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ПРИВЕТСТВИЕ ОТ CГЗБ
към участниците в XXXI Международен симпозиум „Съвременни технологии,
образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“,
София, 03 – 05. 11.2021 г.
Скъпи приятели, колеги и дългогодишни партньори,
Имам честта и удоволствието да Ви приветствам от CГЗБ за XXXI Международен
симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията
и свързаните с нея области“, София, 04 – 05. 11.2021 г.
Симпозиумът си завоюва свое име и традиция, през дългите – 30 години на неговото
ежегодно провеждане. Той отразява съответните съвременни тенденции на развитие,
интердисциплинарни технологии, особено геопространствените, образованието и
професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области на конкретния
етап. Наред със сериозните теоретични разработки на симпозиума се представят и
много приложни такива, заедно с национални, регионални и световни проблеми. В симпозиума редовно има сесии за млади специалисти и студенти. Обичайно той е придружен с
изложба на съвременни системи, инструменти и технологии, проекти, дипломни работи
на завършващи студенти, фотоизложби и др.
И тази година постъпилите доклади са над 35 покриващи практически цялостната
обявена многостранна темататика на симпозиума и обяснимо с по малко участие от
чужбина.
Наред с това през годините има подчертан интерес и динамично участие, предимно
от българска и турска страна, поради което XXIX симпозиум се проведе, много успешно
организиран, в гр. Истанбул, Турция.
Дори и при пандемията, XXX Международен симпозиум се проведе много успешно през
2020 г. в София под комбинирана форма – присъствена и он лайн. Правим го така и през
2021 г.
В историята на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България и ФТС,
симпозиумът остава като едно от най важните събития за геодезическата, научната,
техническата и инженерна общност и проблематика.
Още веднъж Ви приветствам за Вашето участие и искрено пожелавам успех на тази
многостранна изява на СГЗБ.
Много поздрави!
С уважение,
Чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев,
Почетен председател на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България;
Почетен чен на Федерация на научнотехническите съюзи в България;
Почетен член на Международната федерация на геодезистите.

60 ГОДИНИ СПИСАНИЕ
“ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ, ЗЕМЕУСТРОЙСТВО”
Георги Милев (BG)
РЕЗЮМЕ
Осъвременено са изложени са началните моменти от създаването на Списанието,
тематиката, списването, особеностите свързани с издаването му през отделните етапи на
неговото съществуване. Излага се насоченост на тематика на настоящия етап,
международния обмен, проблемите по издаване на списанието и възможностите за
неговото усъвършенстване и развитие. Оценено е мястото, ролята и значението на
списанието за развитие на геодезическата професия в България, израстването на
научните кадри и развитието на страната. Посочено е и значението и приносът му в
българската геодезическа литература.
1. ОБЩИ ДАННИ И МАЛКО ИСТОРИЯ ЗА СПИСАНИЕТО
През настоящата година се навършват 60 години от полагането на началото на
Списание “Геодезия, картография, земеустройство”- Орган на Съюза на геодезистите и
земеустроителите в България (СГЗБ) при Федерацията на научно-техническите съюзи
(ФНТС). Практически това е първото българско геодезическо списание което обхваща
двата аспекта – природонаучен и инженерен и целия спектър от проблеми на науката
геодезия. При това геодезията се разглежда в широк аспект като в това понятие се
включват основно още тясно свързаните с нея области като Фотограметрия,
Картография, Информатика, ГИС, Глобални спътникови навигационни системи,
Кадастъра, Комасацията, Маркшайдерството, Хидрографията, Устройство и защита на
територии, методи и технологии, особено Геопространствените, софтуер и други. За
периода на своето съществуване от 1961 г. списанието премина дълъг път и развитие,
започвайки от циклостилен бюлетин (фиг. 1). На този етап то вече съответства на
съвременните изисквания за списание от такъв характер.

Фиг. 1
През 1981 г. проф. В. Пеевски , основател и главен редактор на списанието през
по-голямата част от неговото съществуване пише, по повод неговата двадесет
годишнина:
“ Все още е пресен споменът у по-голямата част от геодезистите как започна да
съществува нашето списание през 1961 г. първоначално като бюлетин с издатели
Секцията по геодезия и земеустройство при Научно-техническия съюз (тогава не бяха
учредени сегашните съюзи по отрасли), управление “Геодезия и картография,
Военнотопографската служба и отдел “Земеустройство и борба с почвената ерозия” при
Министерството на селскостопанското производство. Излизането на бюлетина беше
прието тогава от колегията с голям ентусиазъм и интерес като нещо дълго желано, като
духовна потребност, макар днес ние да разглеждаме със снизхождение неугледните му
циклостилни страници”. И по-нататък “Издаването на бюлетина се подпомагаше от
цялата геодезическа колегия. Нашите инженери геодезисти започнаха бързо и активно
да участват като автори на страниците му, а доброволни активисти, членове на секцията
по геодезия и земеустройство поеха сами грижата по абонирането му, която практика
продължава досега цели 20 години.“ “Списанието бързо успя да си създаде свой
индивидуален почерк освен чрез тематиката си още и чрез художественото си
оформление”, “От страниците на нашето списание се вижда ясно как е вървяло бурното
революционно научно-техническо развитие на геодезията, фотограметрията и
картографията както и на земеустройството през последните десетилетия и в световен
мащаб и съответно отражението и развитието на тези световни тенденции у нас с оглед
нашите условия, нужди, икономически възможности и държавни задачи.
По нататък наред с проблемите съпътстващи издаването на списанието е
направен анализ на отделните направления и рубрики застъпвани в списанието.
Традиционно сега съдържанието на списанието включва постоянни рубрики:
Геодезия;

Фотограметрия, лазерно сканиране,спътникови изследвания;
Картография, ГИС;
Инженерна геодезия;
Кадастър и земеустройство;
Събития, прояви, новини и факти;
Книжнина;
Юбилеи;
In memoriam.
Наред с постоянните рубрики на основните клонове на геодезията се поддържат и
допълнителни специални рубрики:
Образование
Професионална практика
Геодезията и литературата
Хидрография
В помощ на производството,
Съюзен живот
и др.
Развивано е тясно международното сътрудничеството със съответни списания на
европейските страни. Всъщност по-нататък се прави преглед от който се вижда, че
списанието практически е огледало на проблемите на геодезическата колегия и на
страната в аспектите свързани с нея. От страниците на нашето списание може да се
проследи как е вървяло бурното революционно научно-техническо развитие на
геодезията, фотограметрията и картографията както, на земеустройството и свързаните
с тях области през последните десетилетия и в световен мащаб и съответно отражението
и развитието на тези световни тенденции у нас с оглед нашите условия, нужди,
икономически възможности и държавни задачи.
През изминатия 60 годишен период списанието просъществува благодарение на
усилията, енергията и амбицията на геодезическата колегия, Сред нея особено трябва да
се отбележат тези на неговите основни двигатели – главни редактори, редакционна
колегия, редактори, автори и много други. Безспорно не може да не се спомене името на
покойния проф. Васил Пеевски - инициатор, създател, главен редактор и основен
двигател на списанието през по-голямата час от неговото съществуване. Също така и на
останалите главни редактори, доц. д-р инж. Иван Кацарски, проф. д-р инж. Славейко
Господинов и чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев, на щатните зам. главни редактори
– Иванка Даковска, Бисерка Копринска, сега проф. д.т.н. Георги Вълев и проф. д-р инж.
Керанка Василева, редакторките Митка Велева, Румяна Ранчинска и инж. Олга
Джоринска, сега Стоянка Комарова, както и многостранното съдействие на инж. Стоян
Богданов и инж. Иванка Колева секретари на Съюза и инж. Николай Николов, който
извършваше и предпечатната подготовка на списанието, която от много години преди
това се извършваше от инж. Стефан Генков от ГЕХАИД. С издаване на списанието
допринесоха, а други допринасят и сега, като д-р инж. Иван Калчев – председател на
Съюза и чл. на редакционната колегия, направил твърде много за неговото дигитално
издаване, инж. Кристина Гълъбова и сега инж. Бисерка Иванова - предпечатна
подготовка, Много са членовете на редакционните колегия и останалите колеги,
съдействали за съществуването на списанието, като специално трябва да посочим доц.
д-р инж. Венета Коцева, инж. Белчо Бояджиев, инж. Никола Христов, към които има
основание да се отправи заслужена благодарност. Безспорно благодарност дължим и на
спонсорите на списанието от които ще споменем това на многократните спонсори инж.
Златан Златанов и поч. проф. д-р инж. Иво Милев. Отделни броеве на списанието са

изцяло издадени със спонсорството на доц. д-р инж. Божидар Николов и д-р инж. Иван
Калчев. Има издаден брой на списанието с вноски от членове на Управителния съвет.
Сътрудничеството на Съюза с ФНТС е с безспорна роля за съществуването на
изданието. На редакцията е предоставено помещение в сградата на ул. „Г. Раковски“ 108
и ежегодно списанието е подпомагано финансово от Федерацията.
В миналото абонаментът за списанието е бил регулиран с ведомствените абонати,
с организирани кампании по учебни заведения и по места от регионалните отговорници.
Понастоящем Агенцията по геодезия, картография и кадастър подкрепя списанието с
осигуряване на годишен абонамент.
Не можем да изброим всички които са съдействали, но всяка една подкрепа е била
и ценна, полезна и заслужава нашата благодарност.
През първите 3 години (1961 – 1963) списанието е циклостилно издание.
Следващите години то е с нормален печат като оформлението му съществено се
подобрява.. На 25 март 1965 година е Учредителния конгрес на СБГЗ. Подробна
информация за Конгреса е публикувана в брой 1-2 на списанието през същата година. В
този брой върху първата страница е посочено, че списанието вече е орган на СГЗБ. До
1980 година гл. редактор е проф. В. Пеевски. До 1994 година главен редактор е доц. д-р
И. Кацарски, следващите две години е доц. д-р Сл. Господинов, а от 1997 година досега
– чл.-кор. проф. д-р Г. Милев. През 1997 година списанието има ново оформление, като
върху корицата му е изобразена емблемата на Съюза. Това оформление е запазено
досега. От 2010 година печатът е цветен върху луксозна хартия.
Настоящото изложение представлява разширение и допълнение на статиите на
автора по повод 40 и 50 годишнината на Списанието [1], [2], [3].
2. ОБЛИК, СЪДЪРЖАНИЕ И МЕЖДУНАРОДЕН ОБМЕН
Съвременният облик и съдържане на списанието, запазвайки традицията, тясно се
вписва в рамките на проблемите на развитието на страната, международната интеграция
и сътрудничество и достижения на геодезията. Запазва и поддържа сериозния
(класически, академичен) си вид. Проблематиката продължава да се подържа в широк
обхват, като се дава място и на най-актуалните съвременни научни и приложни проблеми
и новости, заедно с важни проблеми на страната и колегията. Целта е във всеки брой да
има разнообразие и всеки абонат и читател да намери интересни за него материали. Да
се осигури по-голяма прегледност и достъпност до излаганата материя. За целта при
оформянето отделните статии съдържат подзаглавия базирани на десетичната
номерация. При това обезателно с резюме и уводна част, от която бързо да стане ясно за
характера и същността на третираните проблеми. Статиите обезателно сега се
придружават с заглавие и резюме на английски eзик, а съдържанието през определени
периоди, освен на български се отпечатваше и на английски и немски език. В някои от
броевете са публикуват по-специални статии и на английски език, придружени с резюме
на български, практика която в последно отпадна. С това се удовлетворяваха някои
международни изисквания и се даваше възможност за по активен международен обмен
и възможности за набиране на статии, икономическа изгода при издаването и
задоволяване на интереса на частта от научната колегия която ползва английски език.
Това е правилно решение но все още съществуват проблеми за възприемането му. На
страниците на списанието намират място становища на Съюза по важни национални
проблеми на геодезията – законопроекти, организацията, мястото и роля, отделни
нормативни документи и др. Публикуват се и важни нормативни документи в пълен вид
с което те стават достъпни до широката геодезическа общност. Списанието публикува и
материали от важни национални и международни симпозиуми конференции и събития

от живота на Съюза, като напр. важни годишнини от неговото създаване и събитията
свързани с неговото съществуване. Не са изпуснати и новостите отразявани във вид на
статии или реклами (наши и чуждестранни), информации за датите на международни
научни прояви, рецензии и отзиви на книги и много други. Дава се информации за дейци
на геодезията, юбилеи и в памет на напуснали ни колеги.
На корицата на списанието, както се отбеляза, от 24 години стои богатата на
съдържание емблема на Съюза (фиг. 2).
Важен етап в усъвършенстване на типографското оформление на списанието е
въвеждането на самостоятелна предпечатна обработка на текстовия и графичен материал
публикуван в списанието. От 2009 г. предпечатната обработка вече се изпълнява в
Съюза.
Издаването на списанието се осигурява от редакционна колегия с обезателно
рецензиране на предлаганите статии за печат. Рецензентите са членове на Редакционната
колегия и висококвалифицирани специалисти и най-вече научни работници и
преподаватели от различни университети.
По традиция се поддържаше сравнително широк международен обмен с много
страни. Обменът бе постоянен с около 15 сродни геодезически списания на европейски
страни както и епизодично по отделни поводи. С дигиталното му издаване и наличието
на Интернет този проблем е решен ефективно. Списанието традиционно се реферираше
в някои реферативни бюлетини или заглавията се отразяват в списания. Броеве на
списанието се съхраняват в Националната библиотека. Националната агенция за ISSN е
присъдила на списанието ISSN (International Standard Serial Number) международен
стандартен номер за периодични и други продължаващи издания, съответно 0324-1610
за печатното издание и 2535-0927 за електронното издание, което се публикува на
интернет страницата на СГЗБ.
3. ИЗДАВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПИСАНИЕТО
Издаването на списанието е свързано с редица проблеми , затруднения и грижи
през периода на прехода. Преди всичко това са финансовите проблеми, каквито изпитват
повечето от издателите на съюзните списания във ФНТС. Това наложи през по-голяма
част от последните години да се търсят спонсори включително и от чужбина. Не малък
друг проблем е осигуряването на достатъчни материали за печат. Икономическите
трудности накараха много от пишещите колеги да вложат своите сили, енергия и
ориентация към жизненото си осигуряване вместо към научни и други публикации.
Проблеми се явяват и при осигуряването на постоянен щатен редактор на списанието.
Това безспорно също нарушава ритъма и качеството на неговото издаване.
Оценявайки възможностите и обстановката у нас, световните тенденции и
развитието на интернет мрежата и услугите, усиленото международно сътрудничеството
и редица други издаването на списанието следва да се съобразява с всичко това.
Безспорно вече то се подготвя в електронен вид.
Списанието наред със отпечатването на статии, информации, рецензии, новости
и много други в областта на геодезията, фотограметрията, картографията, кадастъра и
свързаните с нея области, като поземлената реформа, доклади от симпозиуми и много
други, ще продължава да публикува становища и важни нормативни документи, които
стават лесно достъпни за нашите специалисти. Заедно с това ще се търси неговото
подобрение и обогатяване, за което се очаква съдействието на цялата геодезическа
колегия. Очаква се също и по-широк достъп до повече читатели, а също и намиране на
спонсори за неговото издаване.

От 2015 г. списанието се публикува в електронен вид и да е достъпно on-line на
интернет страницата на Съюза (http://geodesy-union.org/?page_id=1668):

Фиг. 2. Сегашна корица на електронната версия на списанието
Освен възможност за преглед на текущият брой на списанието на интернет
страницата се поддържа архив с броевете от 2011 г. Редакционната колегия има амбиция
да дигитализира и предложи архив от заглавните страници и съдържанието на всички
книжки, публикувани от началото на издаването на списанието.
Издаването на списанието в дигитална форма беше потвърдена от решението на
УС за включване в членския внос на достъп до електронното издание. Както вече се
отбеляза, през 2017 г. електронното издание на списанието ГКЗ получи ISSN номер
2535-0927. С тази модерна форма за разпространение на съюзното списание се премина
към нови възможности за оцеляване на традицията на СГЗБ, в съзвучие със съвременните
тенденции и с поглед към бъдещето, когато вероятно ще се окаже и единственият
възможен начин за публикуването му.

4. РОЛЯ И
ЗНАЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ НА
ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА ПРОФЕСИЯ, ИЗРАСТВАНЕТО НА НАУЧНИТЕ
КАДРИ И РАЗВИТИЕТО НА СТРАНАТА
В своята 60 годишна история списание “Геодезия, картография, земеустройство“
изигра изключителна роля за развитието на геодезическата професия, израстването на
научните кадри, професионалната квалификация на геодезистите у нас и развитието на
страната. На неговите страници, както вече се отбеляза до сега, намериха разглеждане
всички актуални професионални проблеми на съответния етап от развитието на
страната. Няма важен национален, държавен проблем, свързан с геодезията, който да не
е дискутиран на страниците на списанието. Примерите са много, известни са и няма да
се изброяват. Наред с другото би следвало особено да се подчертае, че списанието беше
практически единствена трибуна където можеха да публикуват своите трудове млади
научни работници. Не случайно при присъждането им на научни степени и звания
основната част, да не кажем почти всички им трудове са публикувани в списанието и до
голяма степен в сборниците от ежегодните международни симпозиуми провеждани от
31 години ежегодно у нас. Още веднъж ще подчертаем, че списанието остана една от
основните предпоставки за научното и професионалното им израстване. Това е
изключително важно за тяхното професионално и жизнено подпомагане.
5. ПРИНОСЪТ НА СПИСАНИЕТО В БЪЛГАРСКАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА
ЛИТЕРАТУРА
Наред с вече отбелязаното би трябвало да се подчертае, че Списанието има
изключително значение и принос за развитието, обогатяването и документирането на
българската геодезическа литература. В Списанието са публикувани материали от почти
всички аспекти на геодезическата литература у нас. Това са в областта на науката,
историята, производството, нормативни документи, рецензии, обществени изяви,
книгопис, библиография и много други,
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Списание „Геодезия, картография, земеустройство" на Съюза продължава да бъде
издавано редовно и то на обществени начала. То обхваща основниe аспект –
природонаучен, инженерен и целия останал спектър от проблеми на науката геодезия.
Има своя постоянен собствен облик. Стремежът продължава да бъде към неговото
подобряване и обогатяване, за което се очаква и съдействието и сътрудничеството на
цялата геодезическа колегия. Съществуват обаче постоянни затруднения, свързани с
набирането на материали за печат. Налага се и в последните години се обединяват броеве
и издаване на двойни книжки, без това да се отрази на обема му. Заедно с това
финансирането също продължава да бъде проблем. Частично проблемът се решава чрез
абонамент, отчисления от международния симпозиум и епизодични спонсори. Видът на
Списанието се промени много в положителна посока в сравнение с началния период на
издаването му. Предпечатната подготовка на Списанието вече се прави от Съюза.
Отпечатва се на гланцирана хартия. Отпечатването на отделните броеве на списанието
е на ниво. Отправяме апел към нашата колегия за абониране на по-голям брой
обществени абонати. Всъщност останалите абонати са на символични цени, особено за
пенсионери, студенти и ученици.
Изминалите 60 години през които се издава съюзното списание “Геодезия,
картография, земеустройство” са достоен повод през настоящата година да се отбележи

това изключително събитие в историята на българската геодезия. Трудно може да се
изтъкнат изчерпателно дори основните достойнства и значението му. Необходимо е
обаче да се засилят убеждението, усилията и инвестирането за по нататъшното издаване,
развитие и усъвършенстване, за разширяване на неговата достъпност до всички членове
на геодезическата колегия у нас и възможността за по-широко интегриране със
съвременния свят на глобализацията. Събитието е също повод да отдадем заслуженото
на онези, които го създадоха и всички които са работили и работят за неговото
съществуване и развитие.
Тържествената част по повод 60 годишнината на списанието ще бъде съчетана с
провеждането на Международния симпозиум „Съвременните технологии,
образованието ипрофесионалната практика в геодезията и свързаните с нея области “.
София, 04-05 ноември 2021 г.
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Астрономо-геодезическата и преподавателската дейност на
генерал Иван Вълков (1875 – 1962 г.)
Венета Коцева

Резюме.
В
доклада
е
представена
астрономо-геодезическата
и
преподавателската дейност на генерал Иван Вълков (1875 – 1962). Той е първият
българин, завършил с отличен успех две военни академии в Санкт Петербург. Той е
бил високо квалифициран военен топограф, астроном и хидрограф, работил по
триангулациите на Финландия, Русия и България. Той е бил преподавател по „Военна
топография” във Военната академия в София и по „Кадастър и комасация” в
Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Целта е да се осветлят сериозните
приноси на генерал Иван Вълков като основател и първи Главен директор на
Географския институт при Щаба на Армията от 1919 г. до 1923 г.
1. Увод.
„Крайно време е да се проведе истински исторически разговор за живота и делото
на генерал Иван Вълков, истината не е нито само черна, нито само бяла. Новите
поколения трябва да знаят фактите, а не идеологемите. Не го ли сторим ще продължим
да се замеряме с неверни или силно преувеличени цифри на избити сънародници.“
Това е написано от историка д-р Чавдар Ангелов, директор на Националния паркмузей (НПМ) „Шипка”, в увода на монографията му „Тайният”: Иван Вълков като
офицер, конспиратор, държавник, дипломат“ [1].

Снимка 2. Корицата на монографията „Тайният”: Иван Вълков като офицер,
конспиратор, държавник, дипломат“ от Чавдар Ангелов [1]
Монографията е първото сериозно научно изследване за живота и дейността на
ген. Иван Вълков. Монографията разкрива малко познати факти от живота на генерала.
Думата „Тайният” в заглавието е името на досието с активната разработка за Иван
Вълков от агентите на Държавна сигурност (ДС), наречен така заради изключителната
му дискретност. Авторът на монографията е почетен член на Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) заради неговите родолюбиви инициативи,
възпитаващи в патриотичен дух, личния му принос за опазване, съхранение и
популяризиране на героизма на българските воини и българското офицерство и за
цялостната му родолюбива дейност.
Името на генерал Иван Вълков най-често се свързва с политическия живот и
военната история на България от 1919 г. до 1934 г. Малко известно е, че преди да бъде
произведен в най-високо офицерски звание „генерал от пехотата” през 1928 г. и преди
да бъде назначен за министър на войната в 4 последователни правителства на Царство
България, Иван Вълков е бил военен инженер и високообразован топограф;
единственият за времето си военен специалист по геодезия с опит и по хидрография;
астроном-наблюдател, учил у нас и в Русия; единственият българин, завършил две
военни академии, работил отначало в Русия и Финландия, а след това в България. Иван
Вълков е основателят на Географския институт при Щаба на армията в Царство
България от 25.08.1919 г. Той е първият му директор при щатен състав от двама души:
той и още един служител.

Снимка 2. Генералът от пехотата проф. инж. Иван Вълков (1875-1962 г.) [5]
2. Кой e Иван Вълков?

Според служебната биографична справка на Централния военен архив (ЦВА) [5]
в гр. Велико Търново – цитирам при запазен правопис:
„Генерал Иван Вълков е роден на 06.01.1976 г. в гр. Казанлък; женен с едно
дете; подпоручик от 01.01.1896 г.; преминал през всички чинове на военната йерархия,
за да достигне до генерал от пехотата на 15.05.1928 г. Служил в 6-ти артелерийски
полк; Военното училище в София; началник на ІІ-ра армия; командир на 14-ти пехотен
полк; началник-щаб на 7-ма пехотна дивизия; Военната академия – професор (1919 г.);
Географски институт при Министерството на войната от 25.08.1919 г. Награден е с
Орден за заслуга – 1910 г.; Военен орден „За храброст” –ІV ст.- 2 кл.-1913 г.; „Свети
Александър”–ІV ст.-1 кл.– 1917 г.; Кръст за храброст – 1917 г. за 20 години прослужено
време. Участвал в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война.”
Според сведенията от Музея на измерителното дело при ВТС на
Министерството на отбраната в гр. Троян от 1994 г. [10] – цитирам: «Иван Вълков е
роден на 19.01.1975 г. в Казанлък».
Иван Вълков е роден на 6 януари (19 януари стар стил) 1875 г. в гр. Казанлък,
Османска империя, в семейството на преселници от Македония. Женен е с първи брак
за рускиня през 1911 г. – Лидия Зудилина, втори брак – за българка. Имал е една
дъщеря – Ана от първия му брак. Според Уикипедията [19], Иван Вълков е роден в
семейството на търговеца на коне Вълко Юрдеков. Дядо му – Петко Юрдекът е
преселник от Македония.
3. Образование у нас и в Русия
Завършил е четвърти по успех Военното на Негово величество (Н.В.) училище в
София с чин подпоручик от артилерията на 01.01.1896 г.
След спечелен конкурс към Министерството на войната през 1900 г., Иван
Вълков заминава да следва Военна академия в Русия. През 1904 г. завършва с отличен
успех Михайловската артилерийска академия в Санкт Петербург. (Между 1914 и 1924
г. Санкт Петербург носи името Петроград, от 1924 до 1991 г. – Ленинград, от 1991 г.
досега – Санкт Петербург.) По препоръка на руското Военно министерство Иван
Вълков записва и учи и в Николаевската генералщабна академия, където специализира
геодезия, астрономия и картография. В Русия той прекарва дълги години и работи като
военен геодезист, астроном и хидрограф, вписан в документите и личните му отчети
там под името “Иван Васильевич Волков” – отначало в Артилерийската академия и
Геодезическото отделение, а след това и в Пулковската астрономическа обсерватория
до 1911 г., когато се завръща в България. В Санкт Петербург се запознава с Лидия
Зудилина, дъщеря на Капитон Зудилин – преподавател по естествени науки, за която
по-късно се жени [13].
В Музея на Главна астрономическа обселратория (ГАО) на Руската академия на
науките (РАН) в Пулково, край Санкт Петербург, се пазят оригинални фотографии и
документи на „капитана на българска служба Волков”. Така е наречен в тях Иван
Вълков. Името му е вписано в документи от 1904 г. на Артилерийската академия в
Петроград и в документи от от периода 1904-1909 г. на геодезическото отделение на
Николаевската академия при Генералния щаб на Руската армия [5]. Пулковският
период от живота и дейността на Иван Вълков обхваща времето от 01.01.1907 г. до
01.01.1909 г. [13]. Неговото име фигурира в различни материали на Пулковската
астрономическа обсерватория, част от които са следните:
1. Кратки бележки за занятията на военните геодезисти, в т.ч. и на „Волков” и в
отчетите на обсерваторията;
2. Подробности за подготовката и провеждането на геодезическите работи на
Оландските острови (това е архипелаг от 60 обитаеми и повече от 6000

необитаеми острови, до 1918 г. е част от от Руската империя, а след 1918
г. е част от Финландия), в които дейности е взел участие и „Иван
Василиьевич Волков”, при това не сам, а със съпругата си. Тук има различие
в презимето на Иван Вълков с това, което е дадено в [2];
3. В архива на проф. Ф. Витрам – ръководител на финландските астрономогеодезически експедиции;
4. Професионален отчет на Вълков за работата му на Аландските острови,
публикуван в „Записки по гидрографии”, выпуск ХХХІ, 1909 г., стр. 125-209,
с фотографии [3]. Тук също се намира и отчетът на неговия руски колега
Максимович.
Интерес представляват материалите за „Иван В. Волков” и негови фотографии с
колегите му, които бяха изложени в Музея на Пулковската обсерватория по време на
Руската астрометрична конференция „200 години от рождението на акад. Вилхелм
Струве – основател и първи директор на Пулковската обсерватория”, проведена на 0408.10.1993 г. в Санкт-Петербург. На тази конференция представих съавторската ни
работа със ст.н.с. инж. Цветан Даракчиев от ЦЛВГ – БАН на тема: „Сообщение о
широтных работах в Болгарии – история вопроса, наблюдения, результаты” [14]. Това
научно съобщение ние подготвихме специално за Семинара на астрометрическите
отдели, в отговор на любезната молба от дълбокоуважаваните Л.Д. Костина и
М.И.Юркина от ЦНИИГАиК в Москва. Лично М.И.Юркина ми предостави кратка
информация за българина „Иван Волков”, учил и работил в Русия и Финландия, показа
ми негови фотографии, облечен с военна зимна униформа, стоящ до мерните вериги на
кангали, с които е правил съвместни базови измервания там. Не знаех за кого става
дума, признах го и тя след няколко меесеца тя ми изпрати много сведения за него от
Пулковския му период. Тя знеше добре български език, изпратих й статията, която
написах за генерал Иван Вълков, публикувана през 1995 г. [14].
4. Професор по „Военна топография” във Военното училище в София,
професор по „Кадастър и комасация” в Софийския университет и автор
на учебници и научни трудове в областта на военната топография и
военната история
След завършването на академията се завръща в България. На 18.05.1911 г. е
произведен в чин майор. При мобилизацията за Балканската война майор Вълков е
зачислен в щаба на Втора армия и участва в обсадата на Одрин като началник-щаб на
Източния сектор. След това веднага става преподавател по „Военна топография” във
Военното на Н.В. училище в София, прераснало през 1924 г. във Военна академия.
Още през 1911 г. той написва и издава първият български учебник по “Военна
топография” у нас. Този труд е с обем от 243 стр., 100 чертежи в текста, задачи и 13
приложения. Структуриран е в 6 части:
1. Планиметрия и алтиметрия;
2. Военно значение на местните предмети и видоизмененията на терена;
3. Снимка на местността;
4. Военни карти;
5. Окомерна снимка;
6. Рекогнисцировка и оценка на местността.

Снимка 3. Майор Иван Вълков (най-вляво) до генерал-майор Георги Вазов.
В средата е пленният Шукри паша. Албум на чеха Владимир Сис [7]
Иван Вълков разработва „Инструкцията за водене на артилерийски огън”, което
частите на 2-ра Българска армия безупречно демонстрират при атаката на крепостта на
11–13 март 1913 г. Подробно описва действията в Източния сектор по време на
Одринската операция в издадената от него през 1914 г. книга. След Балканските войни
Вълков преподава във Военното училище. През Първата световна война е началник на
оперативно отделение в щаба на Втора армия (1915 – 1916), командва 44-ти пехотен
полк (1916 –1917) и е началник-щаб на 7-ма пехотна дивизия и 10-та пехотна
дивизия (1917 – 1918).

Снимка 4. Корицата на студията „Източният сектор при блокадата и атаката на
Одринската крепост 1912-1913 г.”, издание 1913 г. [7]
Иван Вълков е автор на военни и топографски трудове:
1. Военно-исторически бележки, 1911 г.;
2. Източният сектор при блокадата и атаката на Одринската крепост 1912-1913
г., 1913 г.;
3. Военна топография: І. Изобразяване на местността и четене на картите. ІІ.
Бърза снимка. ІІІ. Военно значение, разузнаване и оценка на местността.

(Ръководство за съкратен курс на Военното на НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО
училище и за Школата за запасни подпоручици), 1917 г.

Снимка 5. Корицата на учебника „Военна топография: І. Изобразяване на местността и
четене на картите. ІІ. Бърза снимка. ІІІ. Военно значение, разузнаване и оценка на
местността. (Ръководство за съкратен курс на Военното на НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО
училище и за Школата за запасни подпоручици)”, София, Печатница „Военен журнал”,
1917 г. [7]
Според Иван Йовков [11] – цитирам: «През 1919 г. Иван Вълков е преместен в
София от Хасково, където е командвал 10-а пехотна дивизия. Дотогава той вече има 25
прослужени години в армията...” От 1919 г. полк. Вълков е професор по „Военна
топография” във Военното училище, а също и професор в Софийския университет,
където чете курс по „Кадастър и комасация”. За този период от дейността му
намерените от мен сведения са оскъдни.
По-късно, когато е министър на войната, той има активна законотворческа
дейност. По негова лична инициатива на 14.05.1924 г. е приет Законът за признаване на
Военното училище за висше специално учебно заведение.
5. Полк. Иван Вълков основател и директор на Географически институт
при Министерството на войната
На 25.08.1919 г. полк. Иван Вълков е назначен за „Главен директор” на
новосформирания Географически институт при Министерството на войната [2], който
ръководи успешно до 1923 г. През 1923 г. излиза първият по рода си и по ред
Годишник на Географическия институт за 1922 г. [6], чието издаване продължава до
1945 г. и отразява дейностите на Института по изграждането и поддържането на
Държавната триангулачна мрежа, Държавната нивелачна мрежа, хидрографските
дейности в Бългърското Черноморие и Беломорието и други геодезически,
картографски, хидрографски, гравиметрични дейности.
Важно е да се отбележи, че Годишникът [6] на Географския институт излиза на
български и на френски език. В него за пръв път се дава описание на историята,
структурата, поименния състав и дейността на институцията. В следващите 8 издания
на Годишника са публикувани и първите научно-теоретични и научно-практически
трудове на изявени наши геодезисти, астрономи, картографи, гравиметристи и

изчислители (математици), които са работили през тези години – от 1923 г. до 1945 г., в
Института – Йордан Д. Ковачев, Христо Калфин, д-р Владимир К. Христов, полк.
Бръняков, инж. М. Мирков, полк. Антон Ганев, Гроздан Ат. Грозданов, Георги
Иванчев, капитан І ранг Борис Д. Рогев и д-р Иван Кръстев Мирски.

Снимка 6. Сградата на някогашния Географски институт при Министерството на
войната на бул. „Руски” в София, до Централния военен клуб [15, 16, 18]
През 1922 г. ръководеният от полк. Вълков Географски институт има за задача
да извършва всички геодезически, топографски и картографски работи за задоволяване
на нуждите не само на Министерството на войната, а и за всички други министерства в
държавата. Изработват се различни видове учебни и специални карти, атласи и
помагала за нуждите на учебните заведения, научните учреждения и войската.
Изпълняват се и частни поръчки. Институтът се състои от: Управление и 3 отдела:
геодезически, топографски и картографски. Към Института има и Геодезическа школа.
Геодезическият отдел се състои от 4 отделения: триангулационно, астрономическо,
нивелационно и изчислително. Топографският отдел има 3 отделения: топографско,
фототопографско и аеропланно. Картографският отдел има 2 отделения: картографско
и техническо. Подготовката на необходимия персонал за геодезическите и за
негеодезическите работи в Института започва под ръководството на полк. Вълков през
1919 г. в Специалното отделение при Военното училище и завършва през 1921 г. в
Геодезическата школа при Института с 2-годишен срок на обучение.
Първият издаден годишник [6] за дейностите през 1922 г. се състои от 33 стр.
текст, фигури и таблици на български език и е написан лично ог Главния директор
полк. Вълков. Пълното съдържание от 33 стр. е преведено и публикувано в същия
Годишник и на френски език за улесняване на международните контакти на
Географския институт. Иван Вълков е ползвал свободно, писмено и говоримо: руски,
френски, немски, италиански, финландски и други чужди езици.
За периода 1920-1932 г. се извършва проектиране, разузнаване, стабилизиране,
сигнализиране, измерване и изравнение на Главната триангулация на България.
Построени са и са измерени 4-те бази. От 1920 г. започва измерването на Главната

нивелация на страната, като същевременно са изградени и пуснати в експлоатация
двата погела във Варна и Бургас [15].
6. Иван Вълков – министър на войната и дипломат в Италия
Той е един от основателите на Военния съюз през 1919 г. и негов председател от
1920 г. до 1928 г. След преврата на 09.06.1923 г. Иван Вълков става военен министър и
е произведен в генерал-майор. Член е на т.нар. „Конвент“, неофициално наименование
на ръководството на Военния съюз, който има голяма роля в управлението на страната
от първото правителство на Демократическия сговор. По време на атентата в църквата
„Света Неделя” в София на 16.04.1925 г. той е тежко ранен в главата и едва остава жив
[7].
На конгреса на Военната лига в София делегатите се събират вечерта на
20.07.1920 г. в една от просторните зали на Географския институт, чийто Главен
директор е Иван Вълков. Единодушно те решават за членове на Централното
управление да се изберат офицери, които вече са се проявили като добри военачалници
по време на войните. Тогавашният полк. Вълков има записани срещу името си такива
заслуги. През Балканската война той е бил Началник на Щаба на Източния сектор при
атаката на Одринската крепост.
Иван Вълков е преминал през всички чинове на военната йерархия, за да
достигне най-високото военно звание в Българската войска тогава – „генерал от
пехотата” на 15.05.1928 г. Това ново звание е заменило употребяваното до 1897 г. в
България старо звание „пълен генерал” или „трето генералско звание”.
Участвал в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война. През
1925 г. по негово предложение като министър на войната, Народното събрание приема
Закона за подпомагане на пострадалите от войните. За този закон Обществото на
народите, което е предшественик на Организацията на обединените нациии (ООН), се
произнася като за образец на държавническо отношение към пострадалите от войни
изобщо.
През октомври 1925 г., при нахлуването на гръцките войски в района на Петрич
(т.нар. “Петрички инцидент”), ген. Вълков, като министър на войната, предприема не
военни, а дипломатически действия за възстановяване на статуквото [1,7,9]. Той издава
заповед да не се отговаря на гръцкия огън и сезира Съвета на тогавашната Организация
на народите с искане за бърза намеса с цел спиране на гръцката агресия. В резултат
Гърция е призната за виновна и е задължена да се изтегли незабавно, като заплати
обезщетение на България за жертвите и нанесените разрушения. Това е един от
безспорните успехи на българската дипломация в най-новата ни история.

Снимка 7. Членовете на международната анкета от Обществото на народите в
България, които на място проучват изстъпленията на гръцките войски
През 1927 г. като министър на войната, ген. Вълков премества Военната фабрика
от София в родния си Казанлък. Създава се бъдещият завод “Арсенал”. Това е другата
голяма заслуга на генерала. Той е считан за създател на българския военно-промишлен
комплекс. Фабриката има важно военно и социално значение. Чрез създаването й
голяма част от населението в Казанлъшка околия се спасява от безработицата и
бедността. Там под негово ръководство е построен и завод за производство на военни
самолети. По-късно в него са произведени над 600 самолети „ЛАЗ” по разработка и
конструктивни проекти на инж. Лазаров.
Награден е с многобройни наши и чуждестранни ордени и отличия:
- Орден „За военна заслуга” І и ІІ степен през 1910 г.;
- Военен орден „За храброст” ІІ степен, 2-ри клас и ІV степен, 2-ри клас през
1913 г.;
- Орден „Свети Александър”– ІІІ степен и ІV степен с мечове по средата, І
степен без мечове през 1917 г.;
- Кръст за храброст за 20 години прослужено време - през 1917 г.;
- Руски орден „Свети Станислав” ІІІ степен;
- Германски орден „Железен кръст” І и ІІ степен;
- Австро-унгарски орден „Желязна корона” ІІІ степен;
- Австро-унгарски орден „Кръст за военни заслуги” ІІІ степен;
- Турски орден „Железен полумесец”.
От януари 1929 г. Иван Вълков е назначен за „Пълномощен министър” в Италия
и остава на този пост до 1934 г. През този период той играе активна роля в преговорите
за сключване на брак между цар Борис ІІІ и принцеса Джована (Йоана) Савойска,
дъщеря на крал Виктор Емануил ІІІ. Има сведения, че той е оказвал съдействие за
установяване на тайни дипломатически отношения и водене на преговори между
Италия и Съветския съюз.
7. Животът на ген. Иван Вълков от 1934 г. до кончината му през 1962 г.
След 1934 г., когато е на 59 години, Иван Вълков се пенсионира и се оттегля от
обществения живот. Живее в родния Казанлък и в Стара Загора. През 1940 г. се
кандидатира за депутат от родния Казанлък, но губи изборите, които са спечелени от
богатия казанлъшки индустриалец Стайнов.
Дейността на министъра и политика Иван Вълков тук не е обект на анализи и
представяне. Тя е описана с различна степен на подробности в много книги, мемоари,
статии, студии и др., написани от военни специалисти, историци, журналисти, негови
съкилийници от затворите и трудово-възпитателните общежития (ТВО), съграждани и
др. Всички написани за него материали носят неизбежното влияние на политическите и
историческите пристрастия на авторите и на времето, когато са били написани
[1,7,8,9,11,12,17 и др.].
Атанас Гърков още през 1977 г. в книгата си [9] пише: „Пред съда
(инсценираният процес по дело 79/53 през 1954 г. генерал Вълков се държи достойно,
както подобава на истински патриот. На отправените му обвинения за политическите
убийства и масовите разстрели генералът моли: „Покажете ми поне един документ –
заповед, секретно писмо, нареждане, в което да заповядвам да разстрелват хора.“ Това е
негова ежедневна молба до съда...“

В спомените на колегите си от онова време Иван Вълков е описан като човек,
който има склонност да изчаква, да преценява внимателно, поради което и рядко да
губи. Някои са го намирали дори за муден, но пък и за упорит, амбициозен, с желание
да блесне като военен началник. Други са го считали за кротък, вежлив и необичащ да
се показва. Не е обичал да се занимава с политика и да членува в партии и против
волята си е трябвало да се намеси в политическия живот на България. Бил е личен
приятел на Н. В. Цар Борис ІІІ, който няколко пъти осуетява опитите за изваждането му
от състава на правителствата.
В Музея на Пулковската астрономическа обсерватория, намираща се близо до
Санкт Петербург, и досега се съхраняват много документи и снимки на Иван Вълков. В
родния му град Казанлък преди 25-27 години е имало инициатива да се издигне
паметник в негова чест в центъра на града. Но създаденият Граждански комитет е бил
категорично против изграждането на подобен паметник. Причината да не се построи
паметник на ген. Вълков е известна от най-новата ни история. Това е неговото косвено
участие в събитията след комунистическия атентат на 16.04.1925 г. в църквата „Света
Неделя”, от който загиват над 120 души от военния и политическия елит на България, и
последвалите репресии след атентата срещу видни наши поети и писатели: Гео Милев,
Сергей Румянцев и др.
Обобщено може да се каже, че жизненият път на ген. Вълков е показателен
пример за това как един умен висш офицер, високообразован топограф, политик и
дипломат може да бъде унизен до затворник, осъден без всякакви писмени и други
доказателства, само по донос, постъпил срещу него през 1946 г. След 1946 г. Вълков е
бил многократно арестуван и интерниран в различни концлагери у нас, т.нар. Трудововъзпитателни общежития (ТВО) в с. Поручик Геновоили (Заград), с. Ножарево и гр.
Белене, общо 7 години - от 1946 г. до 1953 г., когато вече е бил 75-годишен и се е
налагало да строи една от Дунавските диги.
През 1953 г. е следствен и приведен в Софийския затвор, а през 1954 г. е осъден
на смърт чрез разстрел заради априлските събития през 1925 г. По-късно Президиумът
на Народното събрание отменя смъртната му присъда поради липса на доказателства и
заради напредналата му възраст и я заменя с 20 години затвор, прекарани в затворите в
Пазарджик и Стара Загора.
Не е за пренебрегване фактът, че всичките му присъди са издадени без писмени
и други доказателства, тъй като той лично не е подписал нито един документ за арест
или убийство. Нещо повече, по време на най-опасните политически репресии у нас
генералът е бил най-често на теренни инспекции с контролните геодезисти по
триангулачните точки на България.
Иван Вълков умира на 20.04.1962 г. в затвора в Стара Загора и е погребан в
Старозагорските гробища. През 1970 г. е препогребан в Централните Софийски
гробища.
БЛАГОДАРНОСТИ. Накрая, но не на последно място, бих искала да благодаря
на чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев за идеята му да подготвя този доклад за ген.
Иван Вълков, познавайки предишни мои работи за него като учен и преподавател по
геодезически дисциплини, публикувани от 1995 г. до 2015 г. [14,15,16,18], както и след
прочита на статията „Генерал Вълков – от герой до престъпник”, публикувана от Стоян
Праматаров във в. „Стандарт” от 08.10.2021 г. на стр. 20 и 21.
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ПРЕДИМСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ НА МИКРОВЪЛНОВИТЕ
РАДИОЛОКАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Нели Димитрова Здравчева
РЕЗЮМЕ
Докладът е посветен на ролята на микровълновите радиолокационни системи в съвременните
дистанционни изследвания.
Анализирани са същността и особеностите на изображенията, формирани чрез този вид
системи, както и техните предимства и недостатъци в сравнение с изображенията, получавани
във видимия диапазон на електромагнитния спектър.
Отделено е внимание на различни приложения на микровълновите радиолокационни системи
с оглед дистанционното доставяне на количествена и качествена информация за земната
повърхност и различни групи обекти и еко системи , разположени върху нея.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: МИКРОВЪЛНОВИ РАДИОЛОКАЦИОННИ СИСТЕМИ,
ИЗОБРАЖЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1. УВОД
Микровълните са електромагнитни вълни, обхващащи дециметровата, сантиметровата и
милиметровата зона на радиодиапазона на слектромагнтния спектър (ЕМС), които имат
дължина на вълната приблизително в границите от 1 mm до 1м ( съответно честота им варира
от 300 GHz до 300 MHz) [4]. Съществуването на микровълновите електромагнитни вълни е
предречено от Джеймс Кларк Максуел през 1864 г. (с известните уравнения на Максуел). През
1888 Хайнрих Херц е първият, който демонстрира съществуването на електромагнитни вълни,
построявайки апарат, който излъчва радиовълни [4].
Микровълновите радиолокационни системи (МЛС) са сравнително ново направление в
съвременните дистанционни изследвания (ДИ). Те непрекъснато се усъвършенстват и
подобряват своите характеристики. МЛС се развиват най-вече с оглед преодоляването на
някои ограничения на системите, доставящи изображения във видимия диапазон на ЕМС и по
този начин допринасят за разширяването на обхвата и областите на приложение на
съвременните ДИ.
Понастоящем са изведи в орбита множество спътниците на които са монтирани различни
МЛС, а радиолокационните методи за изучаване на Земята от Космоса се утвърждават все
повече като важно, значимо и бързоразвиващо се направление в съвременните ДИ.
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2. НАКРАТКО ЗА СЪЩНОСТТА И РАЗВИТИЕТО МРС

Технологията на радиолокацията е разработена през 30-те години на 20-ти век за военни цели,
По времето на
Втората световна война е изобретен първият радар. Най-напред
радиолокацията намира приложение само за военната област, като основните ѝ задачи тогава
са били предимно в областта на разузнаването. Тя се е използвала за откриването на военни
цели, за определянето на местоположението, скоростта и направлението на преместването на
различни кораби, самолети и други военни обекти. През януари 1946 г. слуайно е бил получен
отразен радиосигнал от Луната. Именно този факт поражда идеята, че радиолокацията може
да играе значима роля не само за военни цели, но притежава и висока научно-приложна
ценност. Въз основа на това далновидно прозрение впоследствие започва нейното приложение
и за граждански цели - първоначално само в областта на метеорологията и океанологията. На
практика, дистанционното изследване на земната повърхност и на природните обекти,
разположени върху нея, въз основа на радиолокационни изображения, започва от 1970г. Чрез
радарно дистанционно изследване за първи път е направено картографиране на територията
на басейна на река Амазонка, която почти постоянно е „скрита, забулена“ от плътна облачна
покривка. Тъй като радиолокационните системи работят в микровълновия радиодиапазон на
електромагнитния спектър, създаването им е естествено обусловено от факта, че
радиодиапазонът се явява най-големия от всички (изследвани до сега) прозорци на
прозрачност на атмосферата. Участъците от ЕМС, разположени в близост до линиите на
поглъщане на кислорода (1,35 cm) и на водните пари (5 mm) не се използват [2]..
По настоящем намират приожение както микровълновите радиометрични снимки, върху
които се регистрира собственото естествено излъчване на изследваните земни обекти в
радиодиапазона (така наречената микровълнова радиометрия, която е пасивна система), така
и различни радиолокационни изображения, които се формират въз основа на отразеното
изкуствено радиоизлъчване, изпратено към обекта (активна микровълнова радиолокация).
Казано съвсем накратко, принципът на получаването на данни от активните МРС (които
намират по-широко приложение от пасивните ) се състои в следното: Радиолокационните
системи генерират и изпращат към изследваната част от земната повърхност радио импулси,
част от които се отразяват от изследваните обектите. След това се регистрират разстоянията
до отделните части на обектите (въз основа на времето за което сигналът отива до тях и се
връща обратно ) и характеристиките на отразените сигнали.
По своя външен вид радиолокационните изображения приличат на черно-бели фотографии,
направени с помощта на оптически системи. Яркостта им се определя от измененията на
величината на радиосигнала, който се отразява от изследваните обекти. Диапазонът на нивата
на яркостта на МРС, подобно на другите системи за дистанционни изследвания, се определя
от радиометричното им разрешение. Най-съществено влияние при формирането на „яркостта“
на отделните участъци от изселваните обекти върху радиолокационните изображения оказват
следните две групи фактори :
 Техническите характеристики и параметрите на самата радарна система. Сред
тях най-важни се явяват - дължината на вълната (респективно честота) на
използвания радиолокационен сигнал; ъгъла под който той пада върху
изследвания обект, вида на използваната поляризация на микровълновите
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сигнали и т. н.

 Физическите параметри на самите изследвани обекти, такива като: вътрешния
им физико-химичен състав; особеностите на тяхната вътрешна структура;
наличието или отсъствието на неравности и грапавини върху заснеманите
повърхности; диелектричната константа на повърхностния материал на
обектите и т. н.
Накратко може да се обобщи, че яркостта на отделните участъци на радиолокационно
изображение се формира като сложен „сбор“ в резултат от сложно взаимодействие на
различните (гореспоменати) компоненти, които се определят както от естествените природни
характеристики - грапавост на повърхността, нейните диелектрични свойства, влагата и др.,
така и от техническите параметри - геометрията на визиране (наблюдение) и от релефа на
земната повърхност. Качеството на радиолокационните изображения не зависи от условията
на осветеност на земната повърхност и от наличието на облачна покривка. Това в положителна
насока отличава МРС от оптическите системи за дистанционни изследвания [2
3. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА РАДАРНИТЕ СИСТЕМИ
Казано съвсем накратко, основните предимства на радарните системи за дистанционни
изследвания пред оптическите, се изразяват в следните техни аспекти:
 Възможността на МРС да осигуряват информация за земната повърхност дори
и през нощта (при това понастоящем практически със същото пространствено
разрешение, като това на изображенията, направени във видимия диапазон на
ЕМС )
 Възможността на МРС да регистрират и предоставят данни за атмосферата,
водните и сухоземни територии дори и при лоши метеорологични условия
(плътна облачност, валежи от дъжд, сняг и т. н.), което по понятни причини е
невъзможно за оптическите системи за ДИ. Чрез тях на практика те са
осъществяват мечтите на поколения специалисти, работещи в областта на ДИ,
да бъде постигнато получаване на данни по всяко време ;
 Възможността, която МЛС предоставят да се осъществяват (при необходимост)
периодични или повторни заснимания на изучаваните обекти.
Осен това, подобно на оптическите, радарните системи са в състояние да осигуряват глобална,
регулярна и мултиспектрална информация за изследваните територии..
Наред с тези предимства, МРС притежават и някои недостатъци. Радиолокационните
изображения се различат съществено от снимките, направени в оптическия диапазон на ЕМС
по това, че се правят при значително отклонение от надираната линия и затова са „натоварени“
с различните геометрични изкривявания (деформации), които трябва да се вземат предвид при
обработката им (а това е я усложнява в голяма степен). Други основни недостатъци на МРС
са по-голямото им тегло, по-сложното им устройство, по-високата им цена, по-големите
експлоатационни разходи и по-трудоемката и времеемка обработка на данните, които те
предоставят от тях.
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На фиг. 1 може да се направи нагледно сравнение между две снимки (направени съответно в
микровълновия и във видимия диапазон на ЕМС) на един и същи участък от земната
повърхност. На фигура 1-а е показно радиолокационно изображение, получено с TerraSAR X
(режим SCANSAR, с пространствено разрешение 16 м), а на фиг. 1- б е дадено синтезирано
изображение (Landsat 7 - комбинация от канали 3, 2 и 1, с пространствено разрешение 30 м).

Фигура 1. Изображения от TerraSAR X – 1а и Landsat (синтез от канали 3, 2 и 1) – 1б

Трябва да се изтъкне, че дешифрирането на радиолокационните изображения и
идентифицирането върху тях на отделните обекти (както и на техните параметри и
характеристики) е доста сложен и труден процес. Основната причини за това се дължи на
факта, че всеки пиксел от радарните изображения се характеризира само с един показател, а
именно със своя сумарен (общ) коефициент на отражение на радиосигнала (от конкретния
участък на земната повърхност), приет от антената на МРС. Поради това на практика е доста
трудно този единствен критерий да бъде еднозначно съотнесен към конкретните физически
параметри на изследваните обекти. Въпреки наличието на тези специфични особености и
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недостатъци, радиолокационните изображения, се използват все по-широко за решаването на
множество научни и практически задачи. Тъй като областите на приложение на радарните
изображения в съвременните ДИ вече са много и трудно биха могли дори само да се изброят,
по-долу накратко са анализирани само най-значимите сред тях.
4. ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА МРС
Трябва да се изтъкне, че характерно и много важно свойство на сигналите, използвани в МРС
(което се явява тяхно предимство и предопределя голяма част от приложенията им) е тяхната
висока чувствителност към съдържанието на вода в различните физически обектите. Това се
дължи на природния факт, че наличието на вода предизвиква увеличаване на проводимостта
на съответната средата и на интензивността на нейното отражение.
Друго важно обстоятелство е това, че както в оптическия диапазон на ЕМС, така и в
микровълновия, сигналите с различна дължина на вълната доставят уникална, специфична
информация за изследваните обекти, разположени върху земната повърхност в това число и за
растителната покривка. Тази особеност играе много важна роля за осъществяването на
надеждно дешифриране извършването на точни класификации на растителната покривка
особено при използването на мултиспектрални изображения [3]. Така например, за гъста
растителност интензивността на отражението в пределите на сантиметровия радиовълнов
диапазон нараства приблизително обратно пропорционално на дължина на вълната. В същото
време (при запазване на всички останали условия) за рядка растителност това увеличение на
интензивността на отразяване е обратно пропорционално на квадрата на дължината на
вълната [4].
Освен за успешното и ефективно изучаване на растителната покривка радарните изображения
намират приложение и в много други области. Днес те се явяват безалтернативни когато става
въпрос за изследването и картографирането на редица обширни територии от земната
повърхност, за които са характерни постоянна висока влажност и плътна облачна покривка.
Именно това обстоятелство поражда невъзможността за създаване карти въз основа на
изображения, доставени от оптичните системи, работещи във видимия диапазон. Като
показтелен пример в това отношение, може да се посочат териториите в района на река
Амазонка и Хавайските острови (които са най-влажното място в света).
Радарните изображения играят много значима роля в съвременната океанография. Без
съмнение, дистанционното изучаването на океаните е много важно, тъй като повече от 70%
от площта на земното кълбо е заето от тях. МРС се използват успешно за определянето на
параметрите на океаните – като температурата на водата, скоростта на вятъра, свързаността и
възрастта на ледниците, солеността на водата т. н. Чрез тях успешно се доставя информация
за изучването на пространствената структура и параметрите на вълненията и теченията, за
движението на различни твърди частици във водата, за строежа и разпределението на ледената
покривка и състоянието на отделните ледени полета (особено на заледените територии,
разположени в близост до полюсите). На фиг. 2 е показан мониторинг на ледената обстановка
в района на остров Сахалин, осъществен въз основа на радиолокационни данни от CosmoSkyMed 1-4.
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Фигура 2. Мониторинг на ледената обстановки по радарни снимки от Cosmo-SkyMed 1-4

От екологична гледна точка много важно е приложението на радарните изображения за
своевременното откриването на нефтени петна и на други замърсявания на водните площи
ккато на глобалено, така и на регионално ниво .
МРС се използват много ефективно и за изследването на параметрите на атмосферата – като
интензивността на валежите, температурните вариации и промените във влажността на
атмосферата, съдържанието на водни пари в нея, съдържанието на вода в облаците и др. Важен
обект на изучаване и изследване чрез радарни изображения е реалното състояние на облачната
покривка. Чрез успешното определяне на нейните параметри се открива взаимовръзката ѝ с
редица синоптични и други процеси и явление. Така например, въз основа на специфичната
форма на перестите облаци се откриват субтропичните и екваториални течения на големи
височини и успешно се изучава сезонната циркулация на атмосферата, зоните на
тропическите и извънтропическите циклони, бури и др. [2]. Така се създават различни карти и
модели на метрологичните явления - като разпределението на облачността в различните части
на земното кълбо.
Без съмнение, радиолокационните изображения имат голям принос за картографирането и
изучаването на различни характеристики на самата земната повърхност - за изследването на
почвената и растителната покривка (в това число и горската - фиг. 3). Въз основа на тях
успешно може да се определя водното съдържание на снежната покривка, влажността на
почвата, типовете гори и площите заети от тях и др. Освен това, може да се правят оценки на
биомасата, анализи на различни горски нарушения и начините за използването на различни
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териториите (например, за идентифицирането на параметрите на сечища в границите на
горски територии), за изследване на урбанизираните територии и мн. др.

Фигура 3. Картиране на горски територии по радарни данни

МЛС предоставят много ценна информация за научни и практически изследвания за целите
на геологията, геоложкото изучаване на Земята и геоморфологията - например, за изучаването
на разпределението на полезните изкопаеми. При това данните от МРС за геоложките и
геоморфоложки обекти могат да се получават както на регионално, така и на глобално ниво,
тъй като радарните снимки от Космоса могат да обхващат и много големи територии. Важни
признаци (които допринесат за успешното геоложко дешифриране) се явяват особеностите на
релефа и взаимовръзката между различните геоложки образования и физико-географските
характеристики на местността. На фиг. 4 може да се види космически радарен мониторинг на
настъпилите деформации в района на находище на медна руда по космически радарни снимки,
направени с Radarsat-2.

Фигура 1. Радарен монит оринг на деформациите в находище на медна руда по снимки на Radarsat-2
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Освен тези общи (за всички МРС) приложения трябва да се изтъкнат и някои които са
специфични само за радарграметрията и за радиолокационната интерферометрия.
Радарграметрията (радарното стереокартиране) представлява техника за обработка само на
амплитудите на отразените радиовълни от един същи участък на земната повърхност върху
стереодвойка изображения. Те се обработват съвместно при което става възможно
извличането на 3Д (стрео информация) за заснетите обекти. На фиг. 5 в дясно може да се види
стереодвойка радарни изображения, достаени от от Radarsat, а в дясно - цифров модел на
релефа, получен в резултта на нейнта обработка.

..
Фигура 5. Стереодвойка изображения от Radarsat и ЦМР, получен от нея

Трябва да се изтъкне и важната роля, която така наречените интереферометрични
радиолокационни системи (InSAR) играят в съвременните ДИ. InSAR технологията е
използвана за първи път за дистанционното изследване на повърхността на Луната и на
Венера. В последствие методът на радиолокационната интерферометрия се усъвършенства
и понастоящем тя намира широко приложение както за изуването на релефа (за
картографиране и за създаване на цифрови модели на релефа), така и за определянето на
тектониката на земните пластове и на деформациите на земната повърхност, причинени от
различни антропогенни въздействия или от природни бедствия и процеси като земетресения,
вулкани, свлачища и др. Така например на фиг. 6 може да се види интерферограма на
земетресението в Бам (Иран ), станало през 2003г. На нея един интерферометричен кръг
отговаря на вертикално преместване 28 мм [1].
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Фигура 6. Интерферограма на земетресението в Бам

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направеният кратък преглед и анализ на особеностите и приложенията на микровълновите
радиолокационните системи, показва, че те притежават редица неоспорими достойнства,
които им отреждат завидна роля в цялостната система на съвременните ДИ. Радарните
изображения предоставят немислими в близкото минало възможности не само за изучаването
на отделни обекти, и еко системи, но и за извършаването на цялостен мониторинг на реалното
състояние на земната повърхност при това 24 часа в денонощието и 365 дни в годината
благодарение на своята способност да доставят данни при всякакви метрологични услови и
през нощта.
Нещо повече, съвременните радиолокационните системи
се използват не само за
дистанционно изучаване на планетата Земя (включително атмосферата ѝ, нейната повърхност
и обектите, разположени върху нея), но за изследването на междупланетното пространство и
на други планети. Ето защо може да се твърди, че на практика, чрез тях се сбъдва мечтата на
поколения специалисти, работещи в областта на ДИ, да бъде осъществен дистанционен и
непрекъснат мониторинг на цялата земна повърхност (през нощта и през цялата година).
Перспективите за все по-широко използване на радиолокационните изображения
непрекъснато нарастват. Тази тенденция е свързана с подобряването на техническите
възможности характеристики на радарните системи, на космическите платформи, на методите
и програмните продукти за обработката данните и с изстрелването на нови радиолокационни
спътници.
Освен това, фактът че, радиолокационните изображения са
коренно различни от
изображенията, които са получват във видимия и инфрачервения диапазон на ЕМС се явява
голяма придобивка за съвременните ДИ, тъй като менно поради големите им различия,
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тяхното съвместно използване (в тандем) е повече от полезно при решаването на редица
задачи, защото предоставя уникална възможност за генерирането и извличането на нова,
допълнителна информация при мултипликативната им обработката.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФОТОГРАМЕТРИЧНИ МЕТОДИ И
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА
КОЛИЧЕСТВАТА И КАЧЕСТВОТО НА СКРАП В СТОМАНА
ИНДЪСТРИ АД, ГР. ПЕРНИК
Иван Калчев, „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД
Явор Михайлов, „MYX“ АД
РЕЗЮМЕ
В металургичната индустрия използването на количествена и качествена пространствена
информация се явява ключов елемент в различни аспекти на производствените процеси. За
производството на различни продукти в стоманодобивния процес през последните години
като основен ресурс се използва скрап, което определя постоянния интерес към оперативното
наблюдение и възможно най-точното определяне на наличното и изразходваното количество
от тази суровина, както и нейния качествен състав. В доклада се представят някои
технологични решения и резултати от натрупания опит от научно-приложен характер за
използване на дистанционните методи на въздушната и близко обхватна фотограметрия за
целите на инвентаризацията на Скрапоцеха на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник. Споделят
се някои идеи за приложение на нови компютърни технологии за определяне не само на
количествата, но и на качествения състав на скрап, постъпваща за преработка в складовете на
металургичното предприятие, на базата на дигитална обработка на фотографски изображения
и облаци от точки.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ВЪЗДУШНА И БЛИЗКО ОБХВАТНА ФОТОГРАМЕТРИЯ,
ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА КОЛИЧЕСТВА,
МЕТАЛУРГИЧНА ИНДУСТРИЯ
ABSTRACT
In the metallurgical industry, the use of quantitative and qualitative spatial information is a key
element in various aspects of production processes. For the production of various products in the
steelmaking process in recent years scrap is used as the main resource, which determines the constant
interest in operational monitoring and the most accurate determination of the available and consumed
amount of this raw material and its quality composition. The report presents some technological
solutions and results of the accumulated experience of scientific and applied nature for the use of
remote sensing methods of aerial and close-range photogrammetry for the purposes of the inventory
of the scrap shop of Stomana Industry SA, Pernik. Some ideas for the application of new computer
technologies for determining not only the quantities but also the qualitative composition of scrap,
received for processing in the warehouses of the metallurgical enterprise on the basis of digital
processing of photo images and point clouds, are shared.
KEY WORDS: AERIAL AND CLOSE-RANGE PHOTOGRAMMETRY, ARTIFICIAL
INTELIGENCE, INVENTORY OF QUANTITY, METALURGY INDUSTRY
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
За производството на различни продукти в стоманодобивния процес през последните години
като основен ресурс се използва скрап. Особеност на тази суровина е, че състава на скрап от
вторични суровини представлява предварително неизвестна смес от метали, сплави и
отпадъчни материали, натрупвана в складовете в различни количества, с различна структура
и геометрични форми, както и с различни качества. Това определя постоянния интерес към
оперативното наблюдение и възможно най-точното определяне на наличното и
изразходваното количество от тази суровина, както и нейния качествен състав.
Поради динамиката на производствения процес ситуацията в
складовите помещения и открити площадки за съхранение на скрап се
променя драстично в продължение само на няколко часа или дни.
Постоянно в складовете постъпват нови количества суровина чрез
разтоварване на влакови композиции и товарни автомобили, а към
стоманодобивните пещи се извозват необходимите количества в
зависимост от натоварването на производствените мощности. Тези
бързи изменения в състоянието на складовите пространства налага
отчитането на наличните количества на суровината няколко пъти в
седмицата, а понякога и ежедневно.
Отчитането на количества звучи като работа на бюро, но реалността в
складовете за скрап е далеч от условията в офиса. Това са места с
множество потенциални източници на опасности и висока степен на
риск – от постоянното движение на тежки машини, през силно
запрашената и замърсена среда, до наличието на лесно запалими и
избухливи материали в състава на суровината. Необходимо е
постоянно отчитане и контрол на рисковете в променящата се среда и стриктно спазване на
предвидените мерки за безопасност.
Един от основните компоненти, определящи количеството на суровината, е нейният обем.
Както правилно е отбелязано в [3] „Преминаването от обем към тонове не е геодезическа
задача. Тя може да се реши съвместно с други специалисти на възложителя на базата на
специфичното тегло на съответния материал, по данни на доставчика и като се ползва
опитът в тази област. Еднозначно решение няма, защото различните материали и суровини
имат и различни коефициенти на уплътняване, когато се складират и различни коефициенти
на разбухване, когато се превозват до завода-потребител. Поради тези особености
ангажирането на геодезията с определяне на количества на енергийни материали и суровини,
изразени в тонове не трябва да се прави, защото се поема непрофесионална отговорност“.
В особена степен това е вярно отнесено към такава суровина, като скрап с нееднороден състав
и структура. Въпреки тези постулати определянето на обеми на отделните сортирани купчини
суровина е незаменим източник на данни за специалистите на възложителя. Измерването на
геометрията на обекти, моделирането им и изчисляването на обеми е типична геодезическа
задача. Срочното и многократно решаване на тази геодезическа задача налага търсенето на все
по-бързи и точни методи за изчисляване на геометричните характеристики на куповете скрап
за да се отговори на динамиката на ситуацията в складовете, като същевременно се отчита
факта, че директният достъп до материалите е силно затруднен, опасен за човека или дори
практически невъзможен.
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2. СЪЩЕСТВУВАЩИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ОБЕМИ В СКЛАДОВЕ ЗА СУРОВИНИ
Задачата за организиране и реализиране на геодезически измервания и изчисления за
определяне на обеми на различни суровини е решавана през годините с различни методи и
технологии. В недалечното минало по доста опростен начин са определяни площта и
височините на куповете с различен по състав материал и са изчислявани приблизително
обемите на тези генерализирани конусовидни или пирамидални пространствени фигури. С
навлизането на електронните тахиметри (тотални станции), професионалните GNSS
приемници и CAD софтуер в геодезическото производство точността на измерването и
детайлността при моделирането на такива обекти значително се подобряват.
В [3] са изложени особеностите при реализиране на задачи за стоков контрол като една
нетипична дейност за геодезията, представен е „традиционният“ метод за измерване чрез
полярно заснимане с тотални станции (рефлекторно и безрефлекторно), анализира се
необходимата точност на работната геодезическа основа и на геодезическите измервания при
определяне на обеми на енергийни суровини и материали в закрити халета, производствени
цехове и открити площадки, направена е обосновка на точността на създадените цифрови
модели и на точността на определените от тях площи и обеми.
Анализирайки масово използваните към момента геодезически методи на измерване чрез
тотални станции и/или GNSS приемници за моделиране на купове със суровина в различните
складови стопанства могат да се откроят следните недостатъци:
1. При измерванията с тотална станция се изисква създаването, опазването и
поддържането на работна геодезическа основа за последващо многократно ползване в
много трудна среда. Сложната топография на купчините и ограниченията в откритите
и закрити складове налага изпълнението на полярна снимка от много на брой станции
за да се координират необходимия брой точки за описание на повърхнините. В редица
случай безрефлекторни измервания са практически невъзможни, а реализирането на
измервания с отражателни призми е свързано с висок риск за персонала при обхождане
на куповете.
2. Измерванията с GNSS приемници са приложими само за открити складови стопанства.
Координирането на необходимия брой точки за моделиране с тази технология изисква
обхождане на куповете с различи материали освен в основата им и по структурните
линии на повърхнините, определящи тяхната геометрия, а това е свързано с висок риск
за изпълнителя на преките измервания;
3. И при двата метода се координират дискретно множество точки, определяни
субективно от оператора в момента на измерванията в екстремна обстановка. Поради
тези обстоятелства тези точки в много случаи са минимален брой, което води до
генерализиране и ниска степен на детайлност на повърхнините. Това е причина за
значително влошаване на точността в определяните обеми за количествен анализ на
материалите в купчините;
4. В конкретният случай на заснемане на купчини от скрап в открити или закрити
складове реално не е възможно обхождането на повърхнината за координиране на
подробни точки по структурни линии освен в основата на купчините. Това
обстоятелство ограничава възможността от използване на измервания с тотална
станция с рефлектор и на GNSS приемници.
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За събирането на необходимите пространствени данни за моделиране на повърхнините на
купчините суровина могат да се използват наземни лазерни сканиращи системи. С такива
инструменти може да се подобри значително броя на координираните точки и да се повиши
детайлността на изчисляваните модели. За пълното обхващане на фигурите на купчините
обаче остава необходимостта от изпълнение на сканирания от много на брой станции в
неблагоприятна среда, като при това съществува реална вероятност да се получат „засенчени“
области без данни за моделиране. Като друг „недостатък“ на тази технология може да се
посочи и сравнително високата цена на сканиращите тотални станции и специализирани
скенери.
Потенциала на съвременните фотограметрични решения, като една достъпна алтернатива за
изпълнение на задачата, се разглежда по-нататък в изложението.
3. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЪЗДУШНО ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМИ В ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ ЗА СУРОВИНИ
Използването на безпилотни летателни системи (БЛС) за изпълнение на въздушно
фотограметрично заснемане е широко разпространена практика през последните години,
което вече може да причисли този метод към традиционните. Както е отбелязано в [4] тази
технология е ефективно прилагана и с евтини системи, които могат да се използват за
професионални геодезически задачи, като например моделирането на повърхнини на купчини
със скрап в откритите складове за суровина. За извършване на инвентаризация на Скрапоцеха
на „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник през 2020-2021г. многократно успешно е прилагана
тази стандартна фотограметрична технология с мултироторни БЛС:

Фиг. 1: Координиране на наземни контролни точки и извършване на въздушно фотограметрично заснемане на
открит склад за скрап в „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

За георефериране на крайните продукти се използват 9 наземни контролни точки, които са
трайно маркирани и са координирани с GNSS измервания в реално време в Кадастрална
координатна система 2005 така, че да се използват многократно при инвентаризацията на
откритите складове за скрап. При всяка инвентаризация се извършват опреснявания на
фотограметрични знаци и контролни GNSS измервания за координирането им, което отнема
около 30min. Площта на открития склад за скрап на „Стомана Индъстри“ е сравнително малка
така, че един полет с мултироторен БЛС с височина 50m със застъпване 75-80% на съседните
снимки с резолюция 12Mpix се изпълнява в рамките на 10-15min и е достатъчен за да се
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завърши фотограметричното заснемане на цялото поле. Така за по-малко от един час се събира
цялата изходна информация за 3D моделирането на открития склад.
В резултат от обработката на въздушните снимки със специализиран софтуер за дигитална
фотограметрия се получава реконструиран модел на обектите в открития склад, включително
и купчините със скрап, под формата на облак от точки и цифров модел на повърхнината, към
момента на извършване на заснемането:

Фиг. 2: 3D облак от точки и цифров модел на повърхнината
на открит склад за скрап в „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

4. ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЛИЗКО ОБХВАТНО ФОТОГРАМЕТРИЧНО
ЗАСНЕМАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМИ В ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ ЗА
СКРАП НА СТОМАНА ИНДЪСТРИ, ГР. ПЕРНИК
Докато в откритите складове прилагането на въздушна фотограметрия може да се разглежда
като стандартен подход, то в закритите складове на Скрапоцеха на „Стомана Индъстри“ АД,
гр. Перник, това решение е ограничено от редица особености:
1. Геометричните ограничения на строителната конструкция и разделените с колони полета
вътре в закрития склад, покрит от горе с покрив, значително ограничават възможностите за
прилагане на летателна платформа – БЛС се нуждаят от GPS сигнали за позициониране и
ориентация при провеждане на предварително планиран автоматичен полет;
2. Сравнително малките превишения между обектите на моделиране (високи до 7-8m купчини
скрап) и възможните позиции на камерите (на височина под крановете до 12m) ограничават
възможностите за гарантиране на достатъчно припокриване между снимките за
фотограметрични цели от близко разстояние (80—90%);
3. Усложнени технологични условия вътре в склада за скрап, свързани с процесите на
експлоатация – високо ниво на прах, много ниско ниво на осветеност, висока степен на
интерференция поради наличието на много голямо количество метал, която прави изпълнение
на полет с БЛС с автоматично или ръчно управление доста екстремно действие;
4. Наличие на много различни материали в купчините скрап с различни оптични и отразяващи
характеристики.
Тези ограничения на стандартните методи за въздушна фотограметрия налагат търсенето на
нетипични инженерни подходи за намиране на решение за фотограметрично заснемане на
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закрито, съобразено с особеностите на Скрапоцеха.

Фиг. 3: Технологични условия в закрит склад за скрап в „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

В основата на предложеното решение е факта, че във всяко от отделните полета на закрития
склад оперират портални кранове, които могат да се придвижат по цялата дължина на цеха за
около 5min при нормална скорост. Идеята е тези кранове да се използват като подвижна
платформа за реализиране на фотограметрично заснемане, т.е. да играят ролята на „летателна“
система за близко обхватна фотограметрия.
Първоначално бяха реализирани опитни заснемания с видеозаписи от камерата на смарт
телефон, с доста ниска резолюция (640x480 Pix) и 30 кадъра в секунда. Поради сравнително
малката скорост на движение на крана и големият брой кадри в секунда се осигурява много
висока степен на застъпване между изображенията, което позволява впоследствие те да се
обработят по фотограметричен начин. Независимо от редица неблагоприятни фактори, като
наличие на доста размазани изображения поради силните вибрации на движещия се кран,
доста „шум“ в реконструирания модел поради осветеност на част от снимките в краищата на
полетата заради ръчното носене и насочване на камерата без стабилизатори, ниската
резолюция на видеозаписите от който се извличат кадри с малък обхват и резолюция, много
тъмни части в изображенията поради ниското ниво на осветеност в склада, в случая с
тестовото поле, заснето от една видеокамера в двете посоки на движение на крана се получи
облак от 713‘410 точки със средна гъстота 6.34 точки/m3 – непостижимо с полярна снимка с
безрефлекторна тотална станция:

Фиг. 4: 3D модел на поле от закрит склад за скрап в „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник, получен при
обработка на кадри от видео запис с камера на смарт телефон
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Тези макар и скромни резултати показаха приложимостта на метода и идеята беше доразвита
за да се осигури необходимата точност и детайлност на 3D моделите на купчините скрап.
Приложени са следните подобрения в първоначалното решение:

2.
3.
4.

5.

1.
По стоманените колони на конструкцията на закрития склад бяха
маркирани постоянни фотограметрични марки, координирани чрез
полярни измервания с безрефлекторна тотална станция от развита
полигонова работна геодезична основа.
Такива марки бяха създадени от двете страни на колоните така, че да са
видими при заснемания в двете посоки на движение на крановете (от
изток и от запад). Марките са разположени на приблизителна кота +1.50m
от кота нула на сградата, като допълнително са поставени ограничен брой
марки на кота +7.00m с цел подобряване на фотограметричното
реконструиране по височина.
За повишаване на размера и резолюцията на изображенията вместо видео се записват
снимки с минимум 10MPix на всяка секунда.
Следващото решение беше да се използват едновременно три смарт телефона,
разположени в средата на крана и в двата му края на по 1/3 от общата ширина на
заснеманото поле от закрития склад.
С цел преодоляване на проблема със сравнително малкото вертикално отстояние от
позициите на камерите до върховете на купчините вместо вертикални се правят
наклонени снимки (до 60°), като насочването на трите камери е такова, че да се получи
достатъчно голям процент напречно застъпване между крайните и средната редица
снимки. За да се гарантира покриването на купчините от всички аспекти заснемането
се извършва на два хода при движение на крана в двете посоки, като общото време за
заснемане на едно поле не надвишава 10min.
Поради факта, че в закрито помещение не могат да се регистрират позиции на
снимките, направени от смарт телефон, приблизителните координати на центровете на
снимките са изчислени по геометричните характеристики на полетата в сградата на
закрития склад и средната скорост на движение на крана. Така с достатъчна точност се
въвеждат първоначални позиции за центровете на снимките за последващата
фотограметрична обработка.

Фиг. 5: 3D облак от точки на поле от закрит склад за скрап в „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник, получен
при обработка на фото изображения и позиции на използваните 3 камери на смарт телефони
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Резултатите от 3D моделирането чрез близко обхватна фотограметрия бяха подложени на
проверка чрез съвместяване на облака от точки с контролни точки, измерени с безрефлекторна
тотална станция. При тази проверка практически се потвърди достатъчната точност на
координиране на идентично точки по двата метода. Поради значително по-детайлните модели
на купчините, получени по фотограметричния метод, резултатите от изчисляваните обеми на
суровината са много по-надеждни и близки до реалните.
5. СПОДЕЛЯНЕ НА ЦИФРОВИТЕ МОДЕЛИ И ДЕФИНИРАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ
НА КУПЧИНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕМИ В СКЛАДОВЕ ЗА СКРАП НА
СТОМАНА ИНДЪСТРИ, ГР. ПЕРНИК
Пространствените цифрови продукти, получени от въздушно фотограметрично заснемане за
откритите складове и от близко обхватното фотограметрично заснемане от крановете в
закритите складове, се предоставят на отговорни специалисти от Скрапоцеха, които
извършват дефинирането на отделните купчини, сортирани по различен състав на скрап. За да
се избегне необходимостта от използване на специализиран софтуер и специфична подготовка
на служителите на възложителя, се използва облачна услуга [1] за споделяне на 3D моделите
на Скрапоцеха така, че с много интуитивен интерфейс те да могат да разглеждат моделите и
да определят границите и състава на отделните купчини:

Фиг. 6: 3D облаци от точки на открит склад и полета от закрит склад в „Стомана Индъстри“ АД,
гр. Перник, споделени в облачна услуга за ползване от крайния потребител при изчисляване на обеми
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В средата на тази платформа за споделяне на модели крайният потребител може да получава
директно резултати от изчисления на площи и обеми на всяка една от дефинираните купчини
с различни материали, като за изходна повърхнина може да се избира например равнината
спрямо най-ниската точка на околния терен, изравнителна равнина или триангулирана
повърхнина, дефинирани от теренните точки по периметъра на всяка отделна купчина.
Получените резултати от изчисления на обеми могат да се извеждат в табличен или графичен
формат за нуждите на по-нататъшните изчисления на количествата суровина, което е в
компетентността на експерти на възложителя.
6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И НЕУТРОННИ МРЕЖИ ЗА
КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА СУРОВИНИ
След успешното завършване на пилотен проект за „Стомана Индъстри“ гр. Перник, екипът на
“MYX” АД [5] разработи и внедри автоматична система за класификация и управление на
металния скрап, ползван за основна суровина в стоманодобивния завод, наречена Система за
разпознаване и оценка на материали в професионална среда - System for Commodity
Recognition and Assessment in Professional Environments (SCRAPE). Това е интелигентна
система, базирана на изкуствен интелект, която използва снимки на различни видове позиции
в депото за скрап, включително снимки отгоре на камионите и вагоните, които влизат в депото,
както и снимки на вече разтоварения скрап за да разпознае и класифицира 19 различни вида
материал и да подобри чувствително процесите по рециклиране, извършвани в депото.

Фиг. 7: Технологичен ред на работа на системата SCRAPE за автоматично разпознаване и класифициране на
материали в депата за скрап в „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник

В разработката се използва нов тип невронна мрежа, която използва директно облаци от точки
и отчита пермутационната инвариантност на точките от облака като входни данни. Такива
невронни мрежи осигуряват унифицирана архитектура на приложения в различна област – от
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класификация на обекти, семантично групиране до семантичен разбор на сцена.
За работа с неподредени множества от входни данни ключов подход е използването на
единична максимално обединяваща симетрична функция. Мрежата изучава ефективно
множество оптимизационни функции/критерии, които избират интересни или информативни
точки от облака и кодират основанията за техния избор. В края на процеса напълно свързани
слоеве на мрежата обединяват тези проучени оптимални стойности в глобален дескриптор за
цялата фигура (класифициране на обекти) или се използват за предсказване на етикетите на
точки (сегментация на форми):

Фиг. 8: Схема на приложение на невронна мрежа за класификация и сегментиране на облак от точки

С внедряването на системата SCRAPE се постигат редица ползи за стоманодобивното
предприятие, като:
1. Безпристрастна и обективна класификация на постъпващите в склада материали,
базирана на алгоритъм на усъвършенствано машинно обучение, който след като бъде
приложен към специфичните условия на Стомана Индъстри, ще продължи да се
подобрява автоматично с времето, което потенциално допълнително увеличава
точността на класифициране;
2. Спестяване на материални и финансови разходи от по-малко надплащане към
доставчици от гледна точка на неправилно преценено качество на товара;
3. Времева оптимизация по процесите на скрап класификация;
4. Частична автоматизация на процеса на класификация;
5. Подобрени възможности за контрол и управление;
6. Намалено влияние на човешка грешка при класифицирането на материали;
7. Подобрени операции без промени в съществуващата инфраструктура
По този начин се постига висока добавена стойност за възложителя чрез обективен,
автоматизиран процес на класификация на материалите с ниво на точност повече от 90%,
което осигурява оптимално ценообразуване на входящите товари. Технологията има
потенциал да се приложи в основата и на останалите производствени процеси, което води до
общо подобряване на качеството на производството.
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Прилагането на дистанционни методи чрез фотограметрия за пространствено реконструиране
на повърхнините на купчините скрап в открити и закрити складове предлага решаване на
задачата с бързи и достъпни технологии. При изпълнение на фотограметрични заснемания по
подходящ и находчив начин се преодоляват всички посочени недостатъци на останалите
геодезически технологии със значително подобряване на качествата на цифровите модели
като точност и детайлност. Същевременно се повишава ефективността на геодезическия труд,
намалява се риска за преките изпълнителите и необходимото време за изпълнение, при това
без да се използват скъпи технически средства. Внедряването на софтуерна система за
обработка на изображения от депата за скрап, базирана на алгоритми за изкуствен интелект,
допринася за постигане на висока степен на автоматизация при оценката на качествените
показатели на суровината и значителен икономически ефект в производството.
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ И ДИСТАНЦИОННИ
МЕТОДИ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Мария Асенова (BG)
РЕЗЮМЕ
Развитието на лесотехническото образование у нас е национално значимо научнообразователно достижение. То е дело на преподавателските кадри, работили отговорно и
всеотдайно за подготовка на кадри с лесо-биологична и лесотехническа насоченост
лесотехническите образователни институции - Агрономо-лесовъдни и лесотехнически
факултети, Висш лесотехнически институт, Лесотехнически университет. В началните
периоди на лесотехническото образование преподаваните учебни дисциплини са свързани с
геодезията и приложенията й в областта на Горското стопанство и Озеленяването на
населените места. С развитието на новите научни направления и технологии се включват и
учебните дисциплини Фотограметрия и дистанционни методи и Географски информационни
системи (ГИС) за приложението на принципите за дистанционно изследване на зелените
системи в населените места, горските екосистеми и околната среда. Лекционните курсове и
практическите занятия имат за цел създаване на знания и формиране на практически умения
на студентите, бъдещи специалисти лесовъди, ландшафтни архитекти и еколози в областта на
геодезията, вертикалното планиране, фотограметрията, дистанционните методи и ГИС.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: лесотехническо образование, Лесотехнически университет, учебни
дисциплини, хорариум
1. ВИСШЕТО ЛЕСОТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
Основните исторически етапи в развитието на лесотехническото образование са свързани със
създаването и утвърждаването на образователните институции, в които се провежда
обучението на лесовъди: 1/ Агрономо-лесовъден факултет на Софийски университет (СУ); 2/
Лесотехнически факултет към Селскостопанска академия (ССА); 3/ Висш лесотехнически
институт (ВЛТИ); 4/ Лесотехнически университет (ЛТУ). От 1925 г. досега в различните етапи
лесотехническо образование са завършили над 12 000 души, като са подготвени и редица
чуждестранни студенти от Европа, Азия, Африка и Америка [11]. И досега ЛТУ е
единственото по рода си у нас висше лесотехническо училище с количествен и качествен ръст,
както на преподавателския състав и броя на специалностите, така и на обучаваните студенти
и завършилите специалисти.
1.1. Начало на висшето лесотехническо образование
Начало на висшето лесотехническо образование у нас е поставено на 28 януари 1925 година с
Решение на Академичния съвет на Софийския университет (СУ) за откриване на Лесовъден
отдел към Агрономическия (впоследствие Агрономо-лесовъдния) факултет на университета с
16 катедри. Една от тях е катедра „Геодезия и култур-техника“, която е първата катедра по
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Геодезия, създадена у нас [11]. На 07.05.1927 г. е одобрен учебен план, според който
студентите по лесовъдство изучават дисциплините „Геодезия“ и „Чертане“, а студентите от
агрономическия отдел – „Геодезия“ като задължителен неизпитен предмет. Занятията се водят
от проф. Йордан Давидов Ковачев (астроном и математик) и асистента Илия Михайлов Попов
(инженер-лесовъд).
Проф. Янаки Моллов, първи декан на Агрономо-лесовъдния факултет при СУ, при
дипломирането на първия випуск заявява: „Годината 1925 ще остане паметна и ще бъде
записана със златни букви в историята на българското горско дело, защото събития с такава
капитална важност рядко се случват в историята на народите[1]. Високият професионализъм,
всеотдайност и научна етика на първостроителите на Висшето лесотехническо образование в
България са пример за идните поколения, които да помнят изминатият път и началото.
1.2. Бързи и съществени промени след 1944 г.
Този период е характерен с динамични промени в развитието на лесотехническото
образование и в обучението по „Геодезия” на лесотехническите кадри. През 1945 г. излиза
Указ № 180 за приемането на наредба-закон за откриване на държавен университет в
гр. Пловдив, в състава на който има Агрономо-лесовъден факултет. Занятията по „Геодезия”
тук се водят от проф. Илия Михов Попов в катедра „Геодезия с математика”.
Постепенно се налага идеята за създаване на единен център за подготовка на висши
лесотехнически кадри. Със Закона за висшето образование от 05.07.1947 г. Агрономолесовъдните отдели при Софийския и Пловдивския университет се обединяват в един
самостоятелен Лесовъден факултет към СУ.
С Решение на Великото народно събрание от 30.09.1948 г. се създава ново висше училище под
наименованието „Селскостопанска академия в София“ на базата на Агрономическия,
Ветеринарно-медицинския, Лесовъдния и Зоотехническия факултети на Софийския
университет.
През периода 1949-1951 г. Лесовъдният факултет, който до тогава има предимно биологична
насока, се формира като Лесотехнически факултет. На 08.10.1951 г. излиза Указ № 511 за
преустройство на Лесотехнически факултет на ССА, София.
1.3. Създаване на ВЛТИ
През учебната 1953/1954 г. с Указ на Народното събрание Селскостопанската академия се
разделя на три висши училища:
1.3.1. Висш лесотехнически институт (ВЛТИ), София
Във ВЛТИ са създадени са 5 специалности: Горско стопанство; Озеленяване на населените
места; Механична технология на дървесината; Химична технология на дървесината и
Лесоексплоатация и лесоинженерно дело. На ВЛТИ е предоставена самостоятелна сграда в
София, кв. „Дървеница“, която и до днес е главната сграда на университета.
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Фигура 1. Основна сграда на ЛТУ

1.3.2. Висш ветеринарно-медицински институт, София
1.3.3. Селскостопанска академия „Г. Димитров“, София
1.4. Създаване на ЛТУ
В периода след 1990 г. се извършват обществени, политически и икономически промени. На
27.07.1995 г. Народното събрание на Р България взема решение да даде университетски статут
на ВЛТИ и утвърждава наименованието, предложено от Академичния съвет на ВЛТИ Лесотехнически университет (ЛТУ). През същата 1995 г. официално се открива новия
учебно-лабораторен корпус на ЛТУ [9].
Качествените промени в дейността на ВЛТИ и впоследствие на ЛТУ са свързани с няколко
важни решения [11].
Едното от тях осигурява провеждане на обучението за подготовка на специалисти с висше
образование по три от четирите основни научни области: природна, техническа и
хуманитарна.
Друг важен момент е възприетият нов модел на тристепенно ниво на образование с
образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и образователната и
научната степен „доктор“ и възприетата Европейската система за трансфер и натрупване на
кредити ESTC (European Credit Transfer and Accumulation System).
В структурно отношение значимо е утвърждаването на нова учебно-научна структура на ЛТУ
с 6 факултета. С решение на Академичния съвет от 14.09.1994 г. се откриват два нови
факултета: Агрономически и Ветеринарно-медицински. В същото време се извършва и
преструктуриране на съществуващите тогава два факултета, от които се обособяват три
факултета - Факултет Горско стопанство; Факултет Екология и ландшафтна архитектура и
Факултет Горска промишленост. През 1995 г. е създаден Факултет Стопанско управление.
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Фигура 2. Сградите на ЛТУ сега и преди, членове на катедра „Геодезия“ 1958 г.

1.5. Катедра „Геодезия“ на ВЛТИ и развитието й в
катедра „Лесоустройство“
От учебната 1953/1954 г. проф. Михаил Венедиков работи за изграждането и укрепването на
катедра „Геодезия“ при ВЛТИ [2], [3]. Ръководената от него катедра се ползва със заслужен
авторитет и има тясно сътрудничество със сродни катедри в други университети у нас и в
чужбина. След смъртта на проф. Венедиков през 1974 г. катедра „Геодезия“ се обединява с
катедра „Лесоустройство“, като се запазва името на втората катедра. Катедрата съществува с
това наименование и до момента, като има две основни направления:
•

направление Горска таксация и Лесоустройство

•

направление Геодезия, Вертикално планиране, Фотограметрия и дистанционни методи
и ГИС.

Първите учебни дисциплини във второто направление на катедрата са „Геодезия“,
преподавана от 1953 г., както се нарича и досега и „Вертикално планиране”, преподавана от
1962 г., която от 1983 г. става „Геодезия и вертикално планиране”, както се нарича и досега.
2. УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ В КАТЕДРА „ЛЕСОУСТРОЙСТВО“
В катедра „Лесоустройство” в направлението по Геодезия, Вертикално планиране (ВП),
фотограметрия и дистанционни методи (ФДМ) и Географски информационни системи (ГИС)
се водят занятия и учебни практики по 6 дисциплини в три факултета в ОКС „бакалавър“ и
„магистър“, за 4 специалности - Горско стопанство (ГС), Ландшафтна архитектура (ЛА),
Екология и опазване на околната среда (ЕООС) и Растителна защита (РЗ).
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Таблица 1. Учебни дисциплини, преподавани в катедра „Лесоустройство“ на ЛТУ
Факултет, специалност

ОКС „бакалавър”

ОКС „магистър”

Факултет
Горско стопанство (ФГС),
спец. ГС
Агрономически Факултет (АФ), спец. РЗ
Факултет Екология и ландшафтна
архитектура (ФЕЛА),
спец. ЕООС и спец. ЛА

Геодезия
Фотограметрия
и дистанционни методи

Географски информационни системи

Фотограметрия
с дистанционни методи
и геодезия

Географски информационни системи
Дистанционни методи на
картографиране
Геодезия и вертикално планиране
Географски информационни системи

Дисциплините „Фотограметрия и дистанционни методи“ и „ГИС“ се водят и на английски език
за чуждестранни студенти по програма „Еразъм”.
В началните периоди на развитие на лесотехническото образование преподаваните учебни
дисциплини са свързани с Геодезията и приложенията й в областта на Горското стопанство и
Озеленяването на населените места. С развитието на новите научни направления и технологии
се включват и учебни дисциплини, свързани с Фотограметрията, дистанционните методи и
ГИС. Основни преподаватели през началните години са проф. Михаил Венедиков, проф. Сава
Рибаров, проф. Йосиф Желязков, доц. Георги Димитров и други [4], [5], [6]. [7]. Кратък
хронологичен преглед на преподаваните дисциплини във ВЛТИ (ЛТУ) и техния хорариум:
•

През учебната 1953/1954 г. дисциплината „Геодезия“ за спец. Горско стопанство е
преподавана от проф. Михаил Венедиков [3];

•

1963/1964 се включва „Вертикално планиране“ за спец. Озеленяване, преподавана от
проф. Рибаров, през 1983 г. е преименувана на „Геодезия и вертикално планиране“, а
то 1997 се води от доц. Венета Коцева;

•

1973/1974 започва двусеместриалната дисциплина „Геодезия с фотограметрия“ за спец.
Горско стопанство, преподавана от проф. Йосиф Желязков [6];

•

Възлов момент е учебната 1990/1991 г., когато дисциплината се разделя на две
самостоятелни едносеместриални дисциплини „Геодезия“ и „Фотограметрия и
дистанционни методи“ с хорариуми 30 ч. лекции и 30 (45) упражнения. Преподават
се от гл. ас. Юлин Тепелиев (лекции и упражнения), от 1989 г. упражненията води и ас.
Мария Асенова, а от 1994 г. и ас. Радка Колева

•

1994/1995 дисциплината „Фотограметрия и дистанционни методи“ се включва за спец.
Екология и опазване на природната среда с хорариум 45 ч. лекции и 45 упражнения
Преподават доц. Юлин Тепелиев (лекции), упражненията водят гл. ас. Мария Асенова,
и гл. ас. Радка Колева. През 2007/2008 са добавени 15 ч. лекции и упражнения по
Геодезия, преименувана във „Фотограметрия с дистанционни методи и геодезия“, доц.
Колева води лекции и упражнения.

•
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1997/1998 дисциплината „Геодезия и картография“ се включва за спец. Екология и
опазване на природната среда с хорариум 15 ч. лекции и 30 ч. упражнения, водена от
доц. Венета Коцева.

•

Важен момент е въвеждането на нова учебна дисциплина „Географски
информационни системи в горското стопанство“ през учебната 2000/2001 г.,
включена в учебния план за спец. Горско стопанство, ОКС “магистър” с хорариум
30 лекции и 30 (45) упражнения. Лекциите води доц. Юлин Тепелиев, а упражненията
- гл. ас. Мария Асенова. През 2009 г. дисциплината става „Географски информационни
системи“ (ГИС). От 2018 г. лекциите води доц. Мария Асенова. През 2018/2019 г.
дисциплината ГИС е включена за спец. Растителна защита, ОКС „магистър“.

•

2003/2004 за спец. Ландшафтна архитектура са включени дисциплините
„Дистанционни методи на картографиране“ - 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения и „ГИС“
- 30 ч. лекции и 30 ч. упражнения. Лекциите води доц. д-р Юлин Тепелиев,
упражненията гл. ас. Мария Асенова и гл. ас. Радка Колева. Упражненията по ГИС се
водят от гл. ас. Мария Асенова.

Хорариумът, наименованията и съдържанието на преподаваните дисциплини са се променяли
в зависимост от утвърждаваните през различните периоди учебни планове [8], [9],[10], [11]. В
последно приетия през 2021 г. Учебен план на ЛТУ - за спец. Горско стопанство хорариумите
по трите основни дисциплини Геодезия, ФДМ и ГИС се запазват, като за ГИС има увеличение
с 15 часа упражнения. Но за специалностите Ландшафтна архитектура и Екология и опазване
на околната среда хорариумите по ФДМ и ГИС съвсем неоправдано и нелогично намаляват.
Хабилитирани преподаватели в катедра „Лесоустройство“ на ЛТУ по научната специалност
„Фотограметрия и дистанционни методи са:
•

Проф. д-р инж. Юлин Николов Тепелиев. През 1983 г. завършва ВИАС, специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“ (ГФК). През 1987 г. защитава докторска
дисертация „Дистанционно изследване на горите от въздушни и космически снимки“,
от 1988 г. е старши асистент, от 1990 г. е главен асистент, от 1995 г. е доцент, а от 2014 г.
професор по “Фотограметрия и дистанционни методи” в ЛТУ. Ръководител на катедра
“Лесоустройство” в периодите 1994-1995 г., 1999-2016 г., 2020-2021 г., зам. декан на
“Факултет по горско стопанство” 1999-2007 г. на ЛТУ.

•

Доц. д-р инж. Мария Цанкова Асенова. През 1987 г. завършва ВИАС, специалност
ГФК, 1987 г. постъпва във ВЛТИ като инженер-проучвател по НИС, от 1989 г. е
асистент, 1993 г. старши асистент, 1997 г. главен асистент. През 2014 г. защитава
докторска дисертация „Оптимизация на структурата на базите данни и
пространствения анализ в специализирани ГИС за горите“. От 2016 г. е доцент по
„Фотограметрия и дистанционни методи“ в ЛТУ.

•

Доц. д-р инж. Радка Георгиева Колева. През 1990 г. завършва ВИАС, специалност ГФК,
1990-1993 г. специализация по приложна математика в ТУ и работа в управление
„Геодезия и кадастър“ на МТРС, от 1994 г. е асистент, 1999 г. старши асистент, 2006 г.
главен асистент. През 2009 г. защитава докторска дисертация „Изследване на

XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
София, 04 – 05 ноември 2021 г.
XXXI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 04 – 05 November 2021

спектралната разделимост на дървесни видове при автоматизирана класификация с
обучение на спътникови изображения с различна разделителна способност“, от 2015 г.
е доцент по „Фотограметрия и дистанционни методи“ в ЛТУ.

Хабилитиран преподавател в катедра „Лесоустройство“ на ЛТУ по научната специалност
„Обща, висша и приложна геодезия“ е:
•

Доц. д-р инж. Венета Иванова Коцева. През 1974 г. завършва ВИСИ, специалност ГФК,
2000 г. „Икономика и бизнес администрация” в НБУ, 2004 г. „Педагогика” към ФСУ на
ЛТУ, през 1983 г. защитава дисертационен труд „Възможности на орбиталните методи
за изучаване на глобалните геодинамични явления” в ЦЛВГ при БАН, от 1995 до 2018 г.
доцент по „Обща, висша и приложна геодезия” в ЛТУ.

Таблица 2. Учебни дисциплини, преподавани от преподавателите в направление Геодезия и ВП,
Фотограметрия и ДМ и ГИС
№

Преподаватели

1.

Проф. д-р Юлин
Николов Тепелиев

2.

Доц. д-р Мария
Цанкова Асенова

3.

Доц. д-р Радка
Георгиева Колева

4.

Доц. д-р Венета
Иванова Коцева

Дисциплини
Геодезия
Фотограметрия и дистанционни методи
Фотограметрия с дистанционни методи и геодезия
Дистанционни методи на картографиране
Географски информационни системи
Географски информационни системи
Фотограметрия и дистанционни методи
Фотограметрия с дистанционни методи и геодезия
Дистанционни методи на картографиране
Геодезия
Геодезия и вертикално планиране
Геодезия
Фотограметрия и дистанционни методи
Фотограметрия с дистанционни методи и геодезия
Дистанционни методи на картографиране
Геодезия и вертикално планиране

Вид занятия
Лекции;
Учебни практики

Лекции;
Упражнения;
Учебни практики

Лекции; упражнения;
Учебни практики
Лекции; Упражнения
Учебни практика

3. УЧЕБНИЦИ, РЪКОВОДСТВА И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
В списъка на издадените учебници и пособия от преподаватели в катедра „Геодезия“
(„Лесоустройство“) са включени, както класическите учебници по Геодезия за периода 19251976 г., така и учебници, ръководства и пособия от съвременния период до 2018 г. :
•

Ковачев Й., 1925. Геодезия. СУ, София.

•

Венедиков М., 1948. Геодезия I ч. Литография “Труд”, София.

•

Венедиков М., 1950. Геодезия II ч. ДИ “Наука и изкуство”, София.

•
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Венедиков М., 1951. Геодезия за агрономи. ДИ “Наука и изкуство”, София.

•

Венедиков М., 1953. Геодезия. Земиздат, София.

•

Венедиков М., 1962. Геодезия. Земиздат, София.

•

Пеевски В., М. Венедиков. 1966. Геодезия. Техника, София.

•

Рибаров С. 1966. Вертикално планиране. Техника, София.166 с.

•

Рибаров С., Й. Желязков, Г. Димитров. 1967. Ръководство за упражнения по геодезия.
Земиздат, София.

•

Рибаров С., Й. Желязков, Г. Димитров. 1976. Ръководство за упражнения по геодезия.
Земиздат, София, (Включва отделни части Геодезия и Вертикално планиране), 192 с.

•

Рибаров С., Й. Желязков, Г. Димитров. 1978. Геодезия. Земиздат, София, (Включва
отделни части Геодезия, Фотограметрия и Вертикално планиране) 487 с.

•

Рибаров С., Й. Желязков, Х. Чемширов. 1992. Ръководство за упражнения по геодезия.
Земя, София, (Включва отделни части Геодезия, Дистанционни методи в горското
стопанство и Вертикално планиране), 318 с.

•

Желязков Й., Ю. Тепелиев. 1992. Фотограметрия и дистанционни методи. Мартилен –
София. 250 с.

•

Коцева В., М. Асенова, Р. Колева, 2001. Учебно пособие за упражнения по “Геодезия и
картография”. Статпринт ЕООД, 60 с.

•

Коцева В., 2002. Лекции по вертикално планиране при благоустрояване и озеленяване
на населените места, учебник за специалност “Ландшафтна архитектура”. Статпринт
ЕООД, София, 184 с.

•

Коцева В., 2004. Английско-български и българо-английски терминологичен речник по
геодезия и вертикално планиране на населените места, English-Bulgarian and BulgarianEnglish Terminological Dictionary of Geodesy and Vertical Planning of the Towns and
Villages, Издателска къща „ЕЛИАНА-2000”, София., 216 с.

•

Коцева В., 2006. Учебно пособие за упражнения по „Геодезия и вертикално планиране”
за студентите от специалност „Ландшафтна архитектура” във ФЕЛА при ЛТУ, София,
„СТАТПРИНТ” ЕООД, ІІ-ро преработено издание, 111 с.

•

Тепелиев Ю., В. Димитров, Ст. Рашков. 2008. Географски информационни системи.
Изд. къща на ЛТУ, София, преиздаден 2016 г., 163 с.

•

Коцева В., 2012. Учебно пособие за упражнения по “Геодезия с вертикално планиране”
– 3-то прераб. и доп. изд., Статпринт ЕООД, София. ІІІ-то прераб. и доп. изд., 128 с.

•

Коцева В., 2012. Лекции по вертикално планиране при благоустрояване и озеленяване
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на населените места за студентите от специалност “Ландшафтна архитектура”, 2-ро
прераб. и доп. издание, София, Военно-географска служба, 245 с.

•

Тепелиев Ю., Р. Колева, М. Асенова. 2013. Ръководство за упражнения по
Фотограметрия и дистанционни методи, Изд. Къща на ЛТУ, София, 172 с.

•

Асенова, М., 2014. Модул по ГИС. Модул по ГИС (ЛА). Електронни модули, ресурс от
данни и мултимедийни помагала в международната платформа за електронно обучение
Blackboard LearnТМ+, „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в
системата на висшето образование в ЛТУ“; Проект на ОП „Развитите на човешките
ресурси“, ЕСФ на ЕС, 2013-2014, ЛТУ, София. (http://elearn.ltu.bg/webapps/)

•

Тепелиев Ю., Р. Колева, М. Асенова. 2018. Учебник по фотограметрия и дистанционни
методи, Изд. Къща на ЛТУ, София, 279 с.

Фигура 3. Съвременни учебници и ръководства и състав на катедра „Лесоустройство“

4. УЧЕБНА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ,
ДИПЛОМАНТИ И ДОКТОРАНТИ
Учебните практики по Геодезия, Фотограметрия и дистанционни методи се провеждат на
територията на двете специализирани за учебна и изследователска дейност на ЛТУ учебноопитни горски стопанства „Георги Аврамов“, с. Юндола, обл. Пазарджик и „Петрохан“, с.
Бързия, обл. Монтана. Практическото обучение е част от комплексни практики съвместно с
дисциплините „Лесоустройство“, „Горска таксация“ и „Общо лесовъдство“.

Фигура 4. Теренни измервания по време на учебни практики
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За периода 1989-2021 г. в катедра „Лесоустройство“ са възложени и успешно защитени с
отличен успех над 40 дипломни работи, свързани с приложенията на фотограметрията,
дистанционните методи и ГИС за изследване на горските екосистеми.
Катедра „Лесоустройство“ е акредитирана през 2012 г. и 2018 г. за обучение в образователна
и научна степен „доктор”, в Област на висше образование 5. Технически науки,
Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по научните
специалности „Фотограметрия и дистанционни методи“ до 2024г. и „Обща висша и приложна
геодезия“ до 2023 г. В катедрата са възложени и успешно защитени 2 докторски дисертации,
към момента се обучават 2 задочни докторанти.
Кръжокът по „Географски информационни системи” при ЛТУ е основан на 10.10.2016 г. от
доц. Мария Асенова, студенти, докторанти и млади учени от специалностите Горско
стопанство, Ландшафтна архитектура и Екология опазване на околната. Основна цел на
дейността на кръжока е осигуряване на разностранни знания и умения на студентите,
докторантите, младите учени и специализантите на ЛТУ в областта на ГИС и приложението
им в специфичните области на преподаване в ЛТУ.

Фигура 5. Моменти от дейността на кръжока по ГИС от научни конференции
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ГИС – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В
УСЛОВИЯТА НА ЗДРАВНА КРИЗА
Мария Асенова, Нина Добринкова (BG)
РЕЗЮМЕ
Развитието на географските информационни системи (ГИС) като технология и наука в
България започва още през 80-те години на миналия век. Различни ведомства, компании,
научни и образователни институции осъществяват работата си с пространствени данни в среда
на ГИС и развиват свои технологични решения. Във висшите училища се въвеждат учебни
дисциплини по ГИС. Учебните програми са с по-обща или по-специализирана тематика,
съобразно със спецификата висшето училище. Преподаването по ГИС се извършва в катедрите
по математика и информатика, катедрите по науки за Земята или в катедри със специализирани
дисциплини, за които ГИС е основен инструмент за изследване в определена предметна
област. Необходима е нова визия за развитието на образователния процес по ГИС, която да
отговори на съвременните предизвикателства за работа и учене от разстояние. В статията се
поставят актуални въпроси кое е различното, какви са трудностите в процеса на преподаване
в условия на здравна криза и кои са възможните решения.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ГИС, ОБРАЗОВАНИЕ, ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

1. СОФТУЕРЪТ ЗА ГИС ДНЕС
Съвременният технологичен пазар предлага богат спектър ГИС продукти и приложения.
Относително изравнени са възможностите на ГИС и е осигурена висока съвместимост на
форматите на различните производители, което благоприятства обмена, достъпа и
споделянето на данни и услуги за потребителите. Разработчиците осигуряват различни по тип
ГИС – общо приложни и специализирани, както и такива с различен териториален обхват на
данните (глобални, национални, регионални). Всеки софтуерен пакет за ГИС е със
специфични технологични решения и архитектура, като в момента съществува баланс между
комерсиалните и свободно достъпните продукти за ГИС. Все по-широко се използват ГИС с
отворен достъп и код, мобилни, онлайн и облачни ГИС решения.
През последните 2 години здравната криза придоби глобален характер и ГИС все повече се
налагат като подходяща среда в процеса на дистанционно обучение. Компонентите на ГИС и
тяхната значимост се променят при наличието на нови предизвикателства. В миналото
основният акцент беше върху хардуера и софтуера. По-късно с особена острота се разглеждаха
проблемите за конкуренцията и съвместимостта на данните между различните производители
на софтуер, споделянето на данни с различен формат и подобряване на алгоритмите за
извършваните процедури. В момента съществува висока степен на достъпност до информация
и интегрираност между различните ГИС пакети. За да осигури по-голям достъп на продуктите
до широкия потребител почти всяка комерсиална ГИС има и свой свободен онлайн продукт.
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Понастоящем развитието на облачните технологии и софтуера за ГИС с отворен код (open
source) са добра алтернатива на скъпите комерсиални продукти. Това дава възможност
особено на млади изследователи, студенти, докторанти да ползват свободен софтуер, но и да
го надграждат със собствен код и свои решения. С появата на глобални и достъпни web и cloud
приложения и услуги, както и мобилни версии на продуктите, потребителите получиха
максимален достъп до приложенията на ГИС за техни цели в ежедневието. В настоящия
момент почти няма област от човешката дейност и познание, в която да не се ползват
предимствата на ГИС за работа с пространствени данни. В условията на здравна криза и
възникналите ограничения за обучение в присъствена среда ролята на ГИС като ефективен
инструмент за обучение в училище и в университетите нараства.
2. СЪСТОЯНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГИС В УНИВЕРСИТЕТИТЕ
Развитието на ГИС като технология и наука в България се осъществява в национални,
регионални и местни организации, частни компании, научни институти и в университетите. В
много от висшите училища у нас се изучават учебни дисциплини, свързани с ГИС. Учебните
програми са с профилирана тематика, съобразно предметната област и специалностите в
съответния университет. Обучението по ГИС се извършва от преподавателския състав на
катедрите по математика и информатика, катедрите за науки за Земята или в катедрите със
специализирани дисциплини, за които ГИС е основа на научната и изследователска дейност.
2.1. Програми по ГИС в университетите
Университетите у нас, в които ГИС се изучава като отделна учебна дисциплина или като
приложна част в някоя специализирана дисциплина, са: Технически университет (ТУ), София;
Софийски университет (СУ), Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ),
Лесотехнически Университет (ЛТУ), Минно-Геоложки Университет (МГУ); Университет по
национално и световно стопанство (УНСС); Военните университети в Шумен, Велико
Търново, София; Нов Български университет; Югозападен университет; Агроуниверситет,
Стара Загора; Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, Пловдив и други.
Пример за средните училища е Националната природо-математическа гимназия - София,
където от години се извършва обучение по ГИС за ученици. Акцентът в прегледа тук попада
върху университетите, в които се преподават приложните аспекти на ГИС в различни научни
и изследователски области. Следва да се отбележи, че в нито един медицински университет не
се изучават ГИС дисциплини, което в момент на пандемия би било полезно и актуално.
Главен източник на информация за това къде и какво се преподава са самите университети
чрез публикуваните от тях документи относно: учебни планове на различните специалности;
програми на учебните дисциплини, свързани с ГИС; календарни планове за лекции и
упражнения, програми за практики, конспекти; учебници, ръководства, учебни помагала,
онлайн курсове; справочници, годишници на университетите, книги, монографии; данни за
разработени ГИС проекти; разработени дипломни работи; защитени докторски дисертации.
За проучване на развитието на ГИС за целите на образованието и науката в България могат да
бъдат използвани авторефератите и докторските разработки с теми, свързани с приложенията
на ГИС, които се намират в библиотеките на университетите и в публичните ресурси на
Националния център за информация и документация (НАЦИД). По-детайлна информация
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може да бъде извлечена, доколкото е публикувана, от електронните сайтове на
университетите, на катедрите и преподавателите, водещите дисциплини, свързани с ГИС [7],
[8], [9], [10], [11].
2.2.Обучение по ГИС във водещи университети у нас
2.2.1. Обучението по ГИС в УАСГ
Геодезически Факултет (ГФ) на УАСГ [8] организира обучението по ГИС в две катедри. В
катедра „Фотограметрия и картография“ се извеждат следните дисциплини: „Дистанционни
методи и ГИС“ (чрез софтуера QGIS); „Мобилни ГИС“; „Цифрова картография и ГИС“;
„Навигационно картографиране“; „Тематично картографиране и ГИС“ за специалност
„Геодезия - регулирана професия”, ОКС магистър. В Катедра „Геодезия и геоинформатика“
преподаваните дисциплините са „Географски информационни системи“ за специалност
„Устройство и управление на земи и имоти“, ОКС бакалавър; „Информационни системи на
кадастъра“; „Проектиране на информационни системи за Земята“; „Геоинформатика II“;
„Геодезия III“ за специалност „Геодезия - регулирана професия”, магистър; „Приложение на
ГИС с отворен код“ за специалност „Водоснабдяване и канализация - Пречистване на води“,
бакалавър.
2.2.2. Обучението по ГИС в СУ
В два факултета на СУ се осъществява преподаването на богат спектър от учебни дисциплини
по ГИС [9], [10]. Във Факултета по математика и информатика (ФМИ) се извежда
дисциплината „Географски информационни системи за разработчици“ за специалност
„Информатика“, магистърска програма „Компютърна графика“. В Геолого-географски
факултет (ГГФ) в катедра „Картография и ГИС“ се преподават дисциплините: „Приложения
на ГИС в електоралната география“ за специалност „География“, магистърска програма
„Регионална и политическа география“; „ГИС в регионалното управление“; „Географски
информационни системи“, „Устройство на територията“; „Географски информационни
системи и Геоинформатика“ за специалност „Регионално развитие и политика“, бакалавър;
„Въведение в ГИС и дистанционните методи“ за специалност „Геология“, бакалавър;
„Мобилни ГИС и системи за позициониране“; „Онлайн ГИС“; „Приложения на ГИС в
управлението на околната среда“ за специалност „География“ за магистърска програма
„Географски информационни системи и картография“, профил „ГИС“; „Приложения на ГИС
в социално-икономическите изследвания“ за магистърска програма „Управление на
човешките ресурси“. За специалност „Геопространствени системи и технологии“, бакалавър
се извеждат дисциплините: „Географски информационни системи I и II“; „Уеб приложение и
сървъри ГИС“; „Приложение на ГИС в управлението на природните ресурси“; „Бизнес
приложение на ГИС и геопространствената информация“; „Мобилни ГИС“; „Уеб ГИС
приложения“ – практикум. За специалност „Географските информационни системи и
картография“, магистър се извеждат дисциплините: „Географски информационни системи“, а
специално за профил „ГИС“ се водят дисциплините: „Приложение на ГИС в управлението на
околната среда“; „Приложение на ГИС в социално-икономическите изследвания“; „Мобилни
ГИС и глобални системи за позициониране“; „Онлайн ГИС“ - за специалност „Геология и
геоинформатика“, бакалавър.
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2.2.3. Обучението по ГИС в МГУ

Обучението в МГУ е позиционирано в Геологопроучвателния факултет (ГПФ), където се
водят дисциплините: „Въведение в ГИС“; „Основи на геоинформатиката“; „Глобални системи
за сателитна навигация“; „ГИС и пространствени анализи“; „ГИС документиране на линейни
инфраструктурни обекти“; „Обработка на геоложка информация в ГИС“ за специалност
„Геология и геоинформатика“ [11].
2.3. Един пример за обучението по ГИС в Лесотехнически университет (ЛТУ)
В два факултета на ЛТУ [7] се осигурява преподаването по ГИС - Факултет „Горско
стопанство“ (ФГС) от катедра „Лесоустройство“ и Факултет „Стопанско управление“ (ФСУ)
от катедра „Компютърни системи и информатика“.
Във факултет „Горско стопанство“ учебната дисциплина „Географски информационни
системи“ се преподава на 3 специалности за 3 факултета на ЛТУ, както следва: специалност
„Горско стопанство“ (ГС), факултет „Горско стопанство“, образователна и квалификационна
степен (ОКС) „магистър“; специалност „Ландшафтна архитектура“ (ЛА), факултет „Екология
и ландшафтна архитектура“, ОКС „магистър“; специалност „Растителна защита“ (РЗ),
Агрономически факултет, ОКС „магистър“.
През периода преди 2000 г. в рамките на преподаваната в катедра „Лесоустройство“ на ЛТУ
дисциплина „Фотограметрия и дистанционни методи“ се правят демонстрационни
упражнения, свързани с развитието на софтуера за ГИС и прилаганите в фотограметрични и
спътникови данни. През учебната 2001/2002 е поставено началото на дисциплината „ГИС в
горското стопанство“ за специалност „Горско стопанство“ във факултета по Горско
стопанство на ЛТУ. През учебната 2005/2006 г. дисциплината продължава под
наименованието „Географски информационни системи“ и се води и досега за специалностите
„Горско стопанство“ и „Ландшафтна архитектура“. От учебната 2018/2019 г. дисциплината
„ГИС“ се чете и на специалност „Растителна защита“.
Подготовката по дисциплината „ГИС“ включва теоретично и практическо обучение по темите,
заложени в календарните планове на лекциите и упражненията. Лекционният курс обхваща
разнообразни базови и специализирани теми: Технология за управление на географската
информация – ключови термини; определения за ГИС; История и развитие на ГИС и връзка с
други технологии и научни области; Концепции за бази данни; Хардуерни и софтуерни
компоненти на ГИС; Модели на пространствените данни; Координатни системи и
картографски проекции в ГИС; Дистанционни методи за изследване на Земята и ГИС;
Тенденции в развитието и приложението на ГИС в горското стопанство, екологията,
ландшафтната архитектура и други свързани области.
В упражненията са включени работа с различни софтуерни продукти за ГИС и разработка на
проект по данни за горски и земеделски територии за специалностите ГС и РЗ и по данни за
природни паркове за специалност ЛА. В практическото обучение са заложени софтуерните
продукти MapInfo Professional, QGIS, GISExplorer, ArcGIS, Google Earth Pro и др.
Първият учебник по „Географски информационни системи“ за студентите от ЛТУ е издаден
през 2008 г., преиздаден през 2016 г. [4].
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През 2014 г. са създадени електронни модули с учебни ресурси за дистанционно обучение [6].
Те са програмирани в платформата Blackboard learn тм+ (фиг. 1). Предназначени са за
обучението на бъдещите специалисти по Горско стопанство и Ландшафтна архитектура [5].

Фигура 1. Модул по ГИС в платформата Blackboard learn тм+

Тематичният план на модула по ГИС включва 4 основни теми: 1/ Въведение в ГИС и работа с
различни ГИС софтуерни пакети; 2/ Работа с векторни данни, тематични карти; 3/ Работа с
растерни данни; 4/ Работа с атрибутни данни, заявки [2]. Практическият курс завършва с
разработката на учебен проект по ГИС със задачи от разглежданата тематика (фиг. 2 и фиг. 3).

Фигура 2. Задание и разработка на проект за специалност ГС

Освен предвидената по Учебен план аудиторна заетост по ГИС, като извънучебна форма за
работа със студентите е създаден кръжок по ГИС през 2016 г. с основна цел надграждане на
знанията и уменията на студентите за работа с ГИС и научноизследователска дейност на
участниците в кръжока - студенти, докторанти, специализанти и млади учени на ЛТУ.
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Фигура 3. Пространствен анализ на данни за горски територии за специалност ГС

Във факултет „Стопанско управление“ (ФСУ) се преподават 4 дисциплини на 3
специалности в 2 факултета на ЛТУ. Учебните дисциплини са: „ГИС“ за специалност
„Стопанско управление“ , бакалавър и магистър за ФСУ; „ГИС в туризма“ за специалност
„Алтернативен туризъм“, бакалавър и магистър; „Управленски информационни системи“ за
специалност „Стопанско управление“; „Географски информационни системи“ за специалност
„Екология и опазване на околната среда“, магистър. Като основен софтуер се използват
ArcGIS и ArcMap 10.х [7].
3. НОВИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО ПО ГИС
3.1. Особености в образователния процес по ГИС
Използването на интерактивни средства и методи в практическото обучение по дисциплината
ГИС е предпоставено от спецификата на взаимодействието между участващите в процеса на
обучение (преподавател и студенти). Особеностите на ГИС като учебен предмет са пряко
свързани с използването на високотехнологичен софтуер за ГИС. Интерактивните средства
служат за динамично и атрактивно представяне на учебното съдържание. Осигурява се и
подходяща среда за практическа работа и разработка на проекти чрез едно или повече
компютърни приложения и софтуерни пакети за ГИС.
В зависимост от отношенията между обучаващия и обучаемите могат да се диференцират
различни методи на преподаване - традиционно, активно и интерактивно [1]. При
традиционния метод процесът на обучение е относително пасивен и се основава на действието
„субект (преподавател) - обект (групата от студенти)“. При активното обучение връзката
отново е „субект – обект“, но тук като обект се явява всеки отделен студент. Отчитат се
особеностите във възприемането на материала от обучавания и се прилага индивидуален
подход. За най-ефективен метод на обучение се счита интерактивното обучение [3]. Тук
връзката между обучаващия и обучаемите е от типа „субект – субекти“. Всеки обучаем се
явява субект в обучението и има свой принос в процеса, като работи активно със свой почерк
и подход. В този вариант преподавателят работи за повишаване на самостоятелната
познавателна активност на студентите. Динамичното взаимодействие „студент – студент“ и
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работата в екип са неотменими характеристики на интерактивното обучение по дисциплината
ГИС.
В последните две години се появиха редица ограничения поради здравната криза и все повече
се налага неприсъственото (дистанционно) обучение в електронна среда - за дълги периоди от
време и за големи групи обучаеми. В тази връзка се променят средата, средствата и
взаимодействието между участниците в образователния процес. Така настъпват
неблагоприятни промени на важни компоненти в моделите на преподаване. Това пряко се
отразява на методите и средствата на преподаване, на взаимоотношенията на субектите, което
рефлектира в крайните резултати от обучението във виртуална среда.
3.2. Анализ на новите условия в процеса на преподаване по ГИС
Обучението по учебни дисциплини, свързани с ГИС, изисква използване на най-съвременни
технологични средства. В процеса на преподаване трябва да се предоставят адекватни
инструменти за визуализация, анализ, интерпретация, симулации и моделиране. От голямо
значение е изборът на подходящи данни, хардуер и софтуерни пакети за ГИС. При новите
условия този избор зависи не само от образователната институция и от преподавателя, но и от
конкретните материални, финансови и инфраструктурни възможности на обучаемите, техните
семейства и домовете, които обитават.
Извънредните обстоятелства доведоха до бързото актуализиране на платформите за обучение
(Zoom, Google Classroom, Teams, Moodle, Blackboard и др.) и надграждане с нови модули и
инструменти. В същото време технологичните средства за преподавателска дейности в
електронна среда, които по принцип дават възможности за интерактивен диалог, не
подсигуряват пълноценно взаимодействие между субектите (в общия случай преподавател и
10-12 студента в група при практическите занятия). При използване на видеоконферентна
връзка и синхронно преподаване (близко до реалното присъствено преподаване), няма много
добра обратна връзка и индикации за коригиране на процеса в съответствие с индивидуалните
нужди на обучаемите и техния стил на учене. Неотменен спътник на дистанционните занятия
са техническите проблеми и сривове, с което се накъсва ритъма и целостта на процеса на
предаване и усвояване на знания и в пъти се намалява ефективността на преподаването.
Положителен момент е възможността за по-атрактивно представяне на материята,
многократно повторение на направените видеозаписи и използване на предоставените
електронни материали с учебно съдържание.
Интерактивният модел на обучение по ГИС има силно подчертан индивидуализиран подход.
Диалогът е в основата на интерактивността, както и споделянето на опит и обмен на идеи в
учебната зала. Това е доста минимализирано и затруднено във виртуална среда. Прекъсната е
естествената психо-емоционална връзка между субектите. Увеличава се делът на времето за
пасивно слушане и наблюдение за сметка на активна работа и действие на студентите.
Ролята на преподавателя по ГИС е да даде знания и умения, но преди всичко да бъде
съизследовател, съмишленик и мотиватор. Неговата основна цел не е да регистрира или
санкционира „неправилните“ отговори. При работата с ГИС е характерно, че няма единствено
верни отговори или единствено правилни интерпретации в решаването на даден проблем. В
дистанционното водене на занятията се изискват многократно по-големи усилия и време за
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осъществяването на тази роля и мисия на преподавателя. В електронна среда се изменя
процесът на обмен на информация между обучаващия и всеки студент в сравнение с
директната комуникация в зала.
В обучението по ГИС е оптимално да се комбинират подходът на адаптиране към отделния
студент, поощряване към индивидуална работа и насърчаване за работа в екип (по двойки, в
малки групи или за групата като цяло). Важен елемент в обучението е, че студентите участват
активно в процеса на оценка на своите постижения и тези на състудентите си. Тези процеси са
затруднени при напълно дистанционното обучение, когато студентите не се познават лично,
всеки участник е с различна географска локализация, с различни технически възможности и
моментна готовност за диалог и групова работа.
Много от особеностите на занятията по ГИС са свързани с приспособяване на интерактивните
дейности към възможностите и предпочитанията на студентите, към равнището на знанията и
уменията им в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), както и
към познанията им по основни и профилиращи дисциплини от учебната програма на
специалността.
3.3. Формулиране на проблеми и възможни решения
Възникналите нови обстоятелства и ограничения в образователния процес изискват анализ и
оценка на методите на преподаване в електронна среда. Нужна е нова визия за образователния
процес по ГИС във връзка с новите предизвикателства. Необходимо е да се формулират
въпросите - кое е различното, какви са трудностите в процеса на дистанционно преподаване
по дисциплината ГИС и кои са възможните решения. Ново и различното е, че обучението в
условия на здравна криза става неприсъствено - дистанционното обучение в определен период
изцяло замества присъственото обучение. Като следствие се променят технологичните
средства, организацията на дейността и отношенията между участниците в процеса.
Кое е новото в преподаването по ГИС при дистанционното обучение? Изборът на
електронната среда за обучение е в зависимост от решенията на висшето училище. Софтуерът
за ГИС се определя от университета, съгласувано с преподавателя. Но използваният хардуер
понастоящем зависи и от възможностите за оборудване на всеки отделен студент, а в много
случаи и на преподавателя, който не е обезпечен персонално със служебна техника. Видът на
данните трябва да отговаря на изучаваната предметна област и да е налице свободен достъп
до специализирани бази данни. Необходими са студентски лицензи за избрания софтуерен
пакет за ГИС и условия за изтегляне и активиране на софтуера за ГИС в интернет среда.
Проблеми, свързани с общата електронната среда за обучение. Използването на различни
платформи и електронни решения за преподаване в рамките на един университет водят до
неефективност в работата на преподавателите. Още по-трудно е за студентите едновременно
да поддържат акаунти и достъп до различни софтуерни продукти. За преподаватели и
администрация е затруднен контролът, обратната връзка и вземането на най-оптимални
решения относно процесите на обучение и управление. В началото на 2020 г. у нас беше
характерна ситуацията с множество използвани електронни средства и платформи дори в
рамките на една институция, което допълнително утежняваше неприсъственото обучение.
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Средата за преподаване трябва да бъде унифицирана, лесно достъпна за преподаватели,
студенти и администрацията на университета чрез собствена платформа за обучение, система
с акаунти на участниците в общността и цялостно администриране на системата.
Проблеми, свързани със софтуера за ГИС. Софтуерът за ГИС трябва да бъде официално
лицензиран или подсигурен на студентите за свободен достъп. Спецификата на софтуера за
ГИС и обема на данните изискват хардуер с добри качества и информационен капацитет.
Наличните устройства на студентите в голяма степен не могат да отговорят на това изискване,
а възможните решения са строго индивидуални. Определеният за работа ГИС продукт следва
да съчетава простота за работа, малък обем на ресурсите, но същевременно да има и
достатъчно базови модули за добиване на опит за работа със специализирани данни чрез ГИС.
Общоприетата практиката във висшите училища досега е работата с лицензиран комерсиален
ГИС софтуер за образователни цели (със значителна отстъпка в цената). В настоящите условия
най-оптимално е решението за осигуряване на студентски лицензи за вече закупен
комерсиален софтуер за ГИС; пакет за обучение с временен достъп за студенти; работа чрез
свободно онлайн решение или чрез преминаване към напълно свободен софтуер.
Проблеми, свързани с нивото на предварителната подготовката на обучаемите.
Особеностите на софтуера за ГИС и технологията за обработка и интерпретация на
пространствените данни изискват добра предварителна подготовка и умения за самостоятелна
работа в областта на ИКТ. Голяма част от литературата по ГИС изисква поне базова
чуждоезикова подготовка. Предварителните знания и умения на студентите не покриват
изцяло тези изисквания. Приложният характер на дисциплината ГИС изисква познания на
студентите по основни и специални предмети и добра координация в методическата
последователност на изучаване на учебните дисциплини за дадена специалност.
Поставените задачи трябва да съответстват на нивото на подготовка, на условията на работа
от разстояние и да покриват базов минимум за работа с данни в среда на ГИС в конкретна
предметна област. По-добра основа за надграждане би се получила, ако предварително се
въведе ГИС като общообразователен предмет за студентите в ОКС „бакалавър“ и след това се
надгражда профилирано в ОКС „магистър“. Друг резерв за повишаване на общото ниво на
подготвеност на студентите е да се направи по-масово изучаването на предмети като
„География“, „История“ и др. със средствата на ГИС в училище.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При анализа на провежданото дистанционно обучение по дисциплината ГИС по време на
здравна криза се очертават няколко тенденции. С прилагането на различни техники на
дистанционно и компютърно подпомогнато обучение в зависимост от технологичната
ситуация (хардуерна и софтуерна обезпеченост, достъп до данни, виртуална образователна
среда) обучението по ГИС се променя. Задачите по запазване на качеството на обучение са
свързани с развитие на електронните форми за обучение и адаптиране на методиката на
интерактивно обучение по ГИС. Положителна страна при електронните форми е
възможността за използване на последните технически достижения. Принципно студентите
следят с интерес технологичните новости и всичко в обучението, което е базирано на
съвременно технологично ниво. Нагледната, диалогична и интересна форма на представяне и
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на най-сложния и абстрактен материал по ГИС в електронна среда акцентира вниманието на
студентите към дисциплината и нейната полезност.
За оптимизация на учебния процес, елиминиране на проблемите и повишаване на качеството
на обучение се препоръчват промени от технологично и най-вече от методологично естество:
1/ адаптиране и доусъвършенстване на интерактивното обучение с иновативни технологични
средства по учебните дисциплини, свързани с ГИС; 2/ засилване на механизмите за
пълноценното взаимодействие между преподавателя и студентите и повишаване на
самостоятелната познавателна активност на студентите; 3/ използване на модулния принцип
при организацията на обучението; 4/ актуализиране на тематичния обхват на учебното
съдържание в съответствие с реалната ситуация; 5/ осигуряване на достъп до свободни бази
данни и информационни услуги при разработка на учебните проекти; 6/ по-широко използване
на софтуер за ГИС с отворен код и свободно достъпни ГИС.
Важна стъпка е осигуряването на възможности за студентите и академичния състав на висшите
училища за работа в унифицирана среда, за творчески подход и иновации в изграждането на
електронната учебна система. Изградената и адаптирана към съвременните изисквания
университетска система с ресурси ще отговори на новите предизвикателства и ще бъде в
съответствие с потребностите на обучаваните - осигуряване на условия за високо качествено
висше образование и в частност до пълноценно обучение по ГИС.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ ЗА
КАРТИРАНЕ НА БУРГАСКИ ЗАЛИВ (БЪЛГАРСКИ СЕКТОР
НА ЧЕРНО МОРЕ)
Любомира Трендафилова (BG)
РЕЗЮМЕ
Комплексното картографиране на морското дъно е от съществено значение за
подобряване на нашето разбиране за динамиката на съвременните геоложки процеси,
екосистемите и връзките между биотата и физическите местообитания. През последните
години, бързото развитие на хидрографските технологии направи възможно картографиране
на големи площи на континенталния шелф относително бързо и ефективно. Това налага
системно проучване и комплексно изследване на Българския сектор от Черно море, като
морфоложкото и геоложко картиране на морското дъно се явяват първостепенна задача от
национално значение. Настоящият доклад представя първия етап от най-детайлното
изследване на Бургаски залив по проект „Мултидисциплинарно изследване на Бургаски залив
– МИДБАИ (Съставяне на детайлен цифров модел на релефа на дъното с анализ на
съвременните геоморфоложки условия и археологическо прогнозно моделиране)“. Основна
научна цел е създаване на композитен цифров модел на Бургаски залив, който да ни позволи
да бъдем геопространствено интерпретирани и идентифицирани съвременните морфоложки
форми и процеси на морското дъно на морското дъно. За това проучване е създадена
геопространствена база данни с батиметрични заснемания от различни години и оборудване.
Използваните данни комбинират сонарни мозайки, еднолъчеви и многолъчеви батиметрични
данни и растерни сателитни и дрон-базирани изображения, обработени в PDS 2000, SonarWiz,
Agisoft Metashape и GIS среда. Данните са приравнени в балтийска система за кота, което
позволява точно изграждане на цифров релефен модел. Плътността и обхватът на
батиметричните данни позволи генерирането на цифров батиметричен модел на релефа на
морското дъно с хоризонтална разделителна способност 14 m. Създадена е батиметрична карта
с интервал от 1 м с висока точност. Такъв модел с висока разделителна способност е
значителен напредък в картографирането с висока резолюция на българското черноморско
дъно.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: БАТИМЕТРИЯ, МНОГОЛЪЧЕВИ СОНАРНИ СИСТЕМИ,
ДИГИТАЛЕН МОДЕЛ НА МОРСКОТО ДЪНО, БЪЛГАРСКА ЧЕРНОМОРСКА
КРАЙБРЕЖНА ЗОНА

XXX МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
София, 04 – 05 ноември 2021 г.
XXX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 04 – 05 November 2021

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Подробното познаване на формите на морското дъно е от решаващо значение за
човечеството, а батиметричните данни са от първостепенно значение за навигационната
безопасност. В ерата на непрестанно влошаване на околната среда в световен мащаб, данните
за батиметрията и получените от нея знания играят ключова роля при използването и
управлението на световните океани като природен ресурс, който е в съответствие с Цел 14 на
Организацията на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие - опазване и устойчиво
използване на океаните, моретата и морските ресурси. Въпреки това, по-голямата част от
нашите океани все още са практически слабо картографирани или неизследвани. Само малка
част от морското дъно е систематично изследвана чрез постоянни измервания. Световният
океан покрива 71% от Земята. Това е около 362 милиона квадратни километра [14], но само
малка част е картографирана чрез пряко наблюдение. През последните няколко години се
наблюдава възраждане на признанието за важността на картографирането на морското дъно и
в момента се провеждат много национални и международни инициативи. Неотдавнашните
трагедии като изчезването на полет MH370 на Malaysia Airlines, както и природни бедствия,
загуба на местообитания и нарастващото търсене на офшорна енергия и морски ресурси,
подчертаха необходимостта от по-добро познаване на морското дъно (напр. [41, 44]). След
приемането на Република България в Европейския Съюз и уеднаквяването на протоколите за
изследване на морското дъно, страната бе ангажирана с изпълнението на редица действащи
директиви на европейско ниво. „Рамкова директива за местообитанията”, „Рамкова директива
за водите” и „Рамкова директива за морска стратегия“ са само част от документите, които
придават първостепенно значение на пълноплощно картиране на акваториално-морските
участъци на Република България. Това налага системно проучване и комплексно изследване
на Българския сектор от Черно море. При това геоморфоложкото и геоложко картиране на
морското дъно се явяват водеща задача от национално значение.
Основната цел на настоящия доклад, е да се представят съвременните методи за
картиране на морското дъно, чрез които е изследвана българската черноморска крайбрежна
зона (БЧКЗ). Друга важна задача е систамизирането на каталог и оценка на наличните данни
от съвременни батиметрични изследвания в рамките на БЧКЗ.
2. АРХИВНИ ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРСКИЯ
ЧЕРНОМОРСКИ СЕКТОР
Информацията за създаване на батиметричните карти показва, че те са резултат основно чрез
еднолъчеви ехолоти. При този подход, колкото и гъста да е профилната мрежа, остават
неизследвани области между отделните профили, за които се налага интерполиране на
данните. Нововъведенията в цифровите техники за картиране на ивици от морското дъно с
определена ширина (swath-bathymetric mapping) позволяват цялостно покриване на района на
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изследване. Така наречените многолъчеви ехолоти (multibeam echosounders) дават комплексна
картина на морското дъно. Освен дълбочините, от получените данни може да се извлече
разнообразна информация за типа на дънните седименти, за различни обекти на повърхността
на дъното от изкуствен и естествен произход и редица други явления, оставащи непознати при
предишни изследвания с еднолъчеви ехолоти. С тези си качества многолъчевото ехолотиране
придобива първостепенно и решаващо значение в почти всички сфери на съвременните
изследвания на морското дъно.
Изследвания с еднолъчев ехолот. За съжаление, по-голямата част от БЧКЗ не е пълноплощно
картирана. През 2013 г. МОСВ на Република България възлага на ИО-БАН изготвянето на
„Доклад оценка на екологичното състояние на морските води (РДВ)“. Извършено е
батиметрично заснимане на крайбрежните морски води на Република България. Записите са
по предварително определени профили (промерни линии) с разстояние между тях 500 м.
Общата дължина на промерите е над 3 500 км, като от около 1 700 км са направени в
плитководната част до 20 м дълбочина с М/К „Шелф”, а 1 800 км от НИК „Академик” [1].
Макар и рядко в научната литература се срещат малки площи с еднолъчев ехолот: заснемане
на плитки части от Варненско-Белославски езерен комплекс [24], прилежащото дъно през
научно-изследователска база на ИО-БАН в село Шкорпиловци [22], първата батиметрична
снимка на езеро Узунгерен [11].
В рамките на БЧКЗ най-разпространени са изследвания с многолъчеви ехолоти (ME) или
многолъчеви сонарни системи (МСС). Широкото им приложение в геологията [5], [6], [7],
[8], [9], [13], [25], [39] и геоморфоложкото картиране [4], [19], [21], [23], [30], [32], [35], [36],
[37]. [38] дава допълнителна информация при изследването на подводното археологическо
наследство [26], [27], [28]. МЕ и МСС са основен инструмент при изследването на геоложката
структура при картиране на подводни местообитания и изследване на екологично състояние
[5], [10], [12], [29], [31], [42] и др.
Безпилотно въздушно фотограметрично заснемане (БВФЗ) е основен инструмент за
получаване на актуална информация за бреговите форми [33], [34], [35], [40] и др. Към
настоящия момент са генерирани ДМП с разделителна способност под 0.5 m/pix на повече от
140 л.км (>30%) от БЧКЗ [34]. Фотограметричните изображения за извличане на ДМР,
ортофото мозайки (OM) и триизмерни (3D) фотореалистични модели са използвани за
мониторинг и анализ на надводните и подводни морфоложки форми [18], [30], [32], [33], [35],
[40], оценка на уязвимостта на БЧКЗ към риск от щурмови явления и наводнения [17], [43] и
емпирични изследвания [15] за картиране на природни местообитания [8], [29] практикоприложни цели в морската археология [27], [28] и др.

XXX МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
София, 04 – 05 ноември 2021 г.
XXX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 04 – 05 November 2021
Таблица 1. Таблица със селектирани високо точни батиметрични данни в Бургаски залив
Година

Район
Бургаски
залив

Апаратура

Проект и референция

МЕ 1

Burgas-Alexandroupolis pipeline project, 8

ИО-БАН
ЦПАСозопол

2012

Поморие

МЕ

Bathymetric mapping, Archiv

2013

Бургаски
залив

МЕ/
EE 2

ИО-БАН

2015

Залив
Черноморец/
Поморие

"Мониторинг и оценка на екологичното състояние на
морската околна среда в българския сектор на Черно
море", Договор № 0-33-18/12.06.20134

МЕ

Bathymetric mapping

ЦПАСозопол

2018

Бургаски
залив

МЕ

ИО-БАН

2018

Пристанище
Бургас

„EMODnet-High Resolution Seabed Mapping" European
marine Observation and Data Network,
EASME/EMFF/2018/007

МЕ

Батиметрично заснемане, Архив

ИО-БАН

2019

Ченгене скеле
и езеро
Мандра

EE/UAV 3

2020

Остров Св.
Анастасия

МЕ/EE
UAS

Влияние на екологичното състояние на Варненски и
Бургаски заливи върху популационно-биологичните
параметри на кефаловите видове риби (Mugil
cephalus, Liza aurata и Liza saliens), Договор №
ДМ11-2/15.12.2017 г10
Мултидисциплинарно изследване на Бургаски залив МИДБАИ (Съставяне на детайлен цифров модел на
релефа на дъното с анализ на съвременните
геоморфоложки условия и археологическо прогнозно
моделиране), Договор № КП-06-Н34/7/09.12.2019 г.

Фигура 1. Покритие на получените батиметрични
данни в Бургаски залив
ME – Многолъчев ехолот
ЕЕ – Еднолъчев ехолот
3
UAS – Безпилотна летателни системи (дронове)
1
2

Организация

ИО-БАН

ИО-БАН

Фигура 2. Композитен цифров модел на морското
дъно на Бургаски залив
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Фигура 3. Основно морфоложки форми на дънния релеф Композитен цифров модел на морското дъно на
Бургаски залив

3. ПЪРВОНАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ
Дъното на Бургаски залив представлява плавно наклонена пясъчна до песъчливотинеста акумулативна равнина, която позволява интерполация освен в района на остров Св.
Анастасия и скалните банки, за които имаме предварителни сведения. За изготвянето на
цялостни модел на Бургаския залив данните са поделени в три вида с различна резолюция:
-

Данни от еднолъчево заснемане – заради ограничение обхват те са лимитирани на
дълбочина над 3 m и покриват едва 5% от изследвания район;

-
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Данни от многолъчеви ехолотни системи – изключително голямото им покритие между
75% и 100% ни е дало информация за 37% от площта на Бургаски залив.
Данни от безпилотна въздушна фотограметрия – поради оперативните ограничения и
зависимостта си от климатичните и морски условия, те са ограничени в границата море
– суша – 26 % от брега на Бургаски залив.

Централната част на Бургаския залив е с дължина от 19 km и с ширина от 11 km. Тенденцията
за плавно наклонен профил на сухоземния релеф на бургаската морфоструктура също се
проследява на дълбочина 12 m -14 m [16]. Структурната стъпка на Бургас маркира морската
граница на залива на дълбочини между 26 m и 32 m [2], [3]. Това е добре оформена скалиста
черта, почти свързваща Поморийската вулканична структура и Созополския залив. В
сравнение с Варненския залив (среден наклон - 0,93 °) [39], Бургаският залив се характеризира
с по -леко наклонено морско дъно в източна посока. Стабилизираните хидродинамични
процеси и големите натрупвания са основната причина за равномерното дъно и най -ниския
среден наклон по българското Черноморие (0,47 °).
Крайбрежен и акумулативен склон. Той заема най-плитката част на залива. В северната част
достига до 15 m и се характеризира с плавно наклонено акумулативно дъно. Южната част на
залива е повлияна от стръмните северни склонове на Медноридската антиклинала. На места
акумулативното дъно е нарушено от скалистите брегове и рифове (Спийтфаер, Сока, Лахна,
Ставрова, Поморийска, Бургаска, Малаците и др.,), както и от живописния остров Света
Анастасия.
Бургаската акумулативна равнина е разположена във вътрешната част на залива. В най плитката си част той достига -6 м дълбочина, а в най -дълбоката част е ограничена от Бургаски
структурно стъпало на 30 м дълбочина. Площта на кумулативната равнина е 65 km2 при средна
дълбочина 17 m и среден наклон 0,11 ° (Фиг. 3).
4. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Представените изследвания, методологията на картиране, заснетата площи и съставените
дигитални модели на морското дъно, представляват 16% - изключително малка площ от 270
km2 от акваториалната част на българската черноморска крайбрежна зона. Това е един от
недостатъците, очертаващи се като основна слабост в геоложката изученост на бреговата зона.
Въпреки навлизането на алтернативни дистанционни методи като безпилотното въздушно
фотограметрично заснемане, то е аргументирано до дълбочина от около 3 m. Въпреки
навлизането на алтернативни дистанционни методи като безпилотното въздушно
фотограметрично заснемане, то е аргументирано до дълбочина от около 3 m. Понастоящем,
генерирания цялостен дигитален модел на релефа на дъното позволява анализиране
единствено на ясно изразени морфоложки форми. За постигане на дигитален модел с висока
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разрешителна способност следва да се заложи приоритетно на многолъчевите сонарни
изследвания, подкрепени с фотограметрично заснемане на плитководието. Именно това е
отправната точка към съставянето на актуални геоморфоложки и субстратни карти на
българската черноморска крайбрежна зона и континентален шелф.
Значителният обем новопридобити данни, систематизирани в геопространствена ГИС
базирана база данни ще е значителен принос свързан с нови знания. Наред с тях, като крайни
продукти от проекта се очакват:
1. Цялостен цифров модел на релефа на морското дъно. Той е основа за построяване на високо
точни батиметрични карти, както и за детайлни геоморфоложки анализи;
2. Морфоложка карта на морското дъно, като очаквания мащаб е под М 1:25 000;
3. Карта отражателната способност на морското дъно. На база на тази карта, чрез верификация
с геоложко опробване ще бъде построена;
4. Карта на дънния субстрат в същия мащаб, която е основа за картиране на дънните
местообитания;
5. На база на седиментните разрези ще се направи опит за реконструкция на
палеогеографската обстановка на Бургаски залив;
6. Археологически прогнозен модел с идентифициране на зони с висока вероятност за наличие
на археологически обекти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИДАР В КЛАСИФИКАЦИЯТА
НА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Йоана Църовска
РЕЗЮМЕ
В доклада е анализирано лазерното сканиране (ЛИДАР), което понастоящем несъмнено се
нарежда сред най-използваните и високоточни методи за добиване на триизмерна
пространствена информация за земната повърхност в световен мащаб. По своята същност то
се явява електронно-оптична дистанционна технология за определяне на разстоянията до
обектите с използване на насочен сноп светлина (без необходимост от пряк достъп до самите
обекти) - тримерният лазерен скенер създава така наречения облак от точки ( всяка от които
съдържа геометрична информация за обекта) на базата на която чрез екстраполация се
определя формата му. Освен това, заради високата точност на получените реалните форми на
обектите, лазерното сканиране се явява една от малкото възможни технологии за създаване
на цифрови модели на обекти със сложна геометрична форма. В доклада е направено и
сравнение на експериментално получени 3Д модели на терена, с оглед прилагането им в
последваща компютърна класификация. Обоснован е изводът, че тези модели се явяват
надеждна основа за извършването на обектно-ориентирана класификация на многоканални
изображения чрез дефиниране на различни характеристики.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ЛИДАР, КЛАСИФИКАЦИЯ, МОДЕЛИ НА ТЕРЕНА
1. ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
Лазерните сканиращи системи по своя принцип на действие са подобни на
радиолокационните, но тъй като работят с по-малки дължини на вълната и имат високо
пространствено разрешение с тях могат да се регистрират и по-малки обекти. Поради тези
причини те са особено перспективни не само за целите на дешифрирането, но и за създването
на модели на терена и за решавенето на много други задачи [1].
Въздушното лазерно сканиране представлява електронно-оптична дистанционна
технология за определяне на разстояния до обекти с използване на насочен сноп светлина, без
необходимост от пряк достъп до изследвания обект. Със своята висока точност на отразяване
на реалните обекти, лазерното сканиране е eдна от малкото съвременни технологии за
създаване на цифрови модели на обекти със сложна геометрична форма. Съществува наземно
и въздушно лазерно заснемане. Тримерният лазерен скенер създава тaка наречения облак от
точки, всяка от които съдържа интензитета и геометрична информация за своето
местоположение. На тази база, чрез екстраполация, се определят заснетите обекти.
Въздушните лазерни скенери се използват за картографиране, за определяне на релефа на
местността, за създаване и актуализиране на ГИС и други. Въздушната лазерно сканираща
технология осигурява висока точност, детайлни 3D измервания на земната повърхност, на
растителната покривка, сградите и др. Технологията е разработена преди 15 години за военни
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цели. А първото нейно използване за комерсиални цели е направено в САЩ за изследване на
растителността. В литературата технологията ЛИДАР е спомената първоначално през 1960
година като намираща приложение за изучаване на растителността (на горските площи).
Данните се съхраняват във формат *.las. Те съдържат информация за координатите на всяка
измерена точка, интензитета на сигнала и броя на отразените сигнали от обекта. Данните от
Lidar се характеризират с гъстота на точките, която зависи от височината на летенето, честота
на излъчване на сигнала, атмосферните условия и от редица други фактори. Например 3D
моделирането в урбанизирани територии изисква по-голяма гъстота, отколкото създаването
на цифров модел на извънселищни. Друга важна характеристика е точността на данните, която
може да варира от милиметри до сантиметри, в зависимост преди всичко от условията на
летенe. При въздушното лазерно заснемане скенерите са монтирани на самолети и могат да
регистрират данни за обширни области от земната повърхност [8].
В техническо отношение въздушно лазерно сканиране включва четири главни
съставни части: лазерен приемник-предавател за сканиране; GPS; система за инерциални
измервания и компютър за контролиране на дейността (Фигура 1). Разработени са много
видове сканиращи системи за различни цели и приложения. Въздушният лазерен скенер
изпраща до измервания обект до 500.000 лазерни лъча за секунда и измерва точното време, за
което всеки лъч отива и се връща обратно. Това време се използва за пресмятане на
разстоянието, което снопът светлина изминава от скенера до обекта на изследване.
Инерциалната система и gps устройството определят местоположението и точните координати
за всяка от измерените точки. Друго предимство на системата е, че заснемането може да се
извършва и през нощта, тъй като скенерът излъчва своя собствена светлина [13].

Фигура 1. Компоненти на системата за въздушно лазерно сканиране

Лазерното сканиране се основава на условието за определяне на разстоянието, рез
времето и скоростта на светлината:
d = t/2*c, където

(1)

c ~ 3*108 m/s
В основата на системите за лазерно сканиране е заложено следното математическо
уравнение:
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𝑷𝑷𝑹𝑹 =

𝑷𝑷𝑻𝑻

𝟒𝟒𝝅𝝅𝑹𝑹𝟐𝟐

∗

𝟒𝟒𝝅𝝅

𝝅𝝅𝜷𝜷𝟐𝟐 /𝟒𝟒

∗ 𝑨𝑨 ∗ 𝝆𝝆 ∗

𝑃𝑃𝑅𝑅 − приетата енергия /W/

𝟏𝟏

𝟒𝟒𝝅𝝅𝑹𝑹𝟐𝟐

∗

𝟒𝟒𝝅𝝅
𝜴𝜴

∗

𝝅𝝅𝑫𝑫𝟐𝟐
𝟒𝟒

∗ 𝜼𝜼𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 ∗ 𝜼𝜼𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 + 𝑷𝑷𝑩𝑩𝑩𝑩 , където

(2)

𝑃𝑃𝑇𝑇 −придадена енергия /W/

𝛽𝛽 −ъгъл на наклон на антената

А −площ на целевия обект и рефлекционен коефициент
𝛺𝛺 − ъгъл на обратно разсейване
𝐷𝐷 − отвор на приемника

𝜂𝜂𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 , 𝜂𝜂𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 −атмосферна и системна загуба

𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵 −радиация (от Слънцето и други източници) [14]

Резултатът от самото лазерно сканиране представлява облак от милиони на брой отделни
точки. Тяхното пространствено положение се изчислява след полета с помощта на
специализиран софтуер. Обикновено крайните резултати са готови в срок от няколко седмици,
докато (за сравнение) е добре да се отбележи, че при класическите измервания затова са
необходими месеци или дори години. Основните предимствата на въздушно лазерно
сканиране са: доставянео на високоточна 3D информация за обектите и на надеждни и
актуални данни, на удобствата , бързината и икономическата ефективност на измерванията и
т. н. Като недостатъци на тази технология може да се посочат по-трудното извършване на
обработката и анализа на данните и все още високата цена на използваната апаратура.
Въздушно лазерно сканиране може да се използва за изследване във всяка сфера като
проучване на труднодостъпни горски масиви, хидротехнически и водни съоръжения [1],
открити кариери, културно-исторически забележителности и много други. Така например за
изчисление на височината на горската растителност може да се създадат цифрови модели на
терена и на местността и да се направи разграничение между точките от земната повърхност
и тези от короните на дърветата. В резюме може да се посочат следните характерни черти на
лазерното заснемане:
– Постигане на висока точност;
– Бързодействие – така например само за един ден могат да бъдат заснети до 500-600 км
от дадено линейно съоръжение;
– Не се изисква извършването на предварителни геодезически измервания на обектите;
– Възможност всички елементи на обекта да бъдат измерени директно;
– Данните могат да бъдат ефективно анализирани;
– Лазерните заснемания не се влияят от сезонни климатични ограничения [14].
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Фигура 2. Въздушно лазерно заснемане

2. ВИДОВЕ МОДЕЛИ, КОИТО СЕ СЪЗДАВАТ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ,
ДОСТАВЯНИ ОТ ВЪЗДУШНОТО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ
Суровите облаци от точки, получени от лазерното сканиране, подлежат на обработка.
В зависимост от поставена цел могат да бъдат създадени различни триизмерни модели както
на конкретни обекти, така и на самия релеф. Обработката включва изтриване на отразените
сигнали, изчистване на шумовете, премахванто на ненужни точки и други. Големи удобства
предоставя използването на нормализиран цифров модел на терена (nDSM), съзададен чрез
LiDAR. Цифровият модел на релефа съдържа в себе си две компоненти:
– Първата компонента това е базата от цифрови данни за височините в границите на
зададен участък от местността. Най-често тя е представена като списък от краен брой
точки с техните координати и височини (наричани изходни или опорни точки);
– Втората компонента това е математическият апарат, чрез който се осъществява
комуникирането с базата от данни. Той трябва да осигурява еднозначно определяне
на височината на всяка точка от моделирания релеф.
Потребителските качества на даден цифров модел на релефа могат да се оценят по
следните основни показатели:
– Точност на модела - Изразява се със средноквадратната грешка, с която се определя
височината на която и да е точка на модела, спрямо нейната действителна стойност на
местността.
– Бързодействие на модела - времето, за което се определя надморската височина Hi на
конкретна точка по зададени нейни текущи координати Xi,Yi, отнесено към единица
територия [9].
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Фигура 3. Видове цифрови модели на терена [11]

От първичните облаци от точки могат да бъдат създадени следните основни видове
модели (Фигура 3):
– TIN - цифров модел, при който релефът е представен като съвкупност от точки с
известни координати и височини, разположение случайно в пространствено
отношение, на базата на които се формира мрежа от неприпокриващи се триъгълници.
Този модел представя най-точно релефа, тъй като осигурява най-плътно прилягане на
равнината на отделния триъгълник към земната повърхност [9].
– DSM моделът на местността включва върховете на различни обекти, разположени
върху земната повърхност като например сгради, стълбове, дървета и други.
– DEM моделът е регулярен цифров модел на релефа, състоящ се от точки с техните
номера и височини. Сгради и растителност не се включват в този вид модели.
– DTM модел е височинен модел на земната повърхност, но с неправилно разположени
точки в сравнение с DEM. DTM включва линии на прекъсване, което подпомага
дефинирането на върховете на триъгълниците на TIN.
– nDSM - нормализираният цифров модел е разликата между DSM и DTM. Този модел
представя височинните обекти от земята (сгради, съоръжения) [7]. При
нормализирания цифров модел на терена всеки пиксел представя височината на обекта,
отнесена към земята. За създаването му е необходимо екстрактване на DEM модела от
DSM. DEM се създава чрез клас точки от земната повърхност, а DSM - чрез използване
на първото връщане на сигнала. NDSM е полезен, когато обект на изследване са
сградите и съоръженията върху терена, както и високата растителност. [10]
3. ИНТЕГРИРАНЕ НА ОРТОИЗОБРАЖЕНИЯ С ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО
СКАНИРАНЕ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ КОМПЮТЪРНАТА
КЛАСИФИКАЦИЯ
Направени са много проучвания, свързани с комбинираното използване на ортофото
изображения и данни, получени от въздушно лазерно сканиране. С развитието на тази
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технология се намират все повече и повече приложения и се усъвършенства използването ѝ.
В основната ѝ концепция е залегнала обработката на суровите облаци от точки и получаването
на цифрови модели на терена и най-вече на нормализирани цифрови модели, които се
използват като допълнителен слой върху мултиспектрални снимки. Главното приложение на
хибридното използване на данни е получаването на високоточни класификации, както и
извличането на векторни обекти. Един показателен пример за такъв вид комбинация е
изследването, проведено от учените Гамба и Хушман през 2002 година. Те използват
въздушни ортофотоизображения и данни от LiDAR с цел създаването на карта на земеделски
територии. В своя експеримент те анализират получените резултати, полувени от двата
варианта (направени за един и същи обект). В първия случай данните от въздушните
ортофотоизображения и тези от LiDAR са използвани и поотделно, а във втория комбинирано. По този наин авторите експериментално установяват, че получената точност
при комбинираното използване е по-висока [13].
В настоячщата работа, като пример за създавене на модели на терена, получени от
данни за въздушно лазерно сканиране са използвани обекти, разположени в област Валенсия,
Испания. На фигура 4 е представена 3D визуализацията на суровия облак от точки в RGB+NIR,
както и данни за: броя на точките (които съдържа и техните координати), броя на сигналите
(отиване и връщане), както и разпределението на точките в различните класове. Трабва
дасепоясни, че съществуват класове с отразени и некласифицирани сигнали, които са
премахнати от последващата обработка на данните. Размерът на един масив от точки с гъстота
0,5 точки/м2. За обхвата на изследвания район са използвани 6 масива, които са обединени в
един .*las файл, който съдържа 42 800 147 точки.

Фигура 4. Визуализация на суровия облак от точки и характеристиките му

За създаването на модели на терена от облака от точки, получен от лазерното сканиране,
са използвани съвместно софтуерните продукти ERDAS Imagine и ArcMAP. В първата фаза
на обработка от обединения .*las файл е създаден DTM модел (фигура 5), чрез изключването
на клас, съдържащ сгради. От същия .*las файл, но с включването на всички класове е създаден
DSM модела, показан на фигура 6.
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Фигура 5. DEM модел на терена

Фигура 6. DSM модел на терена

На фигура 7 е визуализиран нормализирания цифров модел, получен чрез предходните
два модела. Този модел съдържа само височината на сградите и съоръженията в дадения
масив. На фигура 8 е представена цветна визуализация на трите получени модела.
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Фигура 7. Нормализиран цифров модел на терена

Фигура 8. Модели, получени от точковия облак

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новополучените от лазерно сканиране модели на терена, могат успешно да се приложат
при осъществаването на компютърна класификация. Съществуват множество вариации от
характеристики, които могат да бъдат зададени при класификацията на изображенията ( чрез
използване на моделите на терена) сред които:
– класифициране според зададена височина на сгради;

–
–

XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
София, 04 – 05 ноември 2021 г.
XXXI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 04 – 05 November 2021

класифициране според зададена кота на земната повърхност;
класифициране според височината на растителна покривка.
Може да се направи извода, че данните, получени от въздушно лазерно сканиране, във
все по-голяма ще допринасят за развитието и усъвършенстването на компютърните
класификации и за подобряването на тяхната точност и детайлност. От изключителна важност
за тяхното успешно осъщетвяване е извърщавнето на оптимален подбор на използваните
входни данни, а именно - високоточни модели на терена [9], както и на подходящи
мултиспектрални [12] и хиперспектрални [6] изображения с висока разделителна способност.
Това способства и повишаването на качеството на коректнитите крайни продукти и доприняся
за развитието на възможностите, които предоставят съвременните дистанционнии и
фотограметрчни методи за изучаването на екосистемите [2] и на другите обекти, разположени
върху земната повърхност. Осъщетвяването на бързи и точни класификации играе много
значима роля и за осигуряването на своевременна и икономически ефективна информация за
създаването и актуализирането на различните ГИС ГИС (в това число и ГИС за екологини
цели) и по този начин допринася и за екологичното и устойчиво развитие на съвременното
общество [4]. Особено актуално и важно е бързото извършавне на надеждни класификации за
създаването на подробни тематични карти на критични райони по време на природни бедствия
и катаклизми [5] с оглед опазване на населението, за ранното прогнозиране, а в по-дългосрочен
план и за създавнето на модели за за изучаването на глобалното затопляне [3] и на други
еколкогини и климатични промени.
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ЗАСНЕМАНЕ НА СТАДИОН ,,НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ“ С
БЕЗПИЛОТНА ЛЕТАТЕЛНА СИСТЕМА И ПОСЛЕДВАЩИ СРАВНЕНИЯ
МЕЖДУ ДВА ОТ НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СОФТУЕРИ
Веселина Господинова, Ралица Нейчева
РЕЗЮМЕ
Изследването представя въздушно безпилотно заснемане, на стадион „Национална
Спортна Академия“. Целта е да се направят предварителни проучвания на състоянието
на теренната покривка и в последствие ревитализиране на тартановата настилка. За
заснемането е използвана безпилотна летателна система DJI Phantom 4 RTK.
Фотограметричната обработка, е извършена в програмната среда на Agisoft Metashape и
Pix4D Мapper. Направено е сравнение между софтуерите от гледна точка на
характеристики на продуктите и получените резултати.
Ключови думи: въздушна фотограметрия, безпилотна летателна система, заснемане на
стадион
SHOOTING OF STADIUM ,,NATIONAL SPORTS ACADEMY" WITH UNMANNED
AERIAL SYSTEM AND COMPARISON BETWEEN SOME OF THE MOST
FREQUENTLY USED SOFTWARES
Veselina Gospodinova , Ralica Neycheva
ABSTRACT
The study presents uncrewed (unmanned) aerial shooting of the Stadium “National Sports
Academy”. The purpose of the study is to make preliminary researches for the status of the
terrain and subsequently to revitalize the tartan pavement. It was used a DJI Phantom 4 RTK
uncrewed (unmanned) aerial system for the shooting. The photogrammetric processing was
made in the Agisoft Metashape and Pix4D Мapper software environment. It was executed a
comparison between the softwares in terms of features’ product and obtained results.
Keywords: aerial photogrammetry, uncrewed (unmanned) aerial system, shooting of stadium
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Идеята за реализирането на настоящия проект, се породи от любовта към спорта,
вървяща в тясна връзка, с любовта към геодезията и маркшайдерството.
Удовлетворението се увеличи, в последствие, когато стана ясно, че изследванията могат
да се обвържат и с практическа реализация. Личните наблюдения и коментари, относно
обмислен ремонт на спортните сгради и съоръжения и в частност, пистата към
официалния стадион „Национална Спортна Академия“, провокира идеята за съчетаване
на личните и професионални интереси в обща цел. Използването на въздушна
фотограметрия и в частност безпилотните летателни системи, e едно добро решение, за
проучването на актуалното състояние на теренната покривка и в последствие ревитализация на спортната настилка на стадиона.
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Стадион ,,Национална Спортна Академия“ се намира в гр.София, община
Столична, район Студентски. Тартановата писта е излята и създадена през 1992г.,
благодарение на усилията на тогавашния ректор – проф. Георги Кабуров [5]. Спортната
Академия притежава едни от най-добрите лекоатлетически условия и съоръжения, а
пистата е вторaта по качество в България, след тази на Национален стадион ,,Васил
Левки“. Лекоателтичеката материална база, на територията на Национална Спортна
Академия, се дели на три основни групи, спадащи към Кралицата на спорта. Официален
стадион, съдържащ лекоатлетическа писта и естествено тревно игрище, предназначено
за футбол, тартанова писта, със сектор за хвърляния, лекоатлетичска писта, със сектор за
скокове и закрита лекотлетическа писта. Тартанът, на официалния стадион, помещава и
сектори за скокове и хвърляния, влизащи в изискванията за провеждането на национални
и международни състезания. Съставът на сектора се подразделя на зона за хоризонтални
и вертикални скокове.
В продължение на дълги години, лекоатлети от различен ранг, простиращ се от
национално до професионално ниво, водят подготовката си, именно на този стадион,
поради уединената обстановка и чистотата на въздуха, извираща сякаш от Витоша. Като
пример могат да се посочат Ивет Лалова и Инна Ефтимова – състезателки, участвали на
повече от една Олимиади, избиращи голяма част от подготовката им да се проведе точно
на тази писта [6]. Освен тренировки, стадион ,,Национална Спортна Академия“, от дълго
време е арена за разнообразни спортни прояви, вариращи от детски, аматьорски до
международни турнири. Студенти от Mинно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
са участвали не веднъж в разнообразни прояви, на Национални университетски игри, на
които са завоювани призови места утвърждавайки авторитета на университета.

а)
б)
Фигура 1. Кадри от: а) Международен турнир „Нови Звезди“ – София, 2013 г. (в ляво) и
б) Национална студентска универсиада – София, 2018 г.(в дясно).
Тази лична връзка със спорта доведе до решението за заснемане на стадиона,
използвайки безпилотна летателна система и в последствие до сравнение на двата найкомерсиални фотограметрични софтуера за обработка на въздушни изображения.
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2. ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ И ПОСЛЕДВАЩА ОБРАБОТКА
За заснемането на стадион „Национална Спортна Академия“ е използвана
безпилотната летателна система - DЈІ Рhаntоm 4 RTK, разполагаща с 20-мегапикселова
камера. Тази система притежава 1‘ СМОЅ ceнзop, регyлиpyeмa f/2.8 - f/11 блeндa и
мexaничeн зaтвop, блaгoдapeниe нa ĸoйтo ce eлиминиpa изĸpивявaнeтo нa oбpaзитe, пpи
заcнемaнe нa бъpзoдвижeщи ce oбeĸти, ĸaĸтo и пpи заcнемaнe c виcoĸa cĸopocт. БЛС
тежи около 1,4 kg, а размерът й по диагонал е 350 mm. Максималната височина на летене
е 6000m, a скоростите, които развива са съответно: максимална скорост на издигане - 6
m/s при автоматичен полет, - 5 m/s при ръчно управление и максимална скорост на
снишаване - 3 m/s. Максималната скорост при атоматичен полет на работа е 58 km/h, за
приблизителното време на работоспособност – 30 min. Безпилотната летателна система,
включва и контролер, съдържащ DJI GS RTK app пpилoжeниe, чрез което се ĸoнтpoлиpa
БЛС, в двaтa възможни peжимa на аерофотозаснемане – автоматичен и ръчен. Teзи
peжими, дават възможност дa се зaдaде мapшpyт (план на летене), да се ĸopигиpa
cĸopocттa на летене, нaдмopcĸaтa виcoчинa, както и нacтpoйĸите на ĸaмepaтa. Пo тoзи
нaчин може да се извърши aвтoмaтизиpaнo ĸapтoгpaфиpaнe или инcпeĸтиpaнe нa
cъoтвeтния paбoтeн пpoцec.
В БЛС директно е интегриран RTK модул, предоставяйки в реално време данни
за позициониране на ниво сантиметър, което позволява получаването на по-висока
абсолютна точност на метаданните на изображенията. Блaгoдapeниe нa виcoĸaтa
peзoлюция, Рhаntоm 4 RТК мoжe дa пocтигнe добра разделителна способност, при GSD
(Grоund Ѕаmрlе Dіѕtаnсе) oт 2.74 сантиметра, пpи виcoчинa нa пoлeтa oт 100 m нaдмopcĸa
виcoчинa [2,3].
Аерозаснемането е реализирано в един полет, при височина на летене 60m,
надлъжно и напречно застъпване 80% и надирен режим на заснемане. Плана на летене е
представен на следващата фигура.

Фигура 2. Траектория на плана на летене (в ляво) и местоположение на проекционните
центрове и припокриване на изображенията (в дясно)
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С цел геореферирането на модела, в обекта са разположени 8 опорни точки,
стабилизирани с метални болтове и сигнализирани с черно-бели марки с квадратна
форма. Точките са избрани внимателно, разположени са равномерно върху обекта и са
далеч от заобикалящата го растителност. За определянето на координатите им e
използван мултисистемен, двучестотен ГНСС приемник CHCNAV – I50, в RTK режим
на работа. Използваният контролер е HCE320, поддържащ Android и изпозващ теренния
софтур – LandStar7 [4,7]. Той спомага за лесно боравене и връзка с инструмента.
Координатна система е WGS 84 (UTM - зона 34N).
Времето за планиране, стабилизиране, маркиране и измерване на опорните точки
е около 1 h, а съставянето на плана на летене и извършването на самото заснемане на
обекта отне около 20 min. Трябва да се има в предвид, че съоръжения като този стадион
се експлоатират постоянно, поради това е добре да се предвиди малко повече време за
този тип дейности.
Последващата фотограметрична обработка е извършена на един и същ настолен
компютър чрез два независими програмни продукта - Agisoft Metashape Professional и
Pix4D Маpper, използващи Structure from motion - SfМ (Структура от движение) метода.
Изборът на тези два софтуера не е случаен, обоснован е от факта, че това са
специализирани фотограметрични софтуери с пълните възможности за обработка на
въздушни изображения от рехав облак от точки до генериране на ортофото мозайка и са
най-често използваните в бранша, т.е. най-популярните комерсиални решения.
Основните сравнения между софтуерите са направени на базата на следните показатели:
системни изисквания на софтуерите, цена, време, функционалност при
обработката, точност на модела, брой точки в плътния облак, качество на
текстурирани полигонални модели и ортофотомозайка.
3. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ СОФТУЕРИТЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТИТЕ И ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Всеки софтуер си има своите плюсове и минуси и няма еднозначен отговор кой
софтуер е най-добър. Това зависи от конкретните задачи, които ще се решават и опита
на оператора.
При избора на софтуерен продукт за фотограметрична обработка е необходимо да
се познават системните му изисквания и технически характеристики. В таблица 1 са
представени системните изисквания на двата соф
туера - Agisoft Metashape и Pix4D Mapper.
Таблица 1. Препоръчителни хардуерни изисквания [1]
Хардуер
Операционна
система

Pix4Dmapper
Windows 8, 10, 64 bits

Процесор

quad-core or hexa-core
Intel i7/Intel i9 /Threadripper/Xeon/
GeForce GTX GPU compatible with
OpenGL 3.2 and 2 GB RAM

Видео карта

Agisoft Metashape
Windows 7 SP 1 or later (64
bit), Mac OS
X Mountain Lion or later,
Debian/Ubuntu
with GLIBC 2.13+ (64 bit)
Intel Core i7 or AMD Ryzen
7 processor
Discrete NVIDIA or AMD
GPU
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Твърд диск
RAM

SSD
14 GB RAM
(от 100 и 500 снимки)

12 GB
(при 100 -150 снимки)

Аgisoft Metashape, е софтуерен продукт, изискващ по-ниски препоръчителни
параметри за използване на програмата, в сравнение с Pix4D Маpper, което се вижда и от
гореупоменатата таблица.
Както Agisoft Metashape така и Pix4D Mapper имат функции за обработка на
цветни, топлинни и мултиспектрални изображения. И двата софтуера визуализират
получените резултати и позволяват извличането на количествени данни от модела разстояния, площи, обеми и извършване на виртуални проверки, което води и до
генерирането на различни изходни формати.
Друг ключов параметър при избора на софтуер е цената.
Тя зависи от избора на лиценз, вариращ между варианти за: месец, година или
перманентен. Веднъж закупен лиценз за Agisoft Metashape, остава постоянен и не се
налага ежегодно подновяване. Програмният продукт предлага стандартна и
професионална версия, включващи разнообразни функции насочена към решаването на
различни инженерни задачи. И професионалната и стандарта версия на Agisoft Metashape
извършват фотограметрична триангулация, генерират плътен облак от точки, числени
(цифрови) модели и позволяват тяхното текстуриране. И двете версии поддържат камери
тип „рибешко око“. Всички останали функции, като например класификация на облак от
точки, експортиране на числени модели на релефа и повърхността, на ортофотомозайки,
обработка на многоканални изображения, изчисляване на NDVI индекс и други са
включени само в професионалната версия.
Таблица 2. Цени на Pix4Dmapper и Agisoft Metashape [1]
Продукт
Pix4Dmapper – вечен
абонамент
Pix4Dmapper – годишен
абонамент
Pix4Dmapper – месечен
абонамент
Pix4Dmapper – вечен
абонамент (проферсор)
Pix4Dmapper – вечен
(учебен)
Agisoft Metashape Професионално ниво
Agisoft Metashape Стандартно издание
Agisoft Metashape
Професионално
образование

Лиценз
Плаващ лиценз
(1 устройство)
Плаващ лиценз
(2 устройства)
Плаващ лиценз
(2 устройства)
Плаващ лиценз
(2 устройства)
Плаващ лиценз
(25 устройства)
Постоянен лиценз
(1 устройство)
Постоянен лиценз
(1 устройство)
Постоянен лиценз
(1 устройство)

Цена (USD)
$4990
$292/месечно
$350/месечно
$1990
$6700
$3499
$179
$549
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Agisoft Metashape –
Стандартно образование

Постоянен лиценз
(1 устройство)

$59

Pix4D Mapper предоставя плаващ лиценз на официалния уебсайт, а закупуването
на плаващ лиценз на Agisoft Meatshape, може да стане от дистрибутори в страна, в която
потребителят съжителства. И двата софтуера предоставят специални цени за
образователните институции [1]. Цените на Pix4Dmapper в сравнение с тези Agisoft
Metashape са по-високи, което се вижда и от таблица 2.
За повечето инженерни задачи времето и функционалността при обработката
на данните е от изключително значение. Това е и следващият избран критерий за
сравнение.
Време и функционалност при обработката
За изследваният обект и при така зададените параметри на полета, общото време
за фотограметрична обработка и от двата софтуера е идентично. То е представено в
таблица 3.
Tаблица 3. Продължителност на обработката при двата софтуерни продукта

Mesh

Matching time
Alignment Time
Optimize
Генериране на Depth Maps
Генериране на Point Cloud
Reconstruction
Генериране на 3D Textured

Генериране на Tiled model
Генериране на DEM\DSM
Генериране на Ortomosaic
Total Processing Time

Pix4D Mapper

21m:06s
13m:47s
10m:43s
16m:58s
1h:2m:34s

Agisoft Metashape
3m:06s
1m:07s
5s
7m:58s
6m:10s
8m:48s
8m:02s
19m:04s
23s
3m:43s
58m:26s

Работната среда на Agisoft, е доста по-олесненa, с изкачащи менюта,
съкращаващи търсенето на функции до минимум. Недостатък на програмата, е твърде
многото въвеждане на предварителни параметри, за разлика от намалените до минимум
в Pix4D. Аgisoft е продукт, с олекотен режим на работа, подразделящ създаването на
всяка повърхнина в отделен етап. Pix4D има по-тромава програмна среда, в която етапите
на получаване на крайни продукти са финализирани в 3 стъпки. Положително качество
на фотограметричния софтуер, е че функциите са систематизирани и не се изисква
прекалено много въвеждане на параметри. В третата последна стъпка се генерират
числени модели на повърхността, текстурирани модели, ортомозайки и други. Поради
тази причина, продължителността на работа нараства, но сумарното време показва
идентични резултатите за изследвания обект.
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Работният процес при Pix4D Mapper има по-висока степен на автоматизация от
Agisoft Metashape, при необходимостта от въвеждане на по-малко параметри. Именно
поради това, е подходящ за начинаещи потребители в сферата.
Точност на модела
Постигнататите средни квадратични грешки на модела и от двата софтуера са
идентични, за изследваният обект (съответно за Agisoft Metashape - 0.0121m и Pix4D
Mapper - 0,008m).
Брой точки в плътния облак
При сравнение на броя точки в плътният облак се забелязва, че Agisoft Metashape
(17 556 934 точки) генерира по-голям брой точки в сравнение с Pix4D Mapper, който
съдържа 3 430 918.
Текстурирани модели
Друга разлика, която се открива между двата програмни продукта, е областта на
образуване на текстурираният модел. Agisoft Metashape обхваща по-голяма област, за
разлика от Pix4D Mapper, което може да се види и по-надолу на фигура 5. При Agisoft
Metashape по-точно се отразяват елементите по стените на сградите и съоръженията,
докато при Pix4D те са по-разляти. Това се вижда от фигура 3.

Фигура 3. Числени модели с текстура получени от обработката в софтуерите:
а/ Agisoft Metashape
б/ Pix4D Mapper
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Дърветата и листата се считат за хомогенни текстури и сравнението им е
сравнително трудно. При съпоставка на растителността, обграждаща изследваният обект
резултатите от двата софтуера са идентични - дърветата изглеждат размазани.
Oсновно предимство на Agisoft Metashape е възможността за генериране на Tiled
Model, който е едно добро решение при моделирането на градски/урбанизирани области.
Той позволява визуализиране на големи триизмерни модели с висока разделителна
способност. На следващата фигура е представен такъв модел.

Фигура 4. Числен / цифров Tiled (детайлен) модел
Качество на ортофотомозайката
Ортофотомозайките получени и от двата софтуера са с идентично качество.
При генерирането на ортофото мозайките и в двата софтуера е избрана
максимална разделителна способност, която съответства на разделителната способност
на изображенията. При зададените за обекта параметри на полета на летене, тя има
стойност 1.64 сm.
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Фигура 5. Ортофотомозайки получени от обработката в софтуерите:
а/ Agisoft Metashape
б/ Pix4D Mapper
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите показват, че представената методика може да се приложи в реални
условия, при решаване на различни инженерни задачи, като: проучване, проектиране и
възстановяване на спортни сгради и съоръжения, строителство, ландшафтно оформление
и др. Като едно актуално и динамично развиващо се направление, цифровото
фотограметрично моделиране може да бъде един добър инструмент, заемащ челно място
сред класическите геодезически методи. Той би могъл да намери приложение при
периодичното наблюдение, свързано с проследяване на актуалното състояние на
спортните настилки и на настъпили евентуални деформации по тях.
Относно фотограметричните софтуери, не би могло да се каже, кой от двата, е поподходящ за обработка на изображения, получени от заснемане на такъв тип обекти като
спортни съоръжения. Добре би било специалиста или любителя да използва пробният
период на програмния продукт, за да вземе решение, кой от софтуерите ще предпочете
за конкретно поставените му задачи. Но ако той не е тесен специалист и му се налага да
го използва еднократно, Pix 4D би го улеснил, тъй като обработката е сведена до 3
стъпки, с минимално въвеждане на параметри.
Използвана литература
[1] Yu-Qi Lin, Sendo Wang, Comparison of computer-vision-based photogrammetric software
for reconsturcting virtual indigenous tribe, The 40th Asian Conference on Remote Sensing
(ACRS 2019) October 14-18, 2019, Daejeon Convention Center (DCC), Daejeon, Korea
[2]https://bg.wikipedia.org/wiki/CMOS_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%
D1%86%D0%B0
[3] https://www.store.dji.bg/bg/dron-phantom-4-rtk.html
[4 ] https://www.chcnav.com/product-detail/i50-gnss

XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
София, 04 – 05 ноември 2021 г.
XXXI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 04 – 05 November 2021

[5 ] https://www.nsa.bg/bg/page,812
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РОЛЯ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО
СКАНИРАНЕ И ЦИФРОВО АЕРОФОТОЗАСНЕМАНЕ В
ИНЖЕНЕРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Владимир Брусило, OOO „АГМ СИСТЕМЫ“
РЕЗЮМЕ
Първите системи за лазерно сканиране (LiDAR) се появяват преди повече от 50 години. С
времето стават все по-точни, по-универсални и по-широко разпространени. С
намаляването на теглото и подобряването на характеристиките въздушното лазерно
сканиране с използването на безпилотни летателни системи се превръща в изключително
рентабилен, високоточен и ефективен начин на работа с много широк спектър от
приложения и редица ключови предимства.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ВЪЗДУШНО ЛАЗЕРНО СКАНИРАНЕ, ЛИДАР, LiDAR

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Основните компоненти на системите за въздушно лазерно сканиране са:
• Базова станция GNSS (или мрежа)
• Система за сканиране (LiDAR и ИНС)
• Система за наземен контрол
• Цифрови камери (RGB, мултиспектрални)
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2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛАЗЕРНОТО СКАНИРАНЕ

Прието отражение

Излъчен сигнал
отражение

ИНС
Определяне на ъглите
на ориентация

GNSS
Определяне на
точни координати

Фигура 1. Технология на лазерното сканиране

2.1. Същност и принципи на технологията
Въздушното лазерно сканиране се явява активно заснемане. Монтирано на летателен апарат
(самолет, хеликоптер, БЛС) LiDAR оборудването, извършва дискретно сканиране на
местността и обектите, които са разположени на нея. При това се регистрира направлението
на лазерния лъч и времето за неговото преминаване.
Текущото положение на лазерния скенер се определя с помощта на високоточен GNSS
приемник (работeщ в диферинциален режим) съвместно с инерциалната навигационна
система (IMU).
Като знаем ъглите на завъртане и координатите на лазерния скенер, може недвусмислено
да се определят абсолютните координати на всяка точка на лазерно отражение в
пространството.
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Фигура 2. Облак от точки от лазерно сканиране

2.2.

Какви видове транспорт обикновено се използват при провеждане на
мобилно лазерно сканиране?
Автомобилен транспорт

Железопътен транспорт

Пилотирана авиация

Безпилотни въздушни системи
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3. ПРЕИМУЩЕСТВА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ЛАЗЕРНО
СКАНИРАНЕ
Висока скорост

Висока скорост на извършване на полеви работи

Автоматизация

Камералната обработка на данни за получаване
на цифров модел на релефа се извършва
практически напълно в автоматически режим

Улеснена обработка

При комбиниране с камери съществено нараства
скоростта на фотограметрическа обработка поради
отпадане на необходимостта от фототриангулация

Намаляване на разходите

Съществено намаляване на разходите за
планово и височинно обоснование

Релеф под растителност

Лазерното сканиране позволява да се получи точен
и детайлен триизмерен модел на местността,
включително и под короните на дърветата

Навсякъде

Възможност за заснемане на труднодостъпни и
опасни обекти, месности без ориентири
(пустини, пясъчни или блатисти територии)

Камерална част

Пренасяне на основния обем от работа по създаване
на пространствени данни в камерални условия

Триизмерен модел

Детайлността и точността на получената информация
позволява да се получат абсолютно всички форми на
релефа, присъстващи в зоната на заснемане, и да се
получи триизмерен модел на всички наземни обекти

Не се влияе от осветеността

Лазерното сканиране може да се извършва при всякакви
условия на осветеност, включително и през нощта
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4. ЛАЗЕРНИ СКЕНЕРИ НА КОМПАНИЯТА АГМ СИСТЕМЫ

ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР АГМ-МС1

Въздушен лазерен скенер за безпилотни летателни средства

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точност на определяне на кординатите: от 5 см
Максимално разстояние на сканиране: 200 м
Възможност за интеграция на една фотокамера

ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР АГМ-МС3

Въздушен лазерен скенер за безпилотни летателни средства

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точност на определяне на кординатите: от 5 см
Максимално разстояние на сканиране: 200 м
Възможност за интеграция на две фотокамери
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ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР АГМ-МС5

Мобилен лазерен скенер за наземни транспортни средства

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точност на определяне на кординатите: от 3 см
Максимално разстояние на сканиране: 300 м
Възможност за интеграция на панорамна
фотокамера

ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР АГМ-ВС55
Въздушен лазерен скенер за пилотируема авиация

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Точност на определяне на кординатите: от 3 см
Максимално разстояние на сканиране: 2850 м
Възможност за интеграция на различни типове
фотокамери
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Фигура 3. Примери за безпилотни носители, използвани за въздушно лазерно сканиране
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5. КАРТОГРАФИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКШЕЙДЕРСКИ РАБОТИ

МОДЕЛ НА РЕЛЕФА
Цифров модел на релефа по данни
от въздушно лазерно сканиране

ЦИФРОВ РАСТЕР
Цифров растер на интензивността
на отразения сигнал от въздушен
лазерен скенер

ОРТОФОТОПЛАН
Цифров ортофотоплан

ТОПОПЛАН
Цифров топографически план
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6. ТАКСАЦИЯ НА ГОРИТЕ

Изходни данни

Класификация на данните

План на горските насаждения
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Предложеният метод за таксация на горите се основава на нови методи за обработка на
данни от дистанционно изследване и въздушно лазерно сканиране с помощта на алгоритми
на невронни мрежи, базирани на машинно зрение и дълбоко обучение, инструменти за
работа с големи обеми от данни (bigdata) и съвременни инструменти за получаването им.
Анализът на данните от невронна мрежа ви позволява да различавате видовете с висока
точност в данните от въздушното заснемане. Съвместното използване на въздушно
фотографиране и въздушно лазерно сканиране дава възможност с висока точност да се
определят таксационните характеристики на горските насаждения.
7. МОНИТОРИНГ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ
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ДАННИ ЗА АВТОРА
Владимир Александрович Брусило
ООО „АГМ СИСТЕМЫ“
Руска Федерация, гр. Краснодар, ул. Фрунзе 22/1
Тел.: +7 918 120 10 45
Имейл: brusilo.va@agmsys.ru
www.agmsys.ru

ЕСРИ ГИС ЗА НУЖДИТЕ НА ГЕОДЕЗИЯТА

Деница Савова-Георгиева (BG)

РЕЗЮМЕ
ESRI e световен пионер и лидер с 50-годишен опит в разработването и
внедряването на географски информационни системи (ГИС), които функционират като
неразделна част от почти всеки тип организация. ESRI GIS платформата ArcGIS е
приета за ГИС стандарт в редица водещи организации, сред които НАТО, Европейската
агенция за околна среда, структури на Европейската комисия и др.
.
ЛЕКТОР:
Деница Савова,
мобилен +359883372906
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МЕЖДУНАРОДНАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ГИС – ОТ
АБСТРАКТНИЯ МОДЕЛ КЪМ ПРИЛОЖНОТО НИВО
Яна Липийска, Мария Ангелова (BG)
РЕЗЮМЕ
Стандартизацията в ГИС е необходима на всички етапи – от идейното т.н. концептуално
ниво, през реализирането на процесите в нея до обмена на данни и връзката с други системи.
Проблемът с обмена на данни изисква широко обхващащо решение, като едно такова е
стандартизация на трансфера на геопространствена информация с цел да се създаде
достъпност на геоинформацията, така че тя да бъде използваема от широк кръг потребители.
Проблемът засяга и НИПД от гледна точка на хармонизацията на хетерогенни данни. От друга
страна стандартите са с абстрактна структура и прилагането им изисква задълбочено
разбиране и анализ. Настоящият доклад демонстрира как може да се приложи на практика
подходът на серията стандарти за геоинформация ISO 19 100 Model Driven Architecture (MDA)
за моделиране с разширение към спецификации XML/GML, WFS и други. Като краен резултат
е трансформирането на абстрактната спецификация на приложната схема в XML-базирана
спецификация, която може директно да се използва във WFS.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ГЕОИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, СТАНДАРТИ,
ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ, XML/GML
1. АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА
Природата на геоинформационните системи (ГИС) като многофункционален инструмент
предопределя обмена на данни като съществено важен за създаването на завършено работещо
решение на географски ориентирани проблеми от различно естество. За управление на
процеси и взимане на решения най-добрият вариант е централизиране на цялостната система
в дадена сфера – общото ядро (пространствена база данни за събиране на изходни и
обработени данни, ГИС сървър за осигуряване на отдалечен достъп до пространствените
данни и други ГИС компоненти) с разпределен достъп до всички участници е решение на
високо ниво. Дори в този случай обаче връзката с външни системи (външна база данни) или
независими потребители не може да бъде избегната, нещо повече – тя е крайно необходима и
е функционалност, която не може да отсъства в една съвременна ГИС.
Проблемът с обмена на данни изисква широко обхващащо решение – едно такова е
стандартизация на трансфера на геопространствена информация. Това решение цели да се
създаде свободен/отворен обмен на данни на световно ниво [Govorov, M., 2008].
Този проблем е важен и във връзка с националната инфраструктура за пространствени данни
(НИПД) - съвкупността от масиви пространствени данни, описващите ги метаданни, услугите
и технологиите, свързани с тях, начините за обмен, достъпване и използване и процесите на
национално ниво. Известно е, че европейската общност за инфраструктура за пространствени
данни INSPIRE (Infrastructure for Spatial InfoRmation European Community) изисква от всяка
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членка на Европейския съюз (ЕС) да осигури достъп до национален набор от
геопространствена информация чрез мрежови услуги за споделяне между
организации/институции. От гледна точка на хармонизацията на хетерогенни данни,
стандартизацията може да бъде фундамент за организацията на пространствените данни на
различни нива (включително и държавно ниво).
2. ФУНДАМЕНТАЛНИ СТАНДАРТИ В ГИС
Наличието на голям набор от формати и структури, в които е организирана пространствената
информация, налага стандартизация и устойчива платформа за ефективното ѝ използване и
обмен. Единната база за стандартизация на геоинформацията цели съгласуване и
рационализация, постигане на оптимална степен на ред и последователност в производството
и надеждността на даден продукт или услуга. Редица организации са концентрирали усилията
си в тази насока (Международната организация по стандартизация (ISO), Международната
електротехническа комисия (IEC), Международния съюз по телекомуникации (ITU), Open
Geospatial Consortium (OGC), World Wide Web Consortium (W3C), както и множество
технически комитети, държавни и частни институции). Практически всяка държава
(включително Р България) притежава набор от стандарти в различни сфери. Важна насока е да
се следят световните тенденции и вместо да се генерират нови стандарти и обменни формати,
да се „профилират“, както е дефинирано от ISO, съществуващите такива, да се обединяват
различни техни части и да се разширяват за конкретно приложение, като се има предвид, че
голяма част от стандартите са свързани във верижна структура и различните комбинации от
тях могат да бъдат практично и работещо решение.
Фундаменталният набор от стандарти за геоинформация е известният ISO/TC 19 100,
съдържащ референтна рамка или общ технологичен език между доставчици и клиентите им.
Чрез тези стандарти могат да специфицират методи, процеси, инструменти и услуги за
управление на геоинформация, включително дефиниции, описание, добиване, обработка,
анализ, достъп, представяне и трансфер на тези данни в цифров формат между различни
системи, потребители и пространства [ISO, 2021].
Тази стандартизация в геоинформацията, разбира се, цели достигане на оперативна
съвместимост. Под оперативната съвместимост в обхвата на геоинформационните системи се
разбира стандартизиран и автоматизиран обмен на геопространствени данни на принципа на
еднократно предоставяне на данни и многократното им използване за нуждите на ГИС [ДАЕУ,
2021].
Проблематиката се състои в това, че стандартите са до голяма степен с абстрактна природа,
изискват задълбочено познаване, за да се приложи тяхната идея и сами по себе си не са
достатъчни за да се изгради ИПД или някоя от нейните части. От друга страна,
спецификациите (като например XML, GML, WMS, WFS, WCS, WTS и други) са по-конкретни,
приложно насочени за разлика от стандартите, и могат да бъдат директно използвани за дадено
приложение. Въпреки това стои въпросът за оптимален избор с цел максимална приложимост
на геоинформацията и услугите с геоданни.
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3. ПОДХОД ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Целесъобразно е стандартизацията в ГИС да се заложи още от идеята на нейното създаване,
като се премине през трите модела - концептуален (с мета-метамодел, метамодел, приложно
ниво и набори от данни), логически и физически [Кунчев, И., 2019]. Ако международните
стандарти са във фундамента на системата (методи, процеси и дефиниции), стандартизацията
на последващите инструменти, услуги и обмен на геоинформация е естествено продължение
на процеса при експлоатацията на една ГИС. От тази гледна точка ще бъде разгледан
представеният от серията стандарти за геоинформация ISO 19 100 подход за моделиране, при
който изискванията първоначално се моделират на концептуално/логическо ниво и след това
се конвертират в спецификации на приложно ниво. Този процес може да се обобщи като Model
Driven Architecture (MDA) и е избраният подход за моделиране от серия ISO 19 100, като е
разширен със спецификации XML/GML, WFS и други (фиг. 1). Основната идея на подхода е,
че моделите следва да се използват не само за разбиране същността на системата и нейното
проектиране, но и за управлението й при внедряване, експлоатация и поддръжка [MDA, 2021].

Фигура 1. Подход за моделиране на ISO 19 100 MDA – от реалния свят през концептуалната схема до
приложното ниво.

Фигура 1 описва връзката между моделирането на реалния свят и резултатната концептуалната
схема. Накратко вселена на дискурса (universe of discourse) представлява частта от реалния
свят, която следва да се представи/моделира. Концептуалният модел дефинира концепциите
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й. Концептуалната схема е формално описание на концептуалния модел. Тя се представя чрез
език за описание на концептуална схема, който се състои от лексикални и/или графични
нотации. В основата на езика на концептуалната схема е концептуалният формализъм и за
настоящата серия от стандарти е обектно-ориентираното моделиране. Документира се
приложна схема (концептуалната схема на данни за конкретно приложение), която може да се
обясни като модел, базиран на абстракции на обекти от реалния свят, представени чрез
отделни единици (feature types) и свойствата им. Приложната схема е ядрото на
спецификацията на данните (data specification) и продуктите от данни, която включва: обхват,
идентификация, съдържание и структура на данните, референтни системи, качество на
данните и метаданни, като всички тези елементи са отделни ISO стандарти. Процесът се
извършва в съответствие с методология за каталогизиране на обектите, която съдържа
дефиниции и описание на feature types, техните атрибути, връзки и операции със и на набори
от геоданни.
Цялостната методология (приложната схема) се описва с унифициран език за моделиране
UML, който е профилиран от ISO и се използва за език за описание на концептуалната схема.
ISO стандартите обикновено използват създадения от World Wide Web Consortium (W3C)
Extensible Markup Language (XML) за кодиране на записи във файлове. XML е набор от правила
за създаване на стандартни информационни формати и за споделяне едновременно на формата
и данните, както и тяхното съхранение чрез дефинираната в него структура [Govorov, M.,
2008]. Освен гореописаното, XML може да се разглежда като стандарт за дефиниране на
произволни маркиращи езици със сходна структура, като най-значимият в тази сфера е
създаденият и публикуван от международния консорциум на различни (над 500) публични и
частни организации - Open Geospatial Consortium (OGC) Geography Markup Language (GML)
език за геопространствена информация [Lupp, M., 2017]. За да се прочете и използва XML от
програмите, е нужно подробно описание на елементите на документа (тяхната структура и
подредба). За целта се дефинира XML схема (XSD) [Lake R., 2011].
В съответствие с подхода на международната организация по стандартизация, UML моделът
се кодира в XML/GML схема (ISO 19 118, ISO 19 136), а данните в XML/GML формат в
съответствие със схемата. Резултатът е трансформиране на абстрактната спецификация на
приложната схема в XML-базирана спецификация, която може директно да се използва във
Web Feature Services (WFS). Това позволява заявки, селектиране на данни, вмъкване,
изтриване, обновяване на данни и операции с данни съгласно приложната схема.
Този подход, избран от серията стандарти ISO 19 100 за създаване и използване на
геопространствени стандарти и спецификации, (използване на UML за приложна схема, обмен
на географска информация, кодиране и изпълнение на услуги на тази база) цели постигане на
оперативна съвместимост (фиг. 2).
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Фигура 2. Оперативна съвместимост на геопространствени данни, публикувани чрез WFS.

Специфично е, че XML напълно разграничава съдържанието от визуалното представяне, а
GML прави същото за географските данни. От гледна точка на стандартизацията е добре да се
направи разграничение - стандартизирано представянето на съдържанието на географските
данни и стил на визуализиране на GML обектите, който се задава допълнително и е възможно
да се представи както в конкретен софтуерен продукт, така и чрез допълнително създадена
XML стилова схема.
Поради практичния си текстови характер и възможността да съхранява сложни структури,
XML/GML е широкоразпространен и приет – поддържа се от много от софтуерите (както с
платени, така и с безплатни лицензи).
4. ПРАКТИЧЕСКА РАЗРАБОТКА НА ПОДХОДА
Съгласно гореописаната теоретична постановка, дефинирана от ISO/TC 211, е създаден тестов
проект на транспортна система. За да се извърши моделиране на информация, е необходимо
да се дефинира абстракция на реалността, т.е. да се определят набор от адекватно описващи
обектите данни [Павлов, П., Дечев, Х., 2014]. Изборът на този набор от описания е важен етап
от цялостния процес на концептуално моделиране, който се счита за критичен инструмент за
осмисляне, разбиране и прилагане на геоинформацията [Кунчев, И., 2019]. За разработката е
извършено концептуално описание на сухопътната мрежа на автомобилния транспорт на град
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София с принадлежащите й характеристики, както и обектите на пътната инфраструктура,
достъпни от свободни информационни ресурси.
Преминати са 4-те етапа на концептуално моделиране [Кунчев, И., 2019]: мета-метамодел (на
вербално ниво, неподлежащ на стандартизация), метамодел (описание чрез език за моделиране
UML), приложно ниво, съдържащо приложна схема с дефинициите на типовете обекти и
процеси, и най-ниското ниво – геопространствения набор от данни.
Въз основа на създадената UML статична клас диаграма с дефинираните класове, обекти,
релации, атрибути, типове данни и интерфейси е експортирана XML/GML схема XSD. Тя е
използвана за структуризация на пространствени данни (в случая пътната мрежа) във формат
за съхранение и пренос на геоданни GML. След тази стъпка върху векторната информация
могат да се приложат WFS - заявки, селектиране на данни, вмъкване, изтриване, обновяване
на данни и операции с данни съгласно приложната схема. Процесът е представен на фиг. 3.
Широко използваемостта и поддържането на XML/GML от всички съвременни ГИС,
предопределя унифицираността на подхода за преход от концепцията до приложението чрез
услуги за геоданни. Тази унифицираност е важна стъпка към постигане на оперативната
съвместимост, от която има основна нужда на всички нива – от локалното до националното.

Фигура 3. Практическо приложение на подхода на ISO 19100 за стандартизация от концептуалното до
приложното ниво.
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5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Въпросът, който стои пред геообщността, не е дали да се използват стандарти за
геопространствена информация - тук по-скоро е налице предизвикателството да се избере кои
стандарти и спецификация ще са най-приложими и кой подход ще бъде най-разумен за
внедряването и улесняването на обмена на информация и улесняване на поддръжката на
системите.
Представеният подход, който е в съответствие с международната стандартизация, съдържа в
себе си няколко аспекта - представя унифициран процес за концептуално и логическо
моделиране, което е безспорен необходим елемент за правилна и функционална експлоатация,
и демонстрира как на практика могат да се покрият изискванията на съвременното търсене на
качествени услуги с геоданни на основата на общоприета стандартизация по начин, по който
те да станат достъпни и многократно използвани от широк обхват потребители и системи без
допълнителна ръчна намеса.
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ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ ОБЛАЦИ ОТ ТОЧКИ,
ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗАСНЕТИ С
БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ И ПРИЛОЖЕН
ДИРЕКТЕН (PPK) МЕТОД ЗА ГЕОРЕФЕРИРАНЕ: ОЦЕНКА НА
ТОЧНОСТТА ЗА ТЕСТОВ РАЙОН В ПЛАНА ПЛАНИНА,
БЪЛГАРИЯ
Дейвис Динков
РЕЗЮМЕ
Използването на безпилотни летателни системи (БЛС) за дистанционни наблюдения
намира все по-голямо приложение при изучаване на земното покритие и топографско
картографиране. БЛС, оборудвани с потребителски камери, могат лесно да заснемат
изображения с висока разделителна способност. Тези изображения позволяват да се генерира
геопространствен облак от точки, последван от създаване на триизмерен повърхностен модел
и ортофото-мозайки. При фотограметрия, използваща SfM-MVS метод на обработка на
заснетите изображения, обикновено се прилага непряко георефериране на цифровите данни,
чрез наземни контролни точки (GCP). Но изборът, маркирането и координирането на GCP в
труднодостъпни терени е трудоемко, отнема време, а и в някои случаи е опасно или
невъзможно. Основната цел на това изследване е да се оцени точността на
геоопространствените облаци точки като основен продукт на фотограметричната обработка
по метода SfM-MVS. Изображенията са геореферирани чрез използване на PPK (PostProcessing Kinematic) метод за прецизно изчисление на координатите (Xo,Yo,Zo) на
проекционните центрове на обектива на използваната за заснемане с БЛС камера. За тази цел
е заснет тестов обект в планински район чрез три различни конфигурации камера/БЛС.
Сравнени са прекият и непрекият метод за георефериране на цифровите продукти. Изчислена
е средната квадратна грешка (RMSE) в положение на точка в плътните облачни структури,
като са използвани валидиращи точки (VP) с прецизно измерени на терен координати.
Анализът се основава на статистическа оценка на експериментални данни, получени от
хексакоптер базиран на TAROT X6 оборудван с две различни конфигурации на сензора за
изображения: 1) Eкшън камера Sony RX0 и 2) Безогледалната камера Sony A6000, както и
квадракоптер DJI Phantom 4 Pro с интегриран допълнителен GNSS модул за директно
георефериране чрез PPK-метод. Анализирайки точността на цифровите облаци точки,
получени с експерименталните конфигурации БЛС/камера за тестовия район, настоящето
проучване показва, че работният процес UAS-PPK-SfM може да предостави качествени данни
със сантиметрова точност на фотограметричните продукти.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ (БЛС); ДИРЕКТНО (PPK)
ГЕОРЕФЕРИРАНЕ, SFM-MVS, БЛИЗКОДИСТАНЦИОННА ФОТОГРАМЕТРИЯ
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ВЪВЕДЕНИЕ

Безпилотните летателни апарати са налагаща се успешна алтернатива за събиране на
данни от дистанционни наблюдения с широк спектър от практически приложения. Наборите
от данни, получени чрез дистанционно наблюдение с БЛС, са с толкова висока детайлност, че
могат да бъдат картографирани характеристики на ландшафта, които просто не се различават
при по-ниските разделителни способности. Пространствените резолюции, които обикновено
се получават чрез пилотирани самолети са с диапазон 10–100 см а от сателитни системи > 50
см. През последните години се разработват БЛС с внедрени допълнителни RTK/PPK GNSS
системи за директно георефериране на заснетите изображения. Основната идея е в работния
процес да се разчита изцяло на технологията за директно рефериране без нужда от
геодезически проучвания (т.е. изчисляване на фотограметричния модел, използвайки само
координати на изображенията за георефериране). Използването на такъв опростен процес би
бил приложим в много изследвания, където е трудно или невъзможно стабилизиране и
измерване на земни контролни точки (GCP). Развитието на висококачествени IMU (Inertial
Measurement Unit) и GNSS технологии, както и специализираните RTK (Real Time Kinematic)
и PPK (Post-Processed Kinematic) решения за БЛС могат да осигурят точно определяне на
параметрите на външното ориентиране на използваните камери. Прилагането на такъв подход
има потенциал да премахне необходимостта от GCP [1]. Напоследък и двата метода (RTK и
PPK) за георефериране постепенно се развиват и могат да осигурят точност на ниво
сантиметър при крайните цифрови продукти.
В настоящето проучване е използван кинематичен метод с последваща обработка (PPK)
за прецизно георефериране на изображенията от БЛС. При PPK-метода се извършват GNSS
измервания в неподвижна референтна станция и подвижни приемници. Характерно за този
метод е сравнително краткото времетраене на наблюденията в подвижните приемници. При
последващата обработка на кинематично GNSS измерване с продължителност от порядъка на
секунди се постига сантиметрова до милиметрова точност в местоположението на
регистрираната точка.
Изследване на приложението за директното георефериране RTK/ PPK чрез интегриране
на RTK GNSS приемник на борда на БЛС е разгледано в публикациите на [2], [3], [4]. В
проведено проучване, в литература [5] е изследвано приложението на PPK-метода за
георефериране, като са демонстрирани резултати сравними и дори по-добри от използването
на индиректния GCP-метод. Използването на такъв опростен процес би бил приложим в много
изследвания, където е трудно или невъзможно стабилизиране и измерване на наземни
контролни точки (GCP).
1.1.Близкодистанционна фотограметрия чрез SfM-MVS работен процес
За получаване на цифрови данни с висока разделителна способност (т.е. облачни точки,
цифрови модели на повърхността – DSM или цифрови модели на релефа – DTM) заснетите
изображения с директна геореференция се обработват прилагайки Structure from Motion Multi-View Stereo (SfM-MVS) работен фотограметричен процес. SfM-MVS произхожда от
областите на компютърно зрение и фотограметрия, като изисква бюджетно оборудване и
минимален експертен опит. SfM-MVS при определени условия може да създаде облаци от
точки със сравнимо качество със съществуващите методи за изследване (например наземно
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лазерно сканиране). Комбинацията от въздушни снимки, заснети чрез БЛС и обработени чрез
SfM-MVS алгоритъм позволява да се реконструират триизмерни (3D) модели на повърхности
въз основа на набор от цифрови RGB изображения от различни гледни точки [6].
Методът SfM (Structure from Motion – Структура от движение) се основава на съвпадащи
характеристики (точки) в множество припокриващи се изображения, за да се реши
едновременно и автоматично триизмерната позиция на камерата и геометрията на
изображението [7]. Чрез SFM-метода обикновено се оценява местоположението на снимката,
нейната ориентация и параметрите на камерата. Multi view stereo (MVS) процеса използва това
местоположение и ориентация (т.е. параметрите от SFM) и изчислява 3D плътен облак от
точки. Така че, за да направим 3D модел от набор от изображения, първо трябва да се премине
през SFM, а след това да се приложи MVS [8].
1.2. Методи за георефериране на заснетите с БЛС изображения
Аеротриангулация – „АТ“ (GCP метод):
Аеротриангулацията (AT) е процес, при който се установява математическа връзка
между въздушните снимки, камерата (сензора на камера едно от двете остави, много
поясняващо) и земната повърхност. За да се коригира грешката при позициониране в
проучванията на UAS, се използват така наречените "наземни контролни точки" или
GCP. GCP са точки, които се виждат на изображенията и за които са известни точните
географски координати. Използването на GCP за георефериране се оказва солидно
решение за постигане на висока точност в цифровите фотограметрични продукти [1],
[9]. Въпреки това, GCP трябва да бъдат поставени и измерени, като точността силно
зависи от броя на използваните GCP и тяхното пространствено местоположение [10].
Трудностите при този метод произтичат от разходите за време, затруднения при
поставянето на точките върху терена (свлачища, ледници, открити рудници) или липса
на видимост (гори или храсти).
Директно георефериране на изображения (RTK/PPK метод):
За разлика от AT, при директното георефериране на изображенията имаме прецизно
изчисляване на позицията и ориентацията на камерата по време на снимане, така че
всеки пиксел може да бъде георефериран към земната координатна система, без да са
необходими измервания на земята. Развитието в GNSS/INS технологията допринесе за
голям скок в цифровата фотограметрия. GNSS записва координатите "X, Y, Z", а INS
(инерциална навигационна система) записва ъглите на ориентация "w, φ, k" по време на
експозиция. Тези измервания са интегрирани и образуват шест параметъра, които се
наричат параметри на външната ориентация “EO”, които се използват в уравнението за
колинеарност за георефериране [11]. В класическата фотограметрия координатите на
контролните точки са необходими за решаване на уравненията за колинеарност, които
определят връзката между камерата, изображението и земната повърхност. Две
основни модификации на кинематичните измервания на GNSS са приети за
приложения на БЛС въз основа на непосредствената наличност на корекционни данни
по време на полети с безпилотната система. Ако GNSS приемникът на БЛС може да
комуникира с референтната станция в реално време (използвайки радиовръзка),
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корекциите могат да се прилагат едновременно по време на полета. Този режим се
нарича кинематична корекция в реално време (RTK). Ако изчислим координатите на
заснетите изображения, като приложим корекциите от базовата станция след полета,
режимът се означава като кинематичен GNSS метод с последваща обработка (PPKметод).
През последните години все по-популярни стават изследванията с БЛА с цел директно
георефериране на изображения. Други области, в които е изследвано приложението на
директната геореференция като метод са при изследване нагорски площи [12], ерозия
на язовирите и речното корито [13], свлачища [14] и др.

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
2.1. Тестов район
Изследването е извършено в извънградска територия в землището на с. Плана, Софийска
община, в близост до геодезическа обсерватория „ПЛАНА“ към Българската академия на
науките (42°28' N; 23°24'"E). Районът представлява хълмист терен с наклон около 8.3% от
север на юг, със средна надморска височина 1200 m. Преобладава тревиста растителност с
иглолистна гора в периферията на заснемания периметър (фиг.1).

Фигура 1. Тестов район

2.2. Безпилотни летателни системи – конфигурации
2.2.1 Конфигурация Phantom 4 Pro+PPK
DJI Phantom 4 Pro (P4P) - Фигура 4(a) е оборудван с камера DJI FC6310 с номинално фокусно
разстояние 8,8 mm и 1 ”CMOS” 20-мегапикселов сензор с номинален размер на пиксела 2,41 x
2,41 µm. DJI FC6310 създава изображение от 5472 x 3648 пиксела, което съответства на 13,2 x
8,8 mm. За реализиране на експеримента PPK-GNSS, платформата е оборудвана с компактен
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GNSS-RTK приемник (Reach RTK kit, Emlid Ltd) с RTK / PPK възможности, както е описано
по-долу.

(a)

(b)

(c)

Фигура 2. БЛС и PPK-GNSS модул: (a) Phantom 4 pro; (b) Emlid Reach M+ Tallysman антена;
(c) Snap PPK adapter kit for Phantom 4 pro

2.2.2 PPK-GNSS модул
По време на полетите на БЛС, за базова станция е използван GNSS-приемник Reach RS (Emlid
Ltd) монтиран на тринога, разположен върху GCP. Максималното разстояние между БЛС и
базовата станция е 216 m. Приемникът на базата е конфигуриран да регистрира
необработените данни във файл RINEX при 5 Hz, използвайки сателити GPS, GLONASS. БЛС
е оборудван с Reach m+ GNSS приемник (Фигура 2b) за регистриране на необработените данни
в UBX формат, използвайки GPS и GLONASS сателити. Моделът на антената е TW2710 на
Tallysman, който покрива честотните ленти на GPS L1, GLONASS G1, BeiDou B1, Galileo E1
и SBAS (WAAS, EGNOS и MSAS). Антената е монтирана на специална плоча, като центърът
се намира точно над центъра на обектива на камерата, за да се сведе до минимум изместването
между фазовия център на антената и проекционния център на камерата. Височината на
антената е 23 см и тази разлика между проекционния център на антената и камерата се взема
предвид по време на последващата обработка.
Snap PPK - Фигура 2(c) е комплект адаптер за свързване на Emlid Reach GNSS приемник към
Phantom 4 Pro. Комплектът се включва за секунди към Phantom 4 Pro – без никакви
модификации. Предните светодиоди на Phantom 4 Pro мигат всеки път, когато се направи
снимка. Фототранзисторът регистрира мигането и времевата марка се записва в
регистрационния файл на Reach. Времевите знаци се извличат и комбинират със снимките като
прецизни геотагове.
2.2.3 Хексакоптер TAROT X6
Хексакоптерът TAROT X6 е асемблиран като БЛС с отворен код, ползвайки полетен
контролер с отворена архитектура - Pixhawk 2.1 CUBE, на който е инсталиран софтуерът с
отворен код Ardupilot за управление на летателната система. В литература [15] е разгледано
устройството и основните компоненти на безпилотната летателна система. С полетната
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конфигурацията TAROT X6 са проведени тестови полети с две фоторегистриращи устройства
– Sony A6000 и Sony RX0 (таблица 1).
Таблица 1. Параметри на фоторегистриращи устройства

Модел/параметри

Sony A6000

Sony RX0

Обектив

Sony E 20 mm f/2.8 (SEL- ZEISS® Tessar T * 24mm
20F28)
F4

Фокусно разстояние

f = 20 mm

f = 7.7 mm

Сензор

24.3 MP CMOS image
sensor APS-C format (23.5
mm × 15.6 mm)

15.3 MP (Exmor RS
CMOS) - 1 "(13.2 mm x 8.8
mm)

Максимална светлосила

F / 2.8

F / 4.0

2.3. Въздушни фотограметрични заснемания на тестовите райони
Въздушните заснемания са извършени през месец септември 2020 г., като въздушните
заснемания с различните полетни конфигурации са извършени в един ден. За оценка на
цифровите продукти са използвани стабилизирани в тестовия район GCP, както и
допълнително поставени валидиращи точки при самото заснемане (фиг. 3).

Фигура 3. Тестов участък – контролни и валидиращи точки
(a) Схема на земните контролни и валидиращи точки; (b) Базова станция - Emlid Reach RS+;
(c) контролна точка (GCP); (d), (e) валидиращи точки

Предварително са дефинирани фотограметрична мисия със софтуера за планиране на
полета Mission Planner (за БЛС TAROT X6) и UgCS [16] (за БЛС Phantom 4 Pro) със следните
харектеристики: 1) За БЛС TAROT X6: височина на полета 85 m, надлъжно застъпване на
снимките 80% и напречно 70%, скорост - 7 m/s. и 2) За БЛС Phantom 4 Pro: височина на полета
65 m, надлъжно застъпване на снимките 80% и напречно 70%, скорост - 5 m/s.
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Фигура 4. Интерфейс на UgCS по време на изпълнение на полетна мисия с Phantom 4 Pro

Според изготвените полетни планове се извършва заснемане на тестовия район с
различните полетни конфигурации (фиг. 4).
2.4.GNSS измервания и георефериране на изображения
GNSS кампаниите имат три различни цели: (1) измерване на наземни контролни точки
(GCP), които да се използват във фазата на въздушната триангулация; (2) измерване на точки
за валидиране (VPs) за оценка на пространствената точност на получените цифрови данни и
(3) запис на необработени GNSS данни за последваща обработка за точно координиране на
изображенията, направени от БЛС.
За точно георефериране и валидиране на крайните цифрови продукти, са използвани 9
наземни контролни точки (GCP) и 15 валидиращи точки в тестовата зона (фиг. 3а).
Контролните точки са сигнализирании с марки (фиг. 3(d, e)) и са координирани по метода
GNSS RTK с геодезичен двучестотен приемник (Kolida - К5 PLUS).
За изчисление на точните позиции на заснетите с БЛС изображения е приложен PPKметод. За целта на терена се разполага базова станция (GNSS BASE), където се приемат и
записват сурови GNSS данни чрез приемника EMLID RS+ (фиг. 3b). По време на полетните
мисии с БЛС също се записват сурови данни, както и се регистрират моментите на извършване
на снимките, посредством допълнителния PPK-кит (фиг. 2c).
2.5. Фотограметрична обработка
Фотограметричната обработка на геореферираните изображения се извършва с
Pix4Dmapper [17]. Софтуерът използва алгоритъма SfM-MVS за генериране на 3D облачни
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точки, DSM и ортофото мозайки от заснетите въздушни снимки. При прилагане на PPK-метода
за георефериране, изчислените позиции на камерата са прикрепени към EXIF метаданните на
всяко заснето изображение [15]. След първоначалната обработка са въведени всички точки за
валидиране (Check points) за оценка на точността. Следващите стъпки включват генериране на
плътен облак от точки за извършване на независима оценка извън фотограметричния софтуер
Pix4Dmapper. За да се оцени точността на различните опции за георефериране, наборите от
данни бяха обработени с шест конфигурации при три различни полета както следва:
•

Първи полет (Конфигурация Tarot/Sony A6000): Височина на полета 85 m, вградено GPS
решение + 9 GCP, само PPK и PPK + 1 GCP;

•

Втори полет (Конфигурация Tarot/Sony RX0): Височина на полета 85 m, вградено GPS
решение + 9 GCP, само PPK и PPK + 1 GCP.

•

Трети полет (Конфигурация Phantom 4 Pro+PPK kit): Височина на полета 65 m, вградено
GPS решение + 9 GCP, само PPK и PPK + 1 GCP.
2.6.Оценка на точността

Най-достоверната оценка, която може да се направи, се основава на използването на
валидиращи контролни точки, чрез измерване на разликите между отчетено в плътния облак
точки местоположение и измерените на терен пространствени координати. При проверка на
генерираните плътни облаци от точки, вероятността е малка да има съвпадение между
отчетените в облака координати с измерените с GNSS, така че използването на най-близката
точка от облака от точки ще доведе до известна грешка. Този ефект обикновено е незначителен
за добре моделирани области, с висока плътност на облачната структура.
Оценката на точността на облака от точки е проведена с помощта на 24 валидиращи
точки, използвайки инструмент за векторизиране на точки в софтуера Pix4Dsurvey.
Векторизираните точки се експортират като точков шейп файл (.shp), след което са обработени
в софтуер с отворен код QGIS [18]. От QGIS се експортират като текстови файлове с
идентификатори на точки и координати X, Y, Z. Тези координати се сравняват с референтните
(измерени с GNSS-RTK приемник) позиции на точките за валидиране.
2.6.1 Статистически анализ
Изчисляване на средните квадратни грешки в координатите:
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ∆𝑥𝑥𝑖𝑖2
�
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥 =
𝑛𝑛

∑𝑛𝑛 ∆𝑦𝑦 2
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑦𝑦 = � 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖
𝑛𝑛

(1)

(2)

XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
София, 03 – 05 ноември 2021 г.
XXXI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 03 – 05 November 2021

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 ∆𝑧𝑧𝑖𝑖2
�
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑧𝑧 =
𝑛𝑛

(3)

където ∆xi, ∆yi и ∆zi представляват разликите между прецизно измерените координати и
отчетените в плътния облак точки координати на валидиращите точки, а n е общия брой на
валидиращите точки. RMSEx и RMSEy се използват за изчисляване на средната квадратна
грешка в хоризонтално положение RMSExy на изследвана точка:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑥𝑥 = �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥 2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑦𝑦 2

(4)

3. РЕЗУЛТАТИ
Oбработката на изoбраженията по метода SfM-MVS се извършва в средата на
Pix4Dmapper [17], като се получават следните начални параметри на цифровите продукти:
•

“TAROT X6/Sony A6000“: GSD е 1,56 cm/pixel a обобщената средна квадратна
грешка при георефериране на цялостния модел е със средна стойност (mean RMS
error) = 0.012 m чрез използвани 9 опорни точки;

•

“TAROT X6/Sony RX0“: GSD е 2,38 cm/pixel a обобщената средна квадратна
грешка при георефериране на цялостния модел е със средна стойност (mean RMS
error) = 0.014 m чрез използвани 9 опорни точки;

•

DJI Phantom 4 Pro: GSD е 1,91 cm/pixel a обобщената средна квадратна грешка при
георефериране на цялостния модел е със средна стойност (mean RMS error) = 0.011
m чрез използвани 9 опорни точки.
3.1. Оценка на вътрешната точност на модела чрез валидиращи точки в
Pix4Dmapper

Оценката на точността в точките за валидиране в софтуера Pix4Dmapper, може да се
счита за една от най-ранните оценки за точност по време на фотограметричната обработка.
Оценката на точността е извършена с помощта на 24 контролни и валидиращи точки (GCP, VP
) (фиг. 3а). При различните конфигурации на използваните точки (PPK, PPK+1GCP, 9 GCP),
валидиращите точки не се използват при геореферирането на модела. Средните стойности и
средната квадратна грешка (RMSE) на разликите се изчисляват за всеки полет, за да се открият
систематични отмествания. Позициите на точките за валидиране се определят директно в 3D
облака от точки в Pix4D с помощта на вградения RayCloud 3D Editor. В таблици 2 и 3 са
изнесени обобщените средни квадратни грешките в положение и височина на валидиращите
точки за трите конфигурации.
Таблица 2. Средни квадратни грешки в положение (RMSExy) на валидиращите точки във
фотограметричния софтуер Pix4D (в метри)
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Конфигурация P4P

X6+A600

X6+RX0

9 GCP

0.026

0.025

0.028

0.041

0.043

0.168

0.231

0.125

0.180

Метод за
PPK+1GCP
георефериране
PPK

Таблица 3. Средни квадратни грешки във височина (RMSEz) на валидиращите точки във
фотограметричния софтуер Pix4D (в метри)

Конфигурация P4P

X6+A600

X6+RX0

9 GCP

0.041

0.056

0.074

0.051

0.053

0.092

2.502

1.968

0.096

Метод за
PPK+1GCP
георефериране
PPK

RMSE Z (m)

0.25

0.25

0.2

0.2

Грешки (м)

Грешки (м)

RMSE XY (m)

0.15
0.1
0.05
0

0.15
0.1
0.05
0

P4P

9 GCP

X6+A600
PPK+1GCP

X6+RX0
PPK

P4P
9 GCP

(a)

X6+A600
PPK+1GCP

X6+RX0
PPK

(b)

Фигура 4. Средни квадратни грешки (a) в положение (RMSExy) и (b) във височина (RMSEz) във
валидиращите точки за различните полетни конфигурации. Скалите са с еднаква размерност, но
стойностите за вертикалните грешки (P4P, X6/A6000) поради голяма систематична грешка не се
вместват

