С помощта на драйверите на Ouster записаният BAG файл може да се 

възпроизведе визуално като видеоклип във времето и 3D пространството (фиг. 3б).  

2.3.3. Получаване на 3D облачни модели  

Google Cartographer е система, която осигурява едновременна локализация и картографиране 

в реално време в 2D и 3D в множество платформи и сензорни конфигурации и осигурява 

интеграция на ROS с Google Cartographer. Чрез прилагането на SLAM алгоритми (Simultaneous 

Localization and Mapping) в свободно достъпното приложение Google Cartographer е създаден 

3D облачен модел на дървостоя. По време на работа освен 3D модела в PLY формат 

приложението Google Cartographer създава xray изображение в PNG формат представляващо 

движението на сензора (фиг. 4а) [15, 16].  

Моделът е обработен и допълнително чрез специализиран приложен софтуер за горски обекти 

(CloudCompare, LiDAR360, 3D Forest). Резултатът от обработката на данните от всяко 

сканиране на пробната площ е във формат PLY и е визуализиран чрез свободно достъпния 

софтуер CloudCompare v.2.10.2 (фиг. 4б и фиг. 5).   
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 Фигура 4а. Маршрут на движение Cartographer   4б. Визуализация на PLY чрез CloudCompare    

  

Фигура 5. Визуализация на 3D модела на пробната лента в подотдел 153 „к“ в среда на CloudCompare  

2.3.4. Извличане на таксационни характеристики на дърветата  

Чрез специален алгоритъм в софтуерния пакет за обработка на лидарни данни LiDAR360 е 

отделена земната повърхност от облака на дървесната растителност. След автоматизирано 

сегментиране са получени 3D модели на отделните дървета с автоматично зададен 

идентификатор, пространствени координати в центъра на основата на дървото и числени 

показатели на отделните дървета (фиг. 6) [17].  

  

Фигура 6. Обработка на 3D модела чрез софтуер LiDAR360  

Процесът на работа с данните е завършен в среда на специализирания за горите софтуер 3D 

Forest [18]. Обработката на лидарните данни чрез 3D Forest е извършена по метода на 

индивидуалното сегментиране. След въвеждането на данните за пробната площ в софтуера е 

избрана функцията за  сегментиране и отделяне на всяко дърво в дървостоя, което е 
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идентифицирано с пореден номер и цвят (фиг. 7). Чрез модулите Tree и Crowns от лидарните 

данни са получени височините на дърветата; диаметрите на стъблата на гръдна височина 

(DBH); диаметрите, площите и обемите на короните и редица други показатели.   

  

Фигура 7. Визуализация и обработка на 3D модела на пробната площ в подотдел 153 „к“ чрез 3D Forest  

3. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ  

Крайните резултати включват индивидуалните характеристики на дърветата след обработка 

на данните от наземното PLS сканиране чрез 3D Forest. Пробната лента в избрания обект е с 

дължина 160 m и ширина около 60 m. 3D моделът на пробната площ съдържа 6335049 точки. 

Сканирането е извършено за 1.30 min при движение на оператора с умерена скорост по терена. 

При сканирането лидарът се държи под ъгъл 50-60 ̊ спрямо земната повърхност, като целта е 

със задната му част да се обхванат дърветата в цялата им височина. Поради тази причина в 

края на сканирането 3D моделът приключва с характерно отрязване под този ъгъл. Анализът 

на модела показва, че стъблата на близките сканирани дървета в резултат на движението са 

обхванати почти изцяло. По-далечните дървета са с липсващи фрагменти от стъблата и 

короните, което се дължи на отразяването на лазерните импулси от листната маса. 

Следователно подходящо време за постигането на по-добри резултати е периодът в края на 

вегетационния период на дървесната растителност в горските територии.   

Чрез 3D Forest e изпълнен интегриран алгоритъм, с което дърветата са сегментирани 

индивидуално и автоматично са изчислени дендрометричните им параметри - височина, 

диаметър на стъблото на 1.3 m, структурни данни за короната (диаметър, дължина, височина, 

площ, обем), обем на стъблото. Получените резултати за отделните дървета са сравнени с 

данните от паралелно извършените конвенционалните таксационни измервания в обекта  

(табл. 2).  

Таблица 2. Резултати от наземното сканиране s OS1-16 scanner на подотдел  153 “к” чрез 3D Forest  
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1  бук  id_01  21.7  61.1  20.0  59.0  1.7  -2.1  
3  бук  id_03  18.3  74.5  16.0  75.0  2.3  0.5  
4  бук  id_04  18.4  72.6  17.0  74.0  1.4  1.4  
5  бук  id_05  22.7  43.7  24.0  44.0  -1.3  0.3  
6  бук  id_06  25.1  96.9  23.0  95.0  2.1  -1.9  
7  бук  id_07  22.6  71.2  21.0  73.0  1.6  1.8  
8  бук  id_08  23.4  91.9  22.0  89.0  1.4  -2.9  
9  бук  id_09  23.9  81.7  25.0  83.0  -1.1  1.3  

10  бук  id_10  21.3  83.2  21.0  85.0  0.3  1.8  
11  бук  id_11  23.9  73.4  25.0  71.0  -1.1  -2.4  
12  бук  id_12  25.3  40.8  23.0  38.0  2.3  -2.8  
13  бук  id_13  23.0  36.2  21.0  37.0  2  0.8  
14  бук  id_14  22.1  94.8  21.0  92.0  1.1  -2.8  
15  бук  id_15  21.9  43.7  20.0  41.0  1.9  -2.7  
16  бук  id_16  20.1  40.7  19.0  42.0  1.1  1.3  
17  бук  id_17  19.0  33.5  22.0  31.0  -3  -2.5  
18  бук  id_18  17.1  58.9  19.0  57.0  -1.9  -1.9  
19  бук  id_19  26.4  109.2  24.0  111.0  2.4  1.8  
20  бук  id_20  23.0  46.2  25.0  48.0  2.0  1.8  
21  бук  id_21  23.7  91.9  25.0  91.0  1.3  -0.9  
22  бук  id_22  21.6  38.6  23.0  40.0  1.4  1.4  
23  бук  id_23  21.8  40.3  23.0  39.0  1.2  -1.3  
24  бук  id_24  24.5  50.6  22.0  48.0  2.5  -2.6  
25  бук  id_25  20.8  45.9  18.0  44.0  2.8  -1.9  
26  бук  id_26  19.2  64.7  18.0  63.0  1.2  -1.7  
27  бук  id_27  25.6  105.6  27.0  103.0  1.4  -2.6  

средно      22.2 m  65.1 cm  21.7 m  64.3 cm      

В среда на 3D Forest от модела на пробната площ в подотдел 153 „к” са сегментирани 

индивидуално 27 бр. дървета. Основно това са най-близките дървета в близост до траекторията 

на движение. По-отдалечените дървета са с липсващи фрагменти, което се дължи на листната 

маса и при съпоставка с таксационните измервания няма да са точни. Програмата LiDAR360 

автоматично сегментира всички дървета от модела и съответно извежда количествени данни 

за тях, но няма възможност за индивидуално сегментиране на дърветата. Тази възможност е 

налична в софтуера 3D Forest, който е още по-тясно специализиран в установяването на повече 

количествени показатели, както на дърветата, така и на части от тях (корона, стъбло). В 
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конкретната пробна лента разликите между измерените по традиционните таксационни 

методи и по метода PLS при височините на дърветата варират от -2,8 m до +3.0 m, а за средния 

диаметър на стъблото на гръдна височина (Diameter at Breast Height DBH) те са в диапазон от 

-2,9 cm до +1,8 cm. Средните квадратни грешки на измерването са съответно - 1.78 m за 

височините и 1.95 cm за диаметрите. Ако се сравнят стойностите на средната височина на 

съвкупността от дървета в пробната лента, получени по двата метода (Hтакс. ср.=22.2 m и Hлидар 

ср.=21.7 m) и средните диаметри на стъблата по двата метода (DBHтакс. ср.=65.1 cm и DBHлидар 

ср.=64.3 cm), то те са в нормативно допустимите граници в горскостопанската практика.  

4. ИЗВОДИ  

От натрупания теоретичен и практически опит и получените резултати от PLS наземното 

лазерно сканиране в настоящата разработка могат да се обобщят факторите, оказващи влияние 

върху качеството на наземното лазерно сканиране чрез Ouster OS1-16, използвани за 

получаването на таксационни данни за горски насаждения.   

Липсата на пряка видимост към части от сканирания обект (дърво), поради наличието на листа 

се увеличава гъстотата на точковия облак и това пречи за осъществяването на пряк визуален 

контакт към по-отдалечените дървета зад него. По тази причина облаците от точки на по-

отдалечените дървета са с недостатъчна плътност, като липсват фрагменти, което съответно 

влияе върху точността на данните получени при обработката на моделите им със 

специализираните софтуерни продукти. От друга страна подвижният характер на PLS 

сканирането позволява обектът (дървото) да бъде сканирано от различни страни, което води 

до по-висока точност и обективни резултати.  

Технологията на PLS може да заменя традиционните таксационни измервания, особено в 

зрелите горски насаждения. Измерванията са трудоемки, свързани с избор на дървета като 

статистическа извадка и използване на прибори за определяне на височината (чрез висотомер 

с точност 0.1 m) и определяне на диаметъра на гръдна височина на височина 1.3 m (чрез клупа 

с точност 1 cm), които изискват организация на специалистите и технологично време за 

директен контакт с дърветата, обекти на измерването. По отношение определянето на 

височината с висотомер, ефективната работа с него зависи от отстоянието от дървото, за да се 

осъществи пряк визуален контакт към върха му, което в определени случаи е практически 

невъзможно да се извърши при по-голяма гъстота на дървостоя.   

Приложеният PLS наземен метод и създадената лидарна система за извличане на актуални 

структурни данни за отделни дървета и таксационни показатели на цели дървостои осигурява 

бързина и точност при работа в изследваните обекти. Постигнати са точни, по-пълни и 

обективни данни при съществено намаляване на времето и усилията от специалистите при 

инвентаризацията на горите  
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Лидарното PLS сканиране създава условия за актуализиране и допълване на базата данни в 

горското стопанство, която ще има данни не само за средния диаметър и средна височина на 

ниво насаждение, но и данни за индивидуалния диаметър и височина на измерените дървета и 

други техни параметри. Това ще даде възможност бързо и своевременно от обработените 

данни да бъде извлечена обективна информация, както за идентификацията и 

местоположението на дърветата, така и са техните актуални параметри, запас и сортименти 

според моментното пазарно търсене. Така би отпаднала съществуващата практика по 

отбелязването на дървета за сеч с параметри и сортименти, към които пазарния интерес към 

момента е нисък и поради ниската цена не е икономически съобразно да бъдат отсичани.  

Използваният PLS метод осигурява нов технологичен подход за 3D лидарно инвентаризиране 

и изследване на горските територии със съвременни средства. Предложеният метод осигурява 

3D облачни модели на насажденията и качествено нов тип обективни данни за горите, което е 

още една стъпка към бъдещето и изграждането на нова база данни в горското стопанство у нас.   
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