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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
 

Предмет на настоящото изследване са възможностите за приложение на 

дистанционни методи при определянето на параметри на структурата на 

дървостоите. През последните години темата за избора на най-подходящ 

метод за дистанционно събиране на данни придобива нова актуалност, тъй 

като в голям брой научни колективи се работи върху внедряването на 

безпилотни летателни системи (БЛС) в изследванията, като този процес върви 

успоредно с развитието на технологиите, свързани с БЛС. От значение е и 

обстоятелството, че тези устройства стават все по-достъпни за масовия 

потребител. Поради детайлността на данните, получени при полет на малка 

височина, както и поради ограничените възможности по отношение площта, 

която може да бъде заснета за единица време, БЛС се обособяват като трета 

самостоятелна група методи в дистанционните изследвания, наред със 

заснемането от изкуствени спътници и аерофотозаснемането с пилотирани 

летателни апарати. БЛС могат да се ползват и при лазерно сканиране. 

 

Новост при БЛС е появата на все повече готови за полет конфигурации, 

презназначени за любителска и професионална въздушна фотография без 

нужда от продължително обучение. Въпреки, че първоначално тези модели не 

могат да произведат достатъчно качествени изображения, тяхната масова 

поява носи сериозен потенциал за внедряване в научни разработки. Бързото 

технологично развитие ведно със съвместимостта с различни типове сензори, 

както и с редица софтуерни приложения, все повече приближава устройствата 

от този тип към професионалните БЛС. 

 

Настоящата разработка обръща внимание и на трите групи методи за 

дистанционни изследвания, като основният акцент пада върху приложението на 

БЛС. Разработва се методика за автономни полети по строго определени 

траектории с цел постигане на най-високо качество на получените изображения 

и възможност за повторно заснемане при същите параметри на полета. 

Обработката на изображенията става в среда на географска информационна 

система (ГИС). 
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II. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР И ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

В тази глава от дисертационния труд се обръща внимание, от една страна, 

на различните параметри на структурата на дървостоите, някои от които 

представляват таксационни показатели, а от друга – на дистанционните методи 

на изследване и на данните, които се получават от тях. Разглеждат се и 

географските информационни системи като среда, в която се извършва 

обработка на данните като векторни или растерни пространствени модели. 

 

2.1. Дървостоят като част от насаждението. Структура на дървостоя и 

параметри за нейното описание 

 

Дървостоят като съвкупност от всички дървета в гората (Даков и др., 

1988) представлява нейна задължителна съставна растителна част и главен 

обект на изучаване и въздействие (Костов и Стипцов, 2004). Структурата на 

дървостоя може да се определи като “пространствено и времево 

разпределение на дърветата в насаждението” (Oliver & Larson 1990, цит. от 

Stone & Porter, 1998). Някои автори разглеждат структурата единствено като 

хоризонтална и вертикална организация на растителността (Kimmins, 1996; 

Franklin et al. 1981, цит. от Stone & Porter, 1998; Wallace et al., 2016). При 

горската таксация обаче се ползват редица показатели (лесовъдски признаци): 

форма (етажност), състав (дървесни видове), произход, възраст, склопеност, 

пълнота, гъстота, бонитет и тип гора (Даков и др., 1988; Костов & Стипцов, 

2004), които имат различно проявление в пространството и също 

представляват описание на структурата на дървостоите, особено при 

положение че данните се събират за отделни дървета и пробни площи. С 

помощта на тези признаци в гората се обособяват отделните насаждения, като 

същевременно се прави оценка с оглед провеждането на горскостопански 

мероприятия (Михов, 2000). 

 

Склопеността е показател, който според Fiala et al. (2006) е широко 

използван в изследванията и управлението на горите. Шютц (1999) я 

причислява към показателите, които числено описват гъстотата на дърветата в 
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насаждението и имат отношение към оценката на конкуренцията в него. 

Склопеността има значение както за развитието на самия дървостой, така и за 

възобновителните процеси в насаждението като цяло. От друга страна, за 

определянето на склопеността съществуват твърде различни методи. Така в 

публикацията на Fiala et al. (2006) се прави сравнение между пет различни 

метода за изчисляване на склопеността на дървостоите. Тъй като тя може да 

се определи като дял на проекциите на дървесните корони от общата площ на 

насаждението (Шютц, 1999; Ferraz et al., 2015), е възможно при определянето ѝ 

да се ползват заснети от летателен апарат или изкуствен спътник изображения. 

 

Част от изследванията на структурата на дървостоите се концентрират 

върху празните пространства, в които липсват възрастни дървета. Счита се, че 

те играят роля за възобновяването на дървесните видове, както и за видовото 

разнообразие под дървостоя (Getzin et al., 2014), като са важни при оценката на 

пространствената структура на гората (Yamamoto et al., 2011). Според 

Рафаилов (2003) влияние върху развитието на гората оказват както големите 

(едромащабните), така и малките нарушения в насажденията. 

 

Основният метод за събиране на данни за структурата и състоянието на 

дървостоите се състои в извършването на теренни измервания и описания. 

Данните, събрани на терен от пробни площи, разположени в изследваната 

територия по определен статистически алгоритъм, позволяват достатъчно 

точни изчисления за параметрите, но това се постига на твърде висока цена и в 

ограничен пространствен и времеви диапазон (Esteban et al., 2019). Поради 

това голям брой научни колективи се насочват към дистанционните методи, с 

които събират големи количества данни влагайки по-малко труд и средства. 

 

2.2. Исторически преглед и литературен обзор по отношение 

дистанционните изследвания в горите и анализа на дистанционно заснети 

изображения 

 

Дистанционните методи за изследване се състоят в получаването на 

актуална информация за земната повърхност без осъществяването на контакт 

с нея (Тепелиев, 2013). Събирането на данни при съвременните дистанционни 
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изследвания се извършва чрез дигитално заснемане на територията с различни 

типове сензори. С дистанционните изследвания се допълват съществуващите 

методи за събиране на информация за гората на терен (Wallace et al., 2016), 

особено в отдалечени райони (Koh and Wich, 2012). Най-често изследваните 

параметри на структурата на гората (т.е. на дървостоите) чрез дистанционни 

изследвания са разположението и височината на дърветата, диаметърът на 

стъблата им, гъстотата (Paneque-Gálvez et al., 2014), видовият състав (Onishi 

and Ise, 2018), склопеността, както и количеството надземна биомаса 

(McRoberts et al., 2018; Esteban et al., 2019). Събирането на данни по 

дистанционен път може да се извърши чрез ползването на многоканални 

спътникови изображения при изследване на големи територии, на данни от 

аерофотозаснемане за отделни райони, или чрез заснемането на малки 

територии (единични насаждения или пробни площи) с фотографска апаратура 

и/или лазерното измерване на дърветата в склопа, включително с БЛС. 

Фотографските изображения за изследваната територия могат да се обработят 

до ортомозайка, която се състои от голям брой фрагменти от кадри, заснети 

отгоре, след корекция на перспективата и мащаба (Onishi and Ise, 2018). 

 

Освен на цифровите растерни изображения, в много изследвания от 

последното десетилетие се разчита и на данни получени чрез лазерно 

сканиране на територията (ALS, или LiDAR - Light detection and ranging). Този 

метод е широко използван за събиране на детайлни данни за структурата на 

гората и надземната биомаса (McRoberts et al., 2018; Esteban et al., 2019), тъй 

като лазерните лъчи преминават през короните на дърветата и достигат до 

земната повърхност (Lisein et al., 2013). Данните от лазерното сканиране 

представляват съвкупност от точки с координати и в трите направления 

(Jaakkola et al., 2010; Wallace et al., 2012; Lisein et al., 2013; Ferraz et al., 2015). В 

някои случаи фотозаснемането и лазерното измерване се извършват 

едновременно, като сензорите са монтирани на един и същ безпилотен апарат-

носител (Jaakkola et al., 2010; Wallace et al., 2012). За съжаление, на този етап 

ползването на LiDAR в мултитемпорални изследвания е ограничено от 

високата стойност на конвенционалните изследвания с лазерни измервателни 

уреди (Zahawi et al., 2015), както и от краткия за много райони период, 

подходящ за провеждането им (Wallace et al., 2012). Поради тази причина се 
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търсят варианти на по-ниска цена, включващи ползването на малка безпилотна 

летателна система с фото/видеокамера (Dandois and Ellis, 2013; Zahawi et al., 

2015), към която може да се монтира и малък по размер и тегло лазерен 

измервателен сензор (Jaakkola et al., 2010; Wallace et al., 2012). 

 

 

2.3. Съвременни растерни изображения на земната повърхност. 

Спътникови изображения и ортофото изображения – особености, 

свързани с ползването им за моделиране на гори 

 

Изборът между трите основни метода (спътници, аерофотозаснемане 

или БЛС) се прави в зависимост от целта и териториалния обхват на 

изследването. За големи площи и при липса на изискване за висока 

пространствена разделителна способност като най-подходящ източник на 

данни могат да бъдат посочени многоканалните спътникови изображения, 

докато при изследването на по-малки територии може да се разчита на 

ортофото изображения, при условие че ползването на RGB изображения е 

достатъчно за получаването на търсения резултат. 

 

Спътниковите изображения имат най-ниска пространствена 

разделителна способност (до 30-40 cm), но разнообразието на ползваните 

сензори за събиране на данни е най-голямо.  При ортофото изображенията, 

заснети от по-малка височина, детайлността и пространствената разделителна 

способност са много по-високи, а цветовата различимост е по-добра, но 

същевременно промените в качеството на изображенията се случват по-често 

за една и съща територия, тъй като ползваните сурови кадри са повече на брой.  

 

За България съществува база данни (Цифрова ортофото карта) от 

изображения, като данните за определена територия се актуализират през 4-

годишен период. Всеки картен лист може да се състои от фрагменти от кадри, 

заснети при различни прелитания, което често затруднява процеса на 

моделиране в ГИС. Проблемът се дължи най-вече на различните условия по 

време на заснемане (сезон, интензитет на слънчевата светлина и ъгъл на 

осветеност), както и на различния ъгъл на заснемане. Вариациите в условията 
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по време на заснемане произтичат от дългия период на облитане на цялата 

страна (4 години) и сравнително малката височина на полетите. Допълнително, 

обработката на изображенията може да бъде извършена по различен начин 

спрямо този, приложен в предходни години. 

 

2.4. Особености, свързани с ползването на безпилотни летателни 

системи за дистанционни изследвания на гори 

 

В този раздел самостоятелно се отделя внимание на БЛС, тъй като те са 

сравнително нова и същевременно бързо развиваща се технология, която може 

да бъде ползвана за дистанционни изследвания. 

 

Изчерпателно БЛС може да се определи като съвкупност от следните 

интегрирани елементи:  

- дистанционно управляем безпилотен летателен апарат (БЛА), носещ 

на борда си сензори за заснемане или сканиране; 

- система за наземен контрол, състояща се от технически устройства и 

софтуерни приложения за дистанционно управление и програмиране 

полета на БЛА, както и за контролиране на монтираните към него 

сензори; тази система може да се разглежда и заедно с оператора, 

който я ползва, както и един или повече наблюдатели (Puliti et al., 

2015). 

 

След 2000 г. ползването на БЛС за изследване на околната среда става 

все по-обичайно (Michez et al., 2016), включително при картиране, мониторинг и 

управление на местообитания и природни ресурси (Paneque-Gálvez et al., 2014). 

През последните няколко години дори готовите за полет конфигурации, 

предназначени за масовия потребител, се ползват при заснемането на гори за 

научни цели (Mohan et al., 2017; Onishi and Ise, 2018). БЛС, снабдени с RGB 

камери, могат да заснемат изображения с много висока пространствена и 

времева разделителна способност (Paneque-Gálvez et al., 2014; Puliti et al., 2015; 

Michez et al., 2016) при сравнително ниска инвестиция за ползването им 

(Wallace et al., 2012). Особеностите на БЛС благоприятстват детайлните 

изследвания на малки територии – от размерите на една пробна площ (Getzin 
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et al., 2014) до няколко квадратни километра (Wallace et al., 2016). 

Разделителната способност (пространствена и времева) на изображенията от 

малки БЛС е по-подходяща за локални изследвания от другите дистанционни 

методи, като периодът между две заснемания на един и същ обект може да се 

избере съобразно конкретните особености на екологичните феномени (Lisein et 

al., 2013). 

 

Въпреки изброените предимства, БЛС не могат да изместят, а само да 

допълват съществуващите към момента други методи за дистанционни 

изследвания (Cress et al., 2015). Основното ограничение е в площта, която 

може да бъде заснета с БЛС за единица време. Най-често достъпните за 

научни изследвания безпилотни апарати са малки по размери и с ограничен 

полетен капацитет, а ползваните фото/видео камери, произвеждани за масова 

употреба, не са предназначени за заснемане с цел измервания (Lisein et al., 

2013). Малката височина на полета води до заснемане на по-детайлни, но и 

значително по-деформирани изображения, при които се наблюдава 

изкривяване на перспективата (Zhang et al., 2011; Turner et al., 2012; Lisein et al., 

2013). 

 

Ползваните за дистанционни изследвания БЛА най-често спадат към два 

типа устройства: апарати с фиксирано крило (безпилотни самолети), които 

постоянно променят позицията си по време на полет и не могат да застават 

неподвижно във въздуха (Rizky Aidil et al., 2015), и апарати с роторни витла 

(хеликоптери и мултикоптери), които за разлика от предишните могат да се 

придвижват във всички посоки и да застават неподвижно във въздуха. 

Класификацията на Watts et al. (2012) отнася всички мултикоптери към 

устройствата с вертикално излитане и приземяване (VTOL – Vertical Take-Off & 

Landing). Същевременно голяма част от мултикоптерите влизат в групата на 

малките БЛС и са определяни като най-подходящи за работа в ограничено 

въздушно пространство, включително в гори, именно благодарение на 

способностите описани по-горе. Като цяло работата с по-големи безпилотни 

апарати, способни да пренасят по-голям полезен товар (например сензори тип 

LiDAR), е по-трудна в райони с горска растителност (Wallace et al., 2012). 
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Изборът на подходяща БЛС за дистанционно изследване на дадена 

територия преминава през оценка по редица критерии: 

o полетен капацитет (възможност да се прелети определено 

разстояние или да се престои във въздуха определено време – 

зависи от капацитета на батериите или запасите от гориво); 

o товароносимост (определя какви сензори могат да бъдат 

монтирани и ползвани за заснемане или сканиране); 

o ограничения на полета (колко далеч и на каква височина може да 

се намира от наземната станция или стартовата позиция при 

ръчен или автономен режим на полет); 

o възможности за визуален контрол на полета (какво вижда 

операторът като картина в реално време и полетни данни – 

височина, скорост, разстояние, оставащ полетен капацитет); 

o възможности за стабилизация на полета (поддържане на 

позицията по географски координати и височината във въздуха, 

както и елиминиране на инерцията и изместването от вятър – с 

помощта на GPS приемник, компас и сензори за измерване на 

инерцията – IMU); 

o наличие на авариен режим с функция за връщане до стартова 

позиция при загуба на сигнал или опасност от изчерпване на 

полетния капацитет; 

o мерки за безопасност, включващи предварително въведени в 

паметта на БЛС зони забранени за полети, както и противоударни 

предпазители на пропелерите на мултикоптерите и на 

монтираните към апаратите сензори; 

o възможности за автономен полет по предварително определен 

маршрут със зададени параметри на полета и на работата на 

сензорите – скорост, ориентация, височина, интервал на 

заснемане или сканиране; ограничения в дължината на 

маршрутите – брой точки и разстояние между тях, разстояние до 

стартовата позиция; възможност за запаметяване на маршрутите. 

 

При интерес към готовите за полет конфигурации следва да се обърне 

внимание и на качествата на заводски монтираните сензори – най-често RGB 
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фото/видеокамери: зрителен ъгъл и фокусиране на обектива, резолюция (брой 

клетки в заснетите кадри), функции (режими на заснемане; минимален 

интервал на заснемане), вариации в ъгъла на заснемане спрямо земната 

повърхност. Важно обстоятелство е и наличието или възможността за 

монтиране на жироскопична автономно стабилизираща се стойка, която да не 

допуска нежелана промяна на ъгъла на заснемане/сканиране по време на 

полет. 

 

2.5. Обработка на фотографски изображения, получени чрез 

дистанционно изследване 

 

Обработката на суровите фотоизображениякато цяло не се различава от 

тази при аерофотоизображенията, като може да включва “слепването” на 

фрагменти от кадрите в общо изображение (ортомозайка) за изследваната 

територия (Turner et al., 2012; Matese et al., 2015) и премахването на разлики, 

породени от експозицията и условията на осветеност при различните кадри 

(Turner et al., 2012). За получаването на оптимални резултати предварително се 

определя височината на полета над стартовата позиция (Onishi and Ise, 2018), 

както и застъпването между кадрите заснети по време на полета. По-високите 

класове БЛС, включително готовите конфигурации за масова употреба, 

записват с помощта на вградения си GPS-приемник координатите на всяка 

снимка в нейните метаданни. Фотограметричният софтуер ползва тези 

координати, а мащабирането на кадрите се извършва по данните за височината 

на полета над заснетия участък с помощта на цифров модел на релефа (DEM). 

В случая е от значение точността на измерване на координатите, както и 

съвместимостта на софтуера със съответния модел БЛС. 

 

2.6. Географски информационни системи (ГИС) и видове 

пространствени модели в тях 

 

ГИС осигуряват среда за създаване, обработка, анализ и визуализиране 

на пространствени модели за изследваната територия. Моделите като 

опростено представяне на изследвания обект за целите на описанието, 

обяснението, прогнозирането и планирането (Fotheringham and Wegener, 1999) 
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най-често представляват тематични слоеве, съдържащи информация за 

определени групи или категории обекти (или явления). Те биват два типа – 

растерни и векторни; докато векторните модели съдържат очертанията или 

локациите на обектите като точки, линии или полигони, винаги свързани по 

идентификатори с таблични данни, то растерните модели представляват 

моделно пространство, разделено на клетки, в което на всяка клетка отговаря 

една стойност. RGB-изображенията, каквито са ортомозайките, в ГИС 

представляват композит от три растерни слоя за червения, синия и зеления 

цвят. 

Специфичен случай на модели в ГИС са тези, при които моделирането се 

извършва в три направления. Функционалните повърхнини представляват 

модел, при който за една двойка координати x и y има само една стойност за 

третото направление z (ESRI, 2017). При тези модели липсва обем, тъй като  

истинският триизмерен модел има повече стойности за z (Longley et al., 2005). 

Интерес за настоящото изследване представляват фасетъчните модели и по-

специално TIN-моделите (неправилни триъгълни мрежи). Този тип векторни 

функционални повърхнини се състоят от множество неправилни и различни по 

форма и размери триъгълници, които покриват цялата моделирана площ, имат 

общи страни и не се застъпват помежду си (Longley et al., 2005). Характерно за  

TIN-моделите е, че се построяват по автоматизиран път на основата на 

двуизмерни точкови слоеве с координати x и y и стойности z (Longley et al., 

2005), като стойността за z може да се вземе от всяко числово поле в 

атрибутната таблица. По този начин всеки модел на разположението на 

стъблата на дърветата (точков слой в ГИС) може да се превърне в модел на 

разстоянията между стъблата, като за z се вземе поредният номер на точката 

(т.е. нейният числов идентификатор). 

 

III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

 

Целта на проведеното изследване е създаването на достоверни и 

достатъчно детайлни пространствени модели на дървесните корони и празните 

пространства между тях, разположението на дървесните стъбла и разстоянието 

между стъблата. Пространствените модели се създават по цифрови растерни 
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изображения, получени чрез дистанционни изследвания, за избрани територии 

в Република България. 

 

Така поставената цел се постига чрез изпълнението на следните задачи: 

 

1. Оценка на пригодността за прецизно моделиране на растерните 

изображения, включени в базите данни за територията на Република 

България (Цифрова ортофото карта на България). 

2. Оценка на възможностите за получаване на качествени и актуални 

фотографски изображения чрез заснемане на територии с безпилотен 

летателен апарат. Обучение за работа с безпилотен летателен 

апарат. 

3. Създаване и приложение на методика за изпълнение на автономни 

полети с безпилотен летателен апарат, заснемане от въздуха и 

обработка на заснетите изображения до получаване на изображение 

ортомозайка на изследваната територия. 

4. Създаване и приложение на методика за получаване на достоверни 

пространствени данни във вид на векторни слоеве в ГИС чрез 

сегментация на растерни изображения (ортомозайка) – модели на 

очертанията на видимите части на дървесните корони и модели на 

разположението на котлите и празните пространства между 

дърветата в склопа. 

5. Създаване и приложение на методика за получаване на модели на 

разположението на стъблата на дърветата и модели на разстоянията 

между стъблата на дърветата. 

6. Създаване и приложение на методика за получаване на модели на 

очертанията на дървесните корони при отчитане на застъпванията 

между тях в случаите на близко разположени съседни дървета. 
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IV. ОБЕКТ И МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

В тази глава от дисертационния труд са описани обектите на изследване 

(предварително заложени на терен пробни площи), както и приложените 

методи за заснемането им с БЛС; критериите, по които е извършена оценка на 

качеството на изображенията от Цифровата ортофото карта на България; 

методите за моделиране на дървесните корони, разположението на стъблата и 

разстоянията между тях, както и на празните пространства в склопа. 

 

4.1. Обект и териториален обхват на изследването 
 

За настоящото изследване са ползвани пробни площи, заложени в 

периода 2014-2019 г. при идентифициране и оценка на гори във фаза на 

старост (вж. Литература – проект „Старите гори на България“). Избрани са 

21 пробни площи в различни райони, от които успешно са заснети 18 (Табл. 41). 

Моделираните площи са с приблизителни размери 150х150 m или 2.25 ha. 

Район Землище Пробна площ Година Пробна площ 

Стара пл., Предбалкан Априлци вр. Острец 2016 2 ha (143x143 m) 

Стара пл., Предбалкан Кръвеник Кръвеник 2016 2 ha (143x143 m) 

Стара пл., Предбалкан Купен Купен 2016 2 ha (143x143 m) 

Стара пл., Предбалкан Млечево Млечево     

Стара пл., Предбалкан Осоица Осоица 2015 2 ha (143x143 m) 

Западни Родопи Гела Стикъл 2014 2 ha (143x143 m) 

Западни Родопи Широка лъка Широка лъка 2014 2 ha (143x143 m) 

Западни Родопи Смолян Перелик 1 2015 2 ha (143x143 m) 

Западни Родопи Смолян Перелик 2 2014 2 ha (143x143 m) 

Западни Родопи Смолян Перелик 3 2014 2 ha (143x143 m) 

Западни Родопи Смолян Перелик 4     

Западни Родопи Смолян Перелик 5 2014 2 ha (143x143 m) 

Западни Родопи Смолян Перелик 6 2014 2 ha (143x143 m) 

Западни Родопи Бостина Момчиловски дол 2014 2 ha (143x143 m) 

Западни Родопи Момчиловци Рожен 2014 2 ha (143x143 m) 

Източни Родопи Горна крепост Горна крепост 2018 2 ha (143x143 m) 

Средногорие Лозен Германски ман. 2019 2 ha (143x143 m) 

Средногорие Лозен Лозенски ман. 2019 2 ha (143x143 m) 

Средногорие Макоцево Макоцево 1     

Средногорие Макоцево Макоцево 2 2015 2 ha (143x143 m) 

Средногорие Долни Пасарел Пасарелски ман. 2019 1 ha (100x100 m) 

Табл. 1. Списък на избраните за заснемане през 2019 г. пробни площи 
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Изследваните стари гори са с хетерогенна структура: разновъзрастови, с 

варираща гъстота и размери на дърветата, като преобладаващата част от 

дървостоя се състои от дървета на възраст над 100 години. При някои от 

насажденията се наблюдава смесен видов състав с два или три 

преобладаващи дървесни вида. Често се наблюдават котли и празни 

пространства в склопа, в които текат процеси на сукцесия и естествено 

възобновяване. 

 

4.2. Ортофото изображенията като източник на изходни данни 
 
Във връзка с целта на проведеното изследване е оценена пригодността 

на изображенията, включени в Цифровата ортофото карта на България (ЦОФК), 

за моделиране на дървесните корони, стъбла и празни пространства в склопа. 

Необходимостта от подобна оценка е налице предвид обстоятелството, че това 

е единствената национална база данни от растерни фотографски изображения, 

която се актуализира периодично. Дейностите по анализ на качеството на 

изображенията са проведени през периода 08.2016 – 06.2017 г. върху картни 

листове от 2006-2007 г., 2010-2011 г. и 2012-2014 г. Базите данни, съдържащи 

изображения от ЦОФК, са получени от автора във връзка с изпълнението на 

дейности по проект ”Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с 

рядка растителност в България” (вж. проект SPA-EcoServices), изпълняван от 

ИБЕИ – БАН. 

 

4.3. Критерии за качество на изходните данни  

Наборът от критерии е съобразен с изискванията за качеството на 

ортомозайките като основа за моделиране в ГИС и е приложим към всички 

източници на цифрови RGB изображения на земната повърхност. Оценката на 

по изброените критерии на изображенията от ЦОФК е извършена успоредно с 

верификацията и очертаването в ГИС на десетки хиляди пространствени 

обекти, намиращи се във всички райони на страната. 

Като критерии са определени следните качества на изображенията: 

o актуалност (година на заснемане); 

o разделителна способност (до 5-10 cm, за да могат да се очертаят 

короните и на младите дървета от подраста, ако са видими); 
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o ъгъл на заснемане (вариации при различните сурови кадри, 

фрагменти от които са включени в картните листове, наличие на 

повторение или загуба на данни за пространствени обекти по 

границите между фрагментите); 

o фокус и острота на образа (видими ли са достатъчно ясно 

очертанията на обектите); 

o цветове и нюансова различимост (доколко и в кои случаи се 

наблюдават вариации в цветовете на различните изображения, 

дължащи се на условията при заснемане и последващата обработка 

на изображенията до картни листове; различават ли се добре 

разликите в цветовете на различните обекти); 

o наличие на деформации (освен поради неподходящ ъгъл на 

заснемане – наличие на дефекти върху изображенията); 

o други проблеми с качеството на изображенията – наличие на 

компрометирани картни листове или фрагменти от тях поради 

софтуерен или хардуерен проблем, грешка при обработката на 

суровите кадри или манипулиране на данните (изтриване или 

подмяна на информация върху изображенията). 

 

4.4. Заснемане на пробни площи с безпилотна летателна система 

(БЛС) като алтернатива на достъпните дистанционно заснети 

изображения 

 

В хода на провеждане на изследването е взето решение да се оценят 

възможностите, които предоставят появилите се през същия период нови 

модели малки БЛС, предназначени за масова употреба, и да се разработят 

достатъчно надеждни методи за ползването им като инструмент за 

дистанционни изследвания. Първата БЛС, закупена през 2015 г., е все още 

актуалният през този период модел DJI Phantom 2 Vision+ v3.0. Това е първият 

широко разпространен модел сред готовите за полет конфигурации, оборудван 

със собствена стабилизирана камера и способен да извърши вертикално 

заснемане на земната повърхност при полет по автономен маршрут. В същото 

веме са установени сериозни недостатъци, които компрометират внедряването 

на модела в научни изследвания: ограниченията на полета не позволяват 
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изпълнението на маршрут извън радиуса от 500 m около стартовата позиция, а 

таванът на полета при полет по маршрут е 200 m над старта. Минималният 

интервал при автоматично заснемане на поредица от кадри е 30 s и дори след 

появата на съвместим надграждащ функционалността софтуер БЛС не реагира 

в съответствие със зададения по-малък интервал. Поради изброените причини 

с тази БЛС са извършвани единствено тестови полети и на по-късен етап тя е 

заменена от по-нов модел от същия тип (Фиг. 1). 

 

 

 

Фиг. 1. Мултикоптери DJI Phantom 2 Vision+ v3.0 и DJI Phantom 4 PRO по време на 

тестови полети при различни условия на терена през 2017 г. (обл. Пловдив) 

 

Подобрената функционалност на DJI Phantom 4 позволява ползването му 

като завършена БЛС за дистанционни изследвания. Основните предимства 

спрямо предишните модели от серията (DJI Phantom 1, 2 и 3) са свързани с 

увеличения полетен капацитет и обхват на управление (разстояние, до което се 

запазва връзката с наземната станция), възможността да се изпълни маршрут 

от максимум 99 точки и дължина няколко километра, както и възможността за 

автоматично заснемане на поредица от кадри през кратък интервал (2 s). 
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Независимо от избора на безпилотна система, налице е нуждата от 

решаването на проблемите с деформациите върху изображенията, получени 

вследствие полета на малка височина над земната повърхност (Фиг. 2). За 

органичаването на деформациите до минимум се изисква както очертаването 

на подходяща траектория на маршрута, така и осигуряването на условия за 

качествена обработка на суровите изображения с подходящ софтуер. 

 

 

 

Фиг. 2. Отклонение на върховете на дърветата към периферията на изображение, 

заснето с мБЛС (DJI Phantom 4). Пробна площ Гела-Стикъл, 2019 

 

Маршрутите за автономните полети представляват фиксиран брой 

успоредни траектории през 20 m и обхващат изследвания участък заедно с 

буферна зона около него. В окончателния вариант всеки маршрут се състои от 

20 успоредни траектории по направление север-юг, всичките с дължина 180 m. 

Предвидено е всяка от пробните площи да бъде заснета върху приблизително 

100 фотографски изображения. С избраното разстояние между успоредните 

траектории (20 m) е съобразен интервалът между заснемането на кадрите (4 s) 

и постоянната скорост на полета (18 km/h или 5m/s), като по този начин кадрите 

по дължина на траекториите се заснемат също през 20 m. За създаването на 

ортомозайка са ползвани всички кадри, заснети от началото до края на 

маршрута, при които апаратът е обърнат на север. Припокриването между 
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суровите фотографски изображения, без да се отчита влиянието на релефа на 

местността, е 87.5%. Ортомозайката се създава във формат GeoTIFF, при 

пространствена разделителна способност 1.06 cm/px, и се геореферира по 

географските координати на суровите изображения (WGS1984). 

 

4.5. Работа с дигитални изображения в среда на географска 

информационна система (ГИС) и получаване на векторни слоеве 

 

След получаването на ортомозайка за всяка заснета пробна площ, е 

извършена обработка на контраста на изображението с цел “осветяване” на 

участъците в сянка и получаване на по-добри резултати от сегментацията на 

изображенията. Сегментацията за 16 от заснетите пробни площи е извършена 

в ГИС като автоматизиран процес на идентифициране и очертаване на 

векторен полигон за всяка зона, която е относително хомогенна по отношение 

стойностите за цветовите канали на изображението (червен, син и зелен). След 

получаването на векторния слой се извършва преглед и корекция, за да се 

гарантира, че всяка корона на дърво присъства в пълния си размер и е 

включена само в един полигон. Готовият модел на дървесните корони 

позволява определянето на броя дървета в моделирната площ, както и 

получаването на данни за разпределението по размер на короните. Отново по 

автоматизиран път се създава точков векторен слой на разположението на 

дървесните стъбла (точките се поставят в геометричния център на полигоните). 

Този модел дава приблизителна представа за разположението на стъблата на 

широколистните дървета, тъй като при тях често короната е асиметрична и 

стъблото не се разполага задължително в близост до геометричния ѝ център, 

както е при иглолистните дървета. 

 

По-високата точност на модела на стъблата и приблизително кръглата 

форма на короните при иглолистните дървета позволяват създаването на 

модел, при който всички корони се представят като окръжности с радиус, 

определен в зависимост от площта по модела на дървесните корони, създаден 

след сегментацията. Определянето на радиуса на окръжностите се извършва с 

помощта на следната формула: 
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 , 

където r е търсеният радиус, S е площта на полигона от първоначалния 

модел на короните, а k е коефициент за корекция – константа със стойност 1,05. 

Полученият модел отчита застъпванията между короните, а увеличената площ 

компенсира грешката в първоначалния модел поради изключените участъци в 

сянка или в зоната на застъпване между короните на съседни дървета. 

 

На основата на модела на разположение на дървесните стъбла (точков 

векторен слой), с помощта на автоматично генерирания числов идентификатор 

на точките се създава TIN-модел. Това отново се извършва по автоматизиран 

път с помощта на предвидения инструмент в ГИС-софтуера и се прави с цел 

получаването на векторен слой с отсечките между стъблата на дърветата, като 

същевременно се избягва субективният фактор при определянето кои стъбла 

да се свържат с отсечки. След създаването на векторния слой е необходимо 

премахването на отсечките по границата на моделираната площ, които не 

свързват съседни дървета и с голямата си дължина биха довели до сериозна 

грешка в изчисленията на по-късен етап. 

 

Като последен етап от създаването на векторни слоеве в ГИС е 

получаването на модел на разположението на празните пространства в склопа. 

Този модел се създава успоредно с модела на дървесните корони като продукт 

от сегментацията на изображенията. При създаването на модела се изключват 

дърветата с площ на короните под 7 m2, тъй като се приема че това са млади 

дървета от подраста (това се налага най-вече при иглолистните гори, там 

където дърветата от подраста са видими). Освен празните пространства в 

склопа с площ над 1 m2, моделът съдържа и очертанията на площта, в която 

липсва дървостой (наличието на негорска площ може да се обясни с факта, че 

моделираната площ е по-голяма от заложената на терен пробна площ и 

включва съседни територии, незадължително заети от гора). 

4.6. Извличане на конкретни параметри на структурата на 

дървостоите за малки пробни площи (до 2 hа) чрез операции в ГИС 
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Пространствените данни във векторните слоеве, създадени в ГИС след 

сегментацията на растерните изображения (ортомозайки), позволяват 

изчисляването на следните параметри: брой на дърветата в рамките на 

моделираната площ; разпределение на короните по размери (площ) и средна 

площ на дървесна корона; гъстота на дървостоя (брой дървета на 1 ha и средно 

разстояние между дърветата); проективно покритие (%) на дървесните корони в 

рамките на моделираната площ; брой, размери и обща площ на празните 

пространства в склопа. За пробните площи в иглолистни гори, при които са 

създадени модели на короните като окръжности, се изчислява втора стойност 

за средната им площ, както и общото им покритие с отчитане на застъпванията 

(в %). 

 

Извършва се и оценка на потенциала на свободния растежен простор, 

като се изчислява колко възрастни дървета могат да заемат празните 

пространства с не по-малки размери от средната площ на една дървесна 

корона. 

 

V. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

Тази глава от дисертационния труд описва резултатите, получени при 

изпълнението на описаните в Глава III задачи. 

 

5.1. Резултати от анализа на Цифровата ортофото карта на 

България 

 

Анализът на картни листове с актуалност към 2006, 2007 и годините от 

2010 до 2014 г. показва, че изображенията от ЦОФК могат да бъдат добър 

източник на данни за моделиране на пространствени обекти. В същото време 

качеството на различните изображения не е еднакво и това не би позволило 

добра сравнимост между резултатите за различни територии. Вариациите по 

отношение ъгъла на заснемане, цветовия баланс и остротата на 

изображенията в някои случаи правят моделирането на дървесните корони 

невъзможно без допускането на сериозни грешки или пропуски. Допълнителен 

проблем е и актуалността на изображенията от няколко години. В изолирани 
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случаи се наблюдават и други проблеми с качеството на изображенията – 

закриване на територии от облаци, както и дефекти. Установените недостатъци 

на изображенията от ЦОФК ги правят по-малко пригодни за дистанционно 

определяне параметри на структурата на дървостоите при изследване на 

малки площи, в сравнение с ортомозайка от изображения, заснети с БЛС. 

 

5.2. Оценка качеството на ортомозайките, получени след 

заснемането на 18 пробни площи с БЛС при различни условия на 

осветеност 

 

Най-добро качество на изображенията, заснети с безпилотна система DJI 

Phantom 4, е установено при заснемане без интензивна пряка слънчева 

светлина. При тези ортомозайки липсва “прегаряне” на осветените от слънчева 

светлина върхове на дърветата или прекомерно затъмняване на долната част 

на короните им, както и заличаване разликите в цвета на различните дървесни 

корони. В това отношение се отличават ортомозайките за пробни площи Гела-

Стикъл, Широка лъка, вр. Острец и Кръвеник. При някои от останалите пробни 

площи интензивната слънчева светлина води до наличието на някои от 

описаните по-горе проблеми (Фиг. 3), а в други случаи условията рязко се 

променят по време на самото заснемане (Фиг. 4). 

 

 

Фиг. 4. “Прегаряне” от интензивна слънчева светлина (пробна площ Момчиловски дол) 
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Фиг. 4. Зона, засенчена от бързо придвижващи се облаци по време на заснемането 

(пробна площ Долни Пасарел) 

 

5.3. Резултати от извършената сегментация на ортомозайки и 

корекция на полигонови слоеве до модели на дървесните корони 

 

Оценката на качеството на моделите, получени след прилагане на 

сегментацията, е незадоволителна. С избрания метод на сегментация и 

софтуерен продукт се създават векторни слоеве, при които се налага корекция 

за всяка корона на дърво, тъй като най-често броят на полигоните е много по-

голям от този на дървесните корони (Фиг. 5) и се налага ръчно обединяване 

и/или разцепване на полигони, за да се получат достатъчно точни модели на 

дъвесните корони. Дейността по коригирането на полигоновите слоеве отнема 

твърде много време и на практика обезсмисля прилагането на автоматизирана 

сегментация на ортомозайките. 

 

При моделирането короните на дърветата в букови гори се получават до 

над 100 полигона в рамките на една дървесна корона. При иглолистните гори с 

преобладаващо участие на смърча се наблюдава обратният случай – един 

полигон обединява осветените части на няколко близко разположени или 

застъпващи се дървесни корони. Промяната в параметрите на сегментацията 

не дава пълно решение на описаните проблеми, тъй като броят на полигоните 

остава твърде голям, а при увеличаване минималната площ на полигоните се 

увеличава и броят полигони, съдържащи участъци от повече от една дървесна 

корона. 
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Фиг. 5. Резултат от сегментацията на изображение на пробна площ в букова гора 

(вр. Острец). Всяка дървесна корона е разцепена от модела на десетки полигони с 

неправилна форма 

 

5.4. Резултати от анализа на данните за структурата на дървостоите 

в среда на ГИС 

 

За пробните площи в букова гора (Вр. Острец и Кръвеник) са получени 

стойности за общия брой дървета и средната площ на техните корони, 

средното разстояние между стъблата, гъстотата (като брой дървета на 1 ha), 

проективното покритие (процент на площта на короните от общата моделирана 

площ), броя котли (над 1 m2 и над средната площ за една корона на дърво), 

както и данни за негорска площ (ако има такава) и потенциала за заемане на 

празните пространства от нови възрастни дървета (като площ и като брой нови 

възрастни дървета). 

 

При иглолистните гори, поради създаването на допълнителния условен 

модел на дървесните корони във вид на окръжности, освен посочените по-горе 

са получени стойности и за следните параметри: обща площ на короните по 

условния модел; средна площ на окръжност; общо покритие на короните, като 

се отчитат и припокриванията между тях (Табл. 2). 
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  Гела – Стикъл Перелик 1 Връх Острец Кръвеник 

Моделирана площ (m2) 22477.62897 22477.62897 22477.62897 22477.62897 

Брой дървета 679 523 297 308 

Корони - обща площ (m2) 14029.29 10866.12 20825.19 20080.66 

Кръгове - обща площ (m2) 15399.82 11927.42 n/a n/a 

Средно разстояние 6.24 7.19 9.49 9.16 

в обхвата на дървостоя 5.97 n/a 9.49 9.16 

Среден размер корони 20.66 20.78 70.12 65.20 

Среден размер кръгове 22.68 22.81 n/a n/a 

Гъстота - брой/1 ha 302 233 132 144 

в обхвата на дървостоя 375 499 132 144 

Проективно покритие 62% 48% 93% 89% 

в обхвата на дървостоя 77% 99% 93% 89% 

Общо покритие 69% 53% n/a n/a 

в обхвата на дървостоя 85% n/a n/a n/a 

Брой котли над 1 m2 184 21 147 208 

над ср. размер корони 42 3 1 4 

Негорска площ (m2) 4375.30 12000.20 0 0 

Потенциал за заемане - m2 8251.80 12090.76 174.90 542.54 

брой нови дървета 364 530 3 9 

 

Табл. 2. Получени стойности за параметрите в 4 пробни площи 

 

За всяка от четирите пробни площи, за които са създадени векторни 

модели, е извършено разпределение на всички идентифицирани дървесни 

корони по размери. При иглолистните гори разпределението е извършено по 

следната схема: корони под 4 m2; корони между 4 и 7 m2; корони между 7 и 15 

m2; корони от 15 m2 до средната стойност за моделираната площ; корони с 

размери над средните. Данните за пробна площ Гела-Стикъл показват, че 467 

от 679 идентифицирани дървета са с корона с площ над 15 m2. При пробната 

площ Перелик 1 броят им е 338 от 523, което е по-малък относителен дял.  

 

При двете пробни площи в букови гори разпределението е извършено по 

друга схема, съобразена с по-голямата площ на короните: корони под 10 m2; 

корони между 10 и 25 m2; корони между 25 и 50 m2; корони от 50 m2 до средната 

стойност за моделираната площ; корони с размери над средните. Моделите 

показват следните стойности: за вр. Острец – 122 от 297 дървета са с корони с 

площ над средната; за пробна площ Кръвеник – 119 от 308 дървета. 
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За всяка пробна площ е създадена карта, показваща разположението на 

дърветата с различни размери на короните в рамките на моделираната площ.  

Дърветата с корони над средния размер при всички 4 случая се разполагат в 

рамките на цялата пробна площ, докато повечето дървета с по-малки корони са 

концентрирани в отделни участъци и по периферията (Фиг. 6). 

 

 

Фиг. 6. Размери на дървесните корони по условния модел (в m2), 

пробна площ Перелик 1 
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VI. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

6.1. Изводи от извършената оценка на изображенията, включени в 

Цифровата ортофото карта на България (2006-2007, 2010-2014) 

 

Практически невъзможно е да се гарантира съпоставимо качество на 

изображенията за различни райони на страната и от различни години, като не 

може да се пренебрегне и фактът, че за по-голямата част от територията на 

България са налични изображения, заснети преди повече от 2 години. Поради 

това има немалка вероятност инвестицията в закупуването на картни листове 

от ЦОФК за даден район да се окаже неоправдана и изображенията да са 

негодни за създаването на точни пространствени модели. 

 

6.2. Изводи от планирането и изпълнението на автономни полети и 

заснемането на пробни площи с безпилотна летателна система 

 

Приложената методика, включваща създаването на маршрути в ГИС като 

последователности от точки, между които автоматично се изчертават 

успоредните траектории, заедно с възможността за определяне на полетните 

параметри (скорост и височина на полета, както и ориентация на безпилотния 

апарат във въздуха), позволява прецизния полет на БЛС над изследваната 

територия. Запаметяването на маршрутите, позволяващо повторното им 

изпълнение, включително с друга безпилотна летателна система, прави 

методиката пригодна за извършването на мониторинг и задълбочени 

изследвания на малки площи, при които с периодично провеждани заснемания 

да се установят протичащите процеси и тенденциите в развитието на 

изследваните обекти. 

 

Избраната безпилотна летателна система (готова конфигурация DJI 

Phantom 4 без допълнителни модификации) изпълнява успешно задачите по 

заснемане на малки площи до 2.5 ha. По-голямата част от установените 

проблеми по време на автономните полети по маршрут могат да бъдат решени 

при по-добро организиране на процеса по заснемане и при избор на най-

подходящите места за стартова площадка. 
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Заснетите изображения са с достатъчно високо качество за целта на 

изследването, но може да се търси подобрение с ползване на безпилотна 

система с по-висока разделителна способност на сензора и изпълнение на 

полетите през оптималните сезони (пролет, лято и есен, различни периоди в 

зависимост от дървесните видове, района и надморската височина) и при 

добри условия на осветеност на дървесните корони – по-малка интензивност на 

слънчевата светлина; целесъобразно е в началния етап да се извърши 

неколкократно заснемане на изследваната територия при различни условия 

(часове, дни или сезони) с цел получаване на максимално количество 

обективни данни за очертанията на дървесните корони и празните 

пространства между тях. 

 

Допълнително могат да се търсят варианти за ползване на повече от 

един тип сензори за събиране на пространствени данни с БЛС. 

 

6.3. Изводи от обработката на суровите изображения до 

ортомозайка и векторен модел на дървесните корони 

 

При извършването на успешно аерофотозаснемане по възприетата 

схема, създадената ортомозайка е с достатъчно високо качество, като 

деформациите във формата и размерите на дървесните корони са минимални. 

Решението да се разшири заснеманият участък извън пробните площи, като се 

обхване и буфер около тях, спомага в значителна степен за получаването на 

пригодни за моделиране ортомозайки, тъй като евентуалните проблеми в 

качеството на изображенията (например по-сериозни деформации) са най-

често в периферията им и остават извън границите на моделираната площ. 

 

Ползваният в рамките на изследването софтуер за сегментация на 

ортомозайките не дава задоволителни резултати, тъй като се налага 

продължителна дейност по извършването на корекции на полигоните от 

получения векторен слой. Не се очаква ползването на по-качествени сурови 

изображения да има значително влияние върху качеството на процеса; следва 

да се търсят варианти за ползването на други софтуерни продукти и/или 
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инструменти за автоматизирано очертаване на дървесни корони в рамките на 

моделираната площ. 

 

6.4. Изводи от създаването на модели на разположението на 

стъблата и разстоянията между тях 

 

Моделът на разположение на стъблата на дърветата по условие е по-

прецизен при иглолистните видове, където симетрията на короните е по-добре 

изразена. Тази ситуация произтича от обстоятелството, че точките от модела 

на разположение на стъблата се намират в центроидите на полигоните от 

модела на очертанията на дървесните корони. Отклонения има в случаите на 

застъпващи се дървесни корони, тъй като очертанията на полигоните в зоната 

на застъпване не кореспондират с реалните очертания на короните. Въпреки 

това, създадените модели на разположението на дървесните стъбла са добра 

основа за моделирането на разстоянията между дърветата. 

 

Изграждането на триъгълна неправилна мрежа (TIN) като модел на 

разстоянията между дървесните стъбла се потвърждава като обективен подход 

за изчертаването на отсечки между съседните дървета в склопа. Корекции по 

условие се налагат единствено в периферията на моделираната площ, където 

TIN-моделът не отчита дърветата, намиращи се извън нея. Този проблем може 

да бъде напълно или частично решен, ако моделът на очертанията на 

дървесните корони бъде разширен до определен буфер около моделираната 

площ, така че да се обхванат всички съседни на нея дървета и изградената 

триъгълна мрежа да съдържа много по-малко подлежащи на премахване дълги 

отсечки в периферията на моделираната площ. 

 

6.5. Изводи от моделирането на дървесните корони като окръжности 

при иглолистните видове 

 

Приложеният метод за изчертаване на окръжности с коригиран радиус 

(изчислен по площта на дървесните корони, очертани след сегментацията, и 

умножен по коефициента на корекция) се доказва като успешен за 

получаването на прецизен модел на дървесните корони при отчитане на 
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застъпванията между тях. Въпреки това, следва да се прецени необходимостта 

от ползването на коефициент на корекция с променлива стойност, като се 

отчита отношението на периметъра на всеки полигон от модела на дървесните 

корони към неговата площ. По този начин полигони с по-голям периметър при 

по-малка площ (т.е. с по-нагънати очертания) ще получават по-голям общ 

коефициент на корекция, тъй като се очаква че разликата между площта на 

полигона и реалната площ на дървесната корона ще бъде по-значителна. 

 

6.6. Изводи от моделирането на котлите, празните пространства в 

склопа и негорските площи, и оценката на потенциала за развитие 

на нови дървета в свободния растежен простор 

 

Установено е, че моделирането на котлите и празните пространства 

между дърветата в склопа е по-трудно при иглолистните гори, тъй като поради 

формата на короните много често празните пространства са осветени от пряка 

слънчева светлина. По-добро разграничаване на дървесните корони и празните 

пространства може да се получи при заснемане в подходящ сезон, когато 

тревната покривка има много по-различен цвят от този на короните на 

съседните дървета; по този начин ще се оптимизира не само очертаването на 

котлите и празните пространства, но и на дървесните корони. При 

широколистните склопени гори всички по-малки котли и празни пространства се 

идентифицират по тъмните си цветове, тъй като представляват зони в сянка 

под короните на дърветата. 

 

В преобладаващия случай сегментацията идентифицира котлите и 

празните пространства коректно. Изключения има в случаите, когато при 

засенчване на ниските клони на иглолистните дървета и съседните празни 

пространства са почти еднакви на цвят, както и в по-редки случаи, когато 

векторният слой от сегментацията съдържа полигони, включващи клетки с 

коренно различни цветове. Тези случаи се коригират успешно и получените 

модели на котлите и празните пространства са достатъчно точни за целта на 

изследването. 
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6.7. Заключение 

 

Ползването на малки безпилотни летателни системи за заснемане на 

малки по площ територии в гори се утвърждава като успешен метод за 

получаването на детайлни и пространствено точни цифрови изображения, на 

чиято основа в ГИС се създават модели, по които могат да бъдат определени 

стойностите на различни параметри на структурата на дървостоите. Развитието 

на технологиите, свързани с безпилотните летателни системи, гарантира 

бъдещето на ползването на БЛС в различни научни разработки, включващи 

моделиране по дигитални двуизмерни растерни изображения, получени чрез 

дистанционни изследвания. Тласък в тази посока дава и разработването на 

разнообразни софтуерни приложения за планиране и извършване на 

автономни полети и за последваща обработка на заснените изображения до 

ортомозайка и векторни модели в ГИС. 

 

По отношение актуалността на изображенията, пространствената 

разделителна способност и възможността за създаване на детайлни модели на 

ниво отделни дървета, изображенията заснети от безпилотни летателни 

системи са без алтернатива при изследвания в рамките на неголеми площи. 

Основните проблеми, които все още чакат своето решение, са свързани с 

пълната автоматизация на процеса по обработка на ортомозайките до векторни 

пространствени модели на изследваните обекти. По-добри решения могат да 

се търсят и за обвързването на получените данни с резултатите от теренните 

измервания. 
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ПРИНОСИ 

 

1. Разработена и успешно приложена е методика за заснемане на 

територии под 2 ha с малка безпилотна летателна система по 

предварително определени маршрути. Всички заснемания могат да 

бъдат повторени по същите маршрути, включително с друга БЛС, 

което позволява извършването на задълбочени изследвания и 

мониторинг на развитието и състоянието на изследваните горски 

насаждения. 

 

2. Установено е, че широко разпространените модели малки БЛС, 

предназначени за въздушно фотографиране от любители и 

професионалисти, могат да произведат достатъчно качествени и 

детайлни цифрови RGB изображения, а съвместимостта с различни 

софтуерни приложения позволява и лесното създаване на 

изображения-ортомозайки, при които деформациите в размерите и 

очертанията на обектите да са сведени до приемливи нива. 

 

3. Определени са най-добрите условия и периоди за заснемането на 

фотографски изображения, върху които дървесните корони са най-

различими визуално и се очакват най-добри резултати при 

извършването на автоматизирана сегментация. Оптималните периоди 

за широколистните гори включват вариращи според района периоди 

през пролетния (април-май) и есенния сезон (октомври), когато се 

наблюдават най-големи разлики в цветовете на листната маса не 

само на различните растителни видове, но и на дърветата от един и 

същи вид. За иглолистните гори оптимален период е краят на лятото 

и началото на есента, когато цветът на тревната покривка най-силно 

се различава от този на дървесните корони, и преди първите 

високопланински снеговалежи. 

 

4. Разработен и приложен е алтернативен подход при моделирането на 

короните на иглолистните дървета като окръжности във векторен слой 

в ГИС. Моделът отчита застъпванията между короните, а данните за 
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площите им са по-близки до действителните, въпреки че конкретните 

начини на преизчисление на площите все още имат нужда от 

подобрения. 

 

5. Разработен и приложен е метод за автоматизирано получаване на 

пространствен модел в ГИС за разстоянията между дървесните 

стъбла, при който се създава модел от неправилни триъгълни фигури, 

чиито страни представляват отсечки между съседни дървета в склопа. 
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Summary 

 

As unmammed aircraft technologies develop rapidly and become more and 

more obtainable, and due to it’s specific features (very-high resolution for small 

areas), it has claimed its place as a third method for remote sensing, along with 

satellites and classic aerial photogrammetry. In this study, a commercial multicopter 

with RGB camera is used for collecting remote-sensed data for previously examined 

plots in forests. Imagery processing includes orthomosaic creation and automatic 

segmentation to a vector layer in GIS environment. The latter shows unsatisfactory 

results, since each tree crown is presented by multiple polygons, or one polygon 

includes parts of different trees. After crown model corrections, additional models 

were created to estimate forest canopy parameters: overlap-rendering tree crown 

model (circle polygons, for coniferous forests only); stem location model; stem-to-

stem distance model (created automatically by exporting TIN edges); gap model. 

http://www.bio.bas.bg/botany/projects/SPA-EcoServices/index_en.html
http://www.wwf.bg/what_we_do/forests/bulgarian_forests/