3.2. Оценка на точността на генерираните облаци точки
Извършена е оценка на точността на плътния облак от точки за трите конфигурации
дрон/камера. Хоризонталните и вертикални средни квадратни грешки на позициите на
валидиращите точки са отчетени в таблици 2 и 3. Поради голямата систематична грешка във
височините при прилагане на PPK-метод без опорни точки (таблица 3), не са изследвани
грешките в плътните облаци точки за различните конфигурации при този метод.
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Таблица 4. Средни квадратни грешки в положение (RMSExy) за позиции на валидиращите точки
отчетени в плътните облаци точки (в метри)

Метод за
георефериране

Конфигурация

P4P

X6+A600

X6+RX0

9 GCP

0.029

0.026

0.038

PPK+1GCP

0.068

0.046

0.158

Таблица 5. Средни квадратни грешки във височина (RMSEz) за позиции на валидиращите точки
отчетени в плътните облаци точки (в метри)

Метод за
георефериране

Конфигурация

P4P

X6+A600

X6+RX0

9 GCP

0.052

0.061

0.066

PPK+1GCP

0.056

0.055

0.123

0.15
0.13
0.11
0.09
0.07
0.05
0.03
0.01
-0.01

0.45
Грешки (м)

Грешки (м)

Хоризонтални грешки - 9GCP

1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23

Валидиращи точки
X6_A6000
X6_RX0
Phantom 4 Pro

(a)

Хоризонтални грешки PPK +1
GCP

0.25
0.05
-0.15

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23

Валидиращи точки
X6_A6000

X6_RX0

Phantom 4 Pro

(b)

Фигура 5. Грешки в хоризонтално положение на валидиращите точки отчетени в плътните облаци
точки: а) За метод на георефериране чрез 9 GCP; (b) За директно герефериране и една контролна точка
(PPK +1 GCP)
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Височинни грешки - 9GCP

Височинни грешки - PPK + 1GCP
0.1

0.15
Грешки (м)

0.05
0

-0.05

Грешки (м)

0.1

0

-0.1

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23

-0.1

-0.15

Валидиращи точки

-0.2
X6_A6000

X6_RX0

(а)

Phantom 4 Pro

1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23

-0.2
-0.3

Валидиращи точки

-0.4
X6_A6000

X6_RX0

Phantom 4 Pro

(b)

Фигура 6. Грешки във височините на валидиращите точки отчетени в плътните облаци точки: а) За
метод на георефериране чрез 9 GCP; (b) За директно герефериране и една контролна точка (PPK +1 GCP)

4. ДИСКУСИЯ
Резултатите показват, че средната квадратна грешка в положение (RMSExy) на
изследвани точки от генерираните плътни облаци точки, при прилагане на “AT” е в рамките
на 2,9-3,6 cm (около 1,6 GSD) и 4,6-15,8 cm (от 3,4 до 6 GSD) съответно при PPK метода с една
GCP. Средната точност във височинно отношение в изследваните геопространствени облаци
точки (RMSEz), се оказва в рамките на 5,2-6,6 cm ( 3,3 GSD) при прилагане на „AT“ и 5,5-12,3
cm ( от 3,5 до 5,1 GSD при прилагане на директно георефериране на заснетите изображения и
използване на една GCP.
Като цяло, PPK-метода за георефериране, използван в това проучване, може да бъде
подходящ за изработка на цифрови топографски данни, при които желаната хоризонтална
грешка е по-ниска от 10 cm и вертикална грешка е под 20 cm. Освен това, настоящите
резултати (при използване на директното георефериране) също показват значителни
отклонения във височината поради систематична грешка, която се елиминира като се използва
една допълнителна точка за валидиране (в средата на блока). Друг съществен фактор, който
дава отражение в крайните резултати е качеството на оптичния сензор – при екшън камерата
с най-слаби фабрични показатели (относно размер на сензора, оптика и тип затвор) са
постигнати най-големи отклонения в точността и ниско качество на генерираните
геопространствени облаци точки.
По отношение на точността, която може да се осигури с използване на GCP за
георефериране, то тя е по-добра от директния метод, но се изисква равномерно и оптимално
пространствено разпределение на GCP в зоната на изследване. Това прави проучването потрудоемко и по-малко ефективно, особено за случаи с труден или опасен достъп за теренна
работа. В такива случаи (но не само за тях), PPK технологията прилагана с БЛС, може да бъде
възможното решение, с което да се осъществява въздушното заснемане и последващата
обработка.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщените резултати показват, че PPK методът за директно георефериране, приложен
за изследване на тестовия обект до с. Плана, може да предостави данни със сравнима точност,
както и при подходите, използващи GCP.
Внедряването на PPK решения за координиране на изображения заснети с БЛС и
свързаното директно георефериране на фотограметрични блокове и 3D облаци от точки е
рентабилна стъпка в използването на БЛС в геодезията и фотограметрията.
Използваните бюджетни безпилотни системи (Phantom 4 Pro и Tarot X6) за
фотограметрично въздушно заснемане на тестовия обект, едночестотните GNSS приемници
EMLID и комплектът адаптер Snap-PPK осигуряват изработката на цифрови топографски
продукти с точност в диапазона на едромащабните планове и карти (М 1:1000 – М 1:5000).
Използването на PPK решения може да доведе до значително намаляване на полевите
дейности и разходите за георефериране, спестявайки време и ресурси за стабилизиране и
геодезически измервания на GCP.
Недостатъци: Основната слабост на използваните едночестотни GNSS бордови
приемници са системните грешки и неточности във височина, за които има лесно решение чрез
използване на 1 до 3 наземни контролни точки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ГИС В ПОДВОДНАТА АРХЕОЛОГИЯ
Борислав Александров, Стиляна Любенова
SUMMARY
The underwater cultural heritage in the waters of the Black Sea has a high scientific value, as it is
unique in terms of preservation. The number of discovered immovable cultural values is growing
rapidly, and access to them both on land and under water is becoming easier. Underwater research
equipment, such as various single and multi-beam sonar, underwater profilographs, etc. develops
quickly and allows easy and thorough study of objects. This leads to the need for these sites to be
included in registers of cultural monuments, both nationally and globally.
The use of geographic information systems (GIS) during the surveys makes it possible to collect a
large amount of information and comply with the work plan with the current conditions. In order for
the objects to be studied and protected, it is necessary to know their location and the factors that
endanger them. An effective tool for managing this huge amount of information is GIS with the
ability to combine all data concerning the management of underwater sites, as well as access to this
information at different levels - for scientists, the public, for government purposes and etc. In
addition, they provide a good opportunity to promote cultural values, which would support the
development of cultural tourism in coastal areas.
KEY WORDS: GIS, cultural and historical heritage, underwater archaeology, Black sea
РЕЗЮМЕ
Подводното културно наследство във водите на Черно море има висока научна стойност, тъй
като е уникално по степен на съхраненост. Броят на откритите недвижими културни
ценности нараства бързо, а достъпът до тях както на сушата, така и под вода става все полеснен. Оборудването за подводни изследвания, като различни сонари, подводни
профилографи и т.н. се развива бързо и позволява лесно и обстойно изучаване на обектите.
Това води до необходимостта тези обекти да бъдат включвани в регистри на паметниците на
културата, както на национално, така и на световно ниво. Използването на географските
информационни системи (ГИС) по време на проучванията дава възможност за събиране на
голям обем информация и съобразяване на плана за работа с моментните условия. За да
могат обектите да бъдат изследвани и опазвани е необходимо да е известно
местоположението им и факторите, които ги застрашават. Ефективен инструмент за
управляване на този огромен обем от информация са именно ГИС с възможността да
комбинират всички данни, касаещи управлението на подводните обекти, а също и за достъп
до тази информация на различни нива – за учени, за обществеността, за правителствени цели
и т.н. Допълнително дават и добра възможност за популяризиране на културните ценности,
което би подпомогнало развитието на културния туризъм в крайбрежните зони.
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КЛЮЧОВИ ДУМИ: ГИС, КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ПОДВОДНА
АРХЕОЛОГИЯ, ЧЕРНО МОРЕ
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Република България е една от шестте държави с излаз на Черно море, с четвърта по големина
крайбрежна ивица, което има както стопанско, така и важно културно значение. Моретата
навсякъде са национално богатство, но за Черно море може да се твърди, че е уникално в
световен мащаб, особено като известно средище на минали цивилизации. То отдавна
интригува учените със своята древна история и специфични особености. По българските
брегове са открити следи от човешка цивилизация, датиращи от праисторията и от времето
на най-значимите за Европа култури – гръцка и римска. За тези открития допринася фактът,
че Черноморският басейн е представлявал идеална среда за живот, като сладководен, още в
миналите хилядолетия. В днешно време уникалната безкислородна водна среда е превърнала
морето в музей, криещ неповторими находки.
Понастоящем се приема, че културното наследство е носител на индивидуална памет, която
го прави особено интересно. Актуална е тенденцията за нарастване на значението му като
ресурс и фактор за устойчиво развитие, особено чрез проявата на културен туризъм.
Подводното културно наследство във водите на Черно море, има висока научна стойност,
тъй като е уникално по степен на запазеност. Освен това притежава висок потенциал за
развитие като туристически ресурс. За да е възможно проучването и използването на този
ресурс са необходими мерки, свързани с опазването му. За осъществяване на това се
прилагат Конвенцията на ЮНЕСКО за „Опазване на подводното културно наследство“ [3] и
Морски пространствен план на Република България (МППРБ) 2021-2035г [2].
2. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
В ЧЕРНО МОРЕ
Значимостта на недвижимите културни ценности, открити под вода, се поражда от факта, че
морето е средище на минали цивилизации. Морските пътища за търговия са пряко свързани с
великите географски открития, развитието и възхода на човешката цивилизация. Някои
корабокрушения в обхвата на тези пътища образуват случайни капсули на времето, от които
може да се извлече ценна информация за целите на археологията и не само. Понякога
достъпът до останки на потънали кораби е от особено значение за науката и инженерните
дейности. Тъй като морската шир е била арена на много битки и сражения, може да се
получи полезна информация за военните действия. Други важни НКЦ, които са обект на
подводни проучвания, са подводници, летателни средства, потънали селищни образувания,
сгради, пристанища и всякакви други обекти, които дават представа за живота в миналото,
тъй като голяма част от населените места са се формирали по бреговете на водни басейни и
впоследствие са попаднали под вода. Територията на България е била населявана
хилядолетия преди основаването на нашата държава. Ето защо, не е изненадващо, че земите
ни са осеяни с безброй археологически обекти. Черноморското крайбрежие, заедно със
съседния Eгейски регион, принадлежи към земите, които често са наричани “люлка на
съвременната европейска цивилизация”. Черноморското и Егейско крайбрежие формират
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т.нар. Понто-Егейска провинция, която е оказала значително влияние върху ранните човешки
общества в Югоизточна Европа, Мала Азия, Кавказ и т.н [1].

Фигура 1. Разположение на Черноморският басейн

Броят на античните археологически и исторически паметници по българското черноморско
крайбрежие е значителен. Приблизително на всеки 9 km от него съществува НКЦ от
национално или световно значение. Потопените праисторически селища са над 20, останките
от корабокрушения вероятно над 500. Постепенното покачване на нивото на Черно море е
заляло голям брой селища и пристанищни съоръжения, особено в близост до устията на
реките и около Варненското и Бургаско езеро [1]. Специфичната морска среда на Черно море
позволява на органичния материал да оцелее хилядолетия, което е предпоставка за уникални
археологически открития.
3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРСКАТА
ТЕРИТОРИЯ НА ЧЕРНО МОРЕ СПОРЕД МОРСКИЯ ПРОСТРАНСТВЕН
ПЛАН НА Р БЪЛГАРИЯ
Класификацията на културното наследство в МППРБ се извършва на база определението за
„подводно културно наследство“ в Конвенцията на ЮНЕСКО за „Опазване на подводното
културно наследство“ от 2001 г. Според нея класификацията на подводното КН в
българската акватория на Черно море е следното:
а/ Селища и структури, които днес са на дъното на морето, но са били изградени или
са се формирали при по-ниски морски нива в миналото. Най-типичен пример са
праисторическите села;
б/ Археологически структури, които се откриват на морското дъно, но са попаднали
там от морската повърхност, каквито са останките от потънали кораби;
в/ Археологически структури, които са били изградени в миналото на сушата, но
поради локални тектонични и свлачищни процеси днес се откриват на морското дъно.
Пример за такива структури са част от потопените крепостни стени на гр. Несебър.
г/ Археологически структури, които са изградени в миналото като подводни
съоръжения, като останките от древни пристанища;
д/ Отделни находки и предмети с исторически, културен или археологически
характер, които се откриват на морското дъно.
Според пространствената си структура и териториалния обхват НКЦ на брега се делят
на групови и единични.
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- Групови – обособена територия или част от акватория, наситена с издирени или
подлежащи на издирване на дъното или в него, под повърхността или наземни
археологически културни ценности. Това са археологическите резервати в териториалния
обхват на МППРБ, както и другите разновидности на груповите културни ценностиансамбъл, комплекс, историческо селище, историческа зона и серийните обекти.
- Единични – това са предимно обекти НКЦ, които са разположени изцяло под водата
или непосредствено на морския бряг, в контактна зона между морето и сушата и които
обекти, според научната и културната област към която се отнасят, са археологически.
Изследването на обектите през последните години е получило допълнително развитие и
разширение с напредването на техническите средства. Откриването на културни ценности и
достъпът до тях са все по-улеснени. Това води до значително нарастване на откритите
ценности. Към момента, по данни от МППРБ, са регистрирани около 781 НКЦ в
приморските области.
Подводните недвижими културни ценности в голямата си част са останки от
корабокрушения. Дълбоководните корабокрушения имат потенциал да бъдат декларирани
като световно културно наследство по [3], поради специфичните условия на Черно море. При
спасителни дълбоководни проучвания на Института по Океанология към БАН са
регистрирани 4 корабокрушения източно и северно от Варна на дълбочини между 100 и 140
m. В рамките на големият морски археологически проект MAP Black Sea от 2015-2017 г са
регистрирани и документирани общо 55 корабокрушения. При проучвания за морски
газопровод Южен поток са локализирани 88 антропогенни цели (Фиг. 2).

Фигура 2. Зони с проучени корабокрушения

Тези корабокрушения са датирани по следния начин:
o Антични – края на V в – начало на IV в. пр. Хр.;
o Римската епоха – I – V век;
o Средновековни – IX – X век и XIII – XIV век;
o Османски типове – XVII – XIX век;
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o Големи гребно-ветроходни лодки от XVIII век;
o Западноевропейски типове кораби от XVIII – XIX век.
Анализът на данните от MAP Black Sea показва, че в двете зони, в които са проведени
проучванията има сходна гъстота на корабокрушенията от около 1 корабокрушение на 4 km2.
4. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО И ВИДА
НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ОБЕКТИ
Картографирането на бреговата зона се извършва с цел определяне на релеф, геоморфоложки
особености, геоложки процеси, ландшафтни характеристики на сушата, археологически
обекти и др. Използват се както класически геодезически методи, така и дистанционни.
Вторите дават възможност да се картографират и труднодостъпните или изцяло недостъпни
зони, а липсата на пряк контакт с обектите ги предпазва от физическо увреждане. При
провеждане на археологически проучвания се извършва и определяне на местоположението
на обектите. За обекти КН, разположени на сушата, могат да се използват както класически
геодезически измервания, така и определяне на координати с ГНСС. При извършване на
хидрографски измервания е необходимо да се определят координатите на точките, в които се
измерват дълбочини. За определяне на координатите се използват ГНСС кинематични
измервания. При този метод се използват минимум две антени, едната от които е
неподвижна (базова), а другата е подвижна – монтирана на плавателния съд. Този метод се
използва при разстояния не повече от 15 km от брега, след което се преминава към
навигационно решение.
Измерването на дълбочини - батиметрията е клон на хидрографията, чиято задача е
картографиране на морското и океанско дъно. В днешно време за получаване на високоточна
и подробна информация за дълбочините и релефа на дъното се използват проучвателни
методи, които се базират на разнообразна апаратура и методики, като еднолъчеви и
многолъчеви сонарни системи, сателитна батиметрия, лидарни системи, автономни подводни
и надводни средства за заснемане на дъното. Те са различни за дълбоководните зони и за
бреговата част. Събирането на батиметрични данни с плавателен съд се извършва основно в
дълбоководни зони и в бреговата част, при дълбочини по-големи от 5 m. За целта се
използват т.нар. хидроакустични методи, които се основават на измерване на времето, за
което ултразвуков сигнал изминава разстоянието от излъчвателя до дъното и обратно с
определена скорост. На този принцип работят редица устройства – еднолъчеви и
многолъчеви ехолоти, хидролокатори, системи за подводно сканиране и др.
Еднолъчевите ехолоти не могат да се използват за пълно изследване на дъното, тъй като
дават информация за дълбочините в сравнително тясна ивица по снимачния галс, под кила на
плавателния съд и съответно в междугалсовото разстояние остават пропуски. Обикновено, в
допълнение към измерванията с еднолъчев ехолот се използва и странично сканиращ сонар
(ССС). По-съвременният вариант за картографиране на морското дъно са многолъчевите
ехолоти (MBES), които излъчват ветрилообразна звукова вълна (Фиг. 3). Те постигат
покритие между 120° и 150° и имат предимство пред еднолъчевите ехолоти, тъй като
събират данни за дъното много по-бързо и по-ефективно. За всеки лъч, който се излъчва от
МBES се измерва разстоянието до точката, от която е пристигнал отразения сигнал, в
следствие на това се получават пространствени координати на стотици точки от дъното от

XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
София, 04 – 05 ноември 2021 г.
XXXI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 04 – 05 November 2021

всеки импулс. По този начин релефът се заснема непрекъснато и се представя с голямо
множество от точки. Въз основа на това могат да се генерират цифрови модели (ЦМ) с
изключително високи точност и подробност [4].

Фигура 3. Принцип на действие на многолъчев ехолот

Друг начин за получаване на информация за дъното са странично-сканиращите сонарни
системи, известени още като хидролокатори със страничен обзор. Служат за откриване на
подводни цели и характерни особености на дъното и измерване на посока и разстояние до
тях [4]. Те са основен инструмент при локализиране на потънали обекти и получаване на
детайлна картина на морското дъно. Това ги прави важна част от подводните
археологически проучвания (Фиг. 4). Технологията на ССС се основава на излъчване на
широка ивица (70°- 180°) звукови импулси с различни честоти, което позволява да се
постигне висока резолюция. ССС дават възможност за получаване на различни физически
характеристики - размер, цвят, положение. Предпоставка за приложението им са
различните отражателни характеристики на дъното в изследваната акватория.

Фигура 4. Регистриране на потънал кораб със странично сканиращ сонар
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В крайбрежната зона се използват и нови съвременни дистанционни технологии като
сателитна батиметрия за картографиране на плитки зони, в които водата е достатъчно
бистра, както и батиметричен ЛИДАР (Фиг. 5). Това е друга възможност за картографиране
на плитки участъци с прозрачни води. Дълбочините се изчисляват от разликата във времето
между отражението на лазерен импулс, предаден от въздушна платформа, от водата и
морското дъно.

Фигура 5. Определяне на дълбочини с ЛИДАР

Споменатите до тук методи понякога са трудно осъществими за малки обхвати или
плитководни зони, тъй като изискват голям финансов ресурс. По тази причина безпилотните
летателни апарати (БЛА), които навлизат с бързи темпове в картографирането, са основен
инструмент за получаване на актуална информация за бреговата зона.
5. СЪЩНОСТ НА ГИС И ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОДВОДНАТА АРХЕОЛОГИЯ

Географските информационни системи са софтуерно приложение, обвързващо
информацията за местоположението на обекта с информация за неговата същност.
Предимствата на системата пред обикновена карта са: възможност за съхранение на голям
обем информация в различни слоеве и възможностите за бързо и лесно актуализиране на
тази информация за кратко време, което се постига чрез използване на база данни [5]. Една
от най-важните способности на ГИС е възможността за заявки към данните. При използване
на единна база данни и шаблон за информацията се премахва необходимостта от
разпределяне и конвентиране на данни в различни формати.
Използването на ГИС помага за по-лесното възприемане на информацията, тъй като
предоставя пространствено визуализиране на обектите. Съхранението на данните в слоеве
дава възможност за отсяване на информация с включване и изключване на отделните слоеве.
По този начин потребителят може да вижда само това, което му е необходимо и да прави
сравнения и анализи, например между актуално и предишно състояние на даден обект.
Потребителите сами могат да създават и добавят собствени слоеве с цел решаване на реални
проблеми.
ГИС в подводната археология предоставя полезен инструмент за документиране и
управление на голям обем данни, получен при провеждане на археологически проучвания.
Съхраняването на слоеве с информация за акваториите – батиметрични, данни от предишни
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проучвания, информация за минали състояния и др, подпомага откриването на потенциални
области за изследване. Основните цели, които стоят зад използването на ГИС в подводната
археология, са разпознаването на минали ландшафти, брегови линии и селища, които сега са
под вода, идентифициране на възможни рискови зони за останките, създаване на ЦМ на
дълбочините, контекстуализация на останките в техния минал пейзаж. ГИС осигурява
единна база данни, която да интегрира всички налични от подводна археология и която от
своя страна допринася за изследователски начинания и за разпространението на
археологическите знания [6].
В таблица 1 е показано нагледно описание на предметната област, разделена на класове
обекти, със съответното детайлизиране на обекта и типа данни, които го характеризират.
Вариант за реализиране на географската информационна система и предоставяне на
информацията на потребителите е създаването на уеб страница (Фиг. 6 и Фиг. 7).
Таблица 1. Описание на предметна област
Предметна област

Клас обекти

Обект

Векторни данни от тип точка с
атрибут;
Векторни данни от тип точка с
Останки от потънали кораби
атрибут;
Векторни данни от тип точка с
Древни пристанища
атрибут;
Векторни данни от тип точка с
Археологически резервати
атрибут;
Векторни данни от тип точка с
Археологически комплекси
атрибут;
Други групови археологически Векторни данни от тип точка с
обекти
атрибут;
Векторни данни от тип точка с
Единични археологически НКЦ
атрибут;
Векторни данни от тип
Вътрешни морски води
полигон с атрибут;
Векторни данни от тип
Териториално море
полигон с атрибут;
Векторни данни от тип
Прилежаща зона
полигон с атрибут;
Векторни данни от тип
Континентален шелф
полигон с атрибут;
Векторни данни от тип
Изключителна икономическа зона
полигон с атрибут;
Потънали селища (структури)

Подводни
НКЦ

НКЦ в
континенталния шелф
на Р България

НКЦ на брега

Морски
пространства

Тип данни

XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
София, 04 – 05 ноември 2021 г.
XXXI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 04 – 05 November 2021

Фигура 6. Уеб страница на ГИС за НКЦ

Фигура 7. Извеждане на екран на информация за обект от уеб страница на ГИС за НКЦ
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводната археология и културното наследство са значително нов и все още не достатъчно
изследван ресурс. С техническото развитие се подобряват и подсилват методите, с които се
извършват археологически проучвания. Обема на събраната информация за обектите се
увеличава, което от своя страна води до необходимост от систематизиране на данните и
съхранение в единна система, която на първо място да улеснява работата на специалистите
от тази област. Друга роля на такава информационна система е да подсигурява достъп на
всички хора до тази част от информацията, с цел популяризиране на културното наследство.
Тъй като една от най-важните му характеристики е местоположението, най-удачен и
подходящ метод за постигане на тези цели са географските информационни системи.
Интересът към културното наследство, и по-специално към подводното, се увеличава в
световен мащаб. Черно море крие едни от най-невероятните открития на подводната
археология и въпреки това няма достатъчно налична информация за тях, нито система в
която да бъдат съхранявани и използвани. Географската информационна система за
националното културно наследство в континенталния шелф би могла да даде възможност на
повече хора да се запознаят с уникалните открития, направени в българската акватория.
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ПОДРОБНО ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ НА
ПЛАНИНСКИ МАСИВИ СЪС СЛОЖЕН РЕЛЕФ ЧРЕЗ БЛС:
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕРИРОРИЯТА НА ПП „ВРАЧАНСКИ
БАЛКАН“
Дейвис Динков, Атанас Китев
РЕЗЮМЕ
След навлизането на малки БЛС - тип мултикоптер във фотограметричната практика за
заснемане и производство на високоточни цифрови продукти, напоследък специалистите
обърнаха внимание на разработването и приложението на една интересна безпилотна система
– хибрид между дрон и самолет - VTOL или самолет с вертикално излитане/кацане. Тази нова
категория летателни системи съчетава сигурното излитане и кацане на мултикоптерите, (за
които не са необходими специални площадки или приспособления) с голямата
производителност на самолетите (БЛС - тип неподвижно крило), които имат голяма
продължителност на полета. Това съчетание позволява заснемането на обширни територии със
сложен терен, използвайки БЛС с неподвижно крило, при липса на удобни площадки за
излитане/кацане. В това изследване се представя ново приложение на близко-дистанционната
фотограметрия, като се прилагат актуални техники за проучване и висококачествено
оборудване с практически приложения в дигитализацията на защитени природни територии.
Настоящето проучване представя началната част на процеса – заснемане на изображения,
фотограметрична обработка, проверка на качеството и обсъждане на възможностите за
следваща обработка и анализ на данните. Изследването, описано в тази статия, е проведено в
Природен парк „Врачански Балкан“, където е извършено фотограметрично заснемане на
големи планински масиви (25000 ха) със зони от недостъпен на места терен. Използвана е
безпилотна летателна система VTOL – QUANTUM Trinity F90+, която е оборудвана с
допълнителен двучестотен GNSS – приемник за директна (PPK) геореференция на заснетите
изображения и цифрова камера SONY RX1RII с 35 мм пълноформатен сензор CMOS (35,9 мм
x 24,0 мм) и резолюция 42,4 мегапиксела. Разгледан е характерен случай за карстов район със
сложен релеф и голяма денивелация. Показани са основните етапи по подготовка и реализация
на полетите за заснемане на разгледания участък. Направена е оценка на точността на
фотограметричните цифрови продукти, прилагайки директния (PPK) метод за георефериране
на заснетите изображения, като са използвани контролни (GCP) и валидиращи точки (VP) с
прецизно измерени координати с RTK GNSS приемник.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ (БЛС), БЛИЗКОДИСТАНЦИОННА-ФОТОГРАМЕТРИЯ, ПЛАНИНСКИ ТЕРЕН, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
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ПРИЛОЖЕНИЯ НА ФРАКТАЛНИЯ АНАЛИЗ В
ИЗУЧАВАНЕТО НА СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА
Бойко Рангелов, Росен Илиев, Атанас Кисьов
РЕЗЮМЕ
Теорията на фракталите (геометрични обекти с подобни форми, но различни размери) е
предложена от Бено Манделброт във фундаменталния му труд The Fractal Geometry of
Nature, 1982. Нашите изследвания са насочени към изучаването на фракталните размерности
на различни обекти от Слънчевата система – спътници, планети, ефекти върху повърхността
на планетите, предизвикани от бомбардировка на астероиди, релеф, естествени геофизични
полета и др. Оказва се, че тези геометрични обекти имат типично фрактално поведение,
което хвърля, нов, неочакван поглед върху структурата и някои параметри на физичните
характеристики на телата от Слънчевата система. Появяват се и нови, неочаквани въпроси,
свързани с генезиса и динамиката в развитието на изследваните обекти в Слънчевата
система.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА, ФРАКТАЛИ, ПАРАМЕТРИЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ВЪВЕДЕНИЕ
За първи път Б. Манделброд дефинира понятието геометричен нерегулярен фрактал. Според
него основните характеристики на фракталната теория могат да се обобщят до следните
представи – описани най-подробно в неговата книга The Fractal Geometry of Nature
(Mandelbrot, 1982):
-

Фрактал е геометричен обект с повтарящи се самоподобни (или почти самоподобни)
елементи с различен размер и нетривиална структура

-

Характеризира се с т.н. фрактална дименсия

-

Има нелинейно математическо описание, най-често изразявано с релацията:
N~R(-D)

(1)

N е фрактал, R – размер на елементите му, D – фрактална дименсия (размерност)
Тогава тази релация дефинира фрактал със съответната фрактална дименсия.
Оказва се, че този подбор на параметрите, описва еднозначно всеки фрактал. Всички
изследователи отбелязват, че фракталният анализ е много силен инструмент при описанието
и изследването на геометрични обекти – двумерни, тримерни и многомерни. В природните
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науки най-често фракталната структура се свързва с фрагментирани обекти. В природата
като илюстрация на такива могат да служат дървета с техните корони, корали и морски
таралежи, кръвоносната, нервната, лимфната, отделителната и други системи в човешката
тяло, планинския релеф, речните мрежи, облаците и снежинките и много други. Често,
класификациите отчитат природни обекти, описвани като фрактали и аналитични
изображения, най-често като резултат от математически (по-точно геометрически)
изображения, някои от които с подчертани художествени достойнства.
2. ФРАКТАЛЕН АНАЛИЗ
Факталният анализ е математически инструмент за изучаване на параметрите и свойствата на
различни (обикновено геометрични) обекти, апроксимирани с фрактали. Основен въпрос е
намирането на фракталната дименсия, която да определи структурата и вида на фрактала.
Практически, фракталната дименсия показва разпределението на броя на елементите със
съответния размер в двумерното и/или тримерно пространство. За определянето й има
различни техники, като най-широко използваната е чрез представянето на зависимостта
(брой, размер) в полулогаритмичен мащаб. Тогава отношението на изменението на
функцията (по оста у) към изменението на аргумента (оста х) дава непосредствено
стойността на фракталната дименсия.
С развитието на космическата техника, много от обектите в Слънчевата система бяха
фотографирани, картирани и представени като дигитални изображение с много голяма
разделителна способност. Това се отнася особено за обекти около които няма плътна
атмосфера, което позволява тяхното дистанционно визуализиране – както на повърхностния
им релеф, така и на естествените геофизични полета, които могат да бъдат измервани
дистанционно (гравитационно, магнитно, топлинно, радиационно и др.)
3. ФРАКТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА НЯКОИ ОБЕКТИ В СЛЪНЧЕВАТА
СИСТЕМА
Основна цел на настоящата разработка е показването на фундаментални резултати от
фрактален анализ на различни обекти в Слънчевата система. Задачите на изследването са:
-

да демонстрира наличието на фрактални обекти в слънчевата система
да изследва техните свойства и разкрие наличието на зависимости между параметрите им
да обясни, доколкото може, генезисът и развитието на фракталните свойства на
различните изследвани параметри – размери, брой, корелационни зависимости, нови и
неочаквани резултати от анализа и др.

През последните години технологиите за космически дистанционни изследвания получиха
мощно развитие. Това даде възможност за натрупването на огромен обем от дигитални данни
за релефа, естествените полета, размерите и броя на метеоритните кратери по повърхността
на различните планети и техните спътници, точното определяне на размерите и формата на
обектите в Слънчевата система и др. Фракталният анализ на различните компоненти на тези
обекти е развиван, както от мощни международни научни консорциуми, така също и от помалки колективи, към които принадлежат и нашите проучвания (Ranguelov, Iliev, 2019).
Изследвани от нас са следните обекти:
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-

-

-

Луна (гравитационни аномалии – Буге и „свободен въздух“, магнитно поле, релеф,
корелационни зависимости между тях, брой и размери на кратерите, маскони и техните
свойства и др.)
Марс (основни въпроси при фракталния анализ са морфоструктурните елементи на Марс
– плата и кратери, както и геометричните особености на един отделен регион –
„каналите“ на района Деутеронилус)
Меркурий - корелация между гравитационно поле и релеф, брой и размери на кратерите.
Важно внимание е обърнато на разпределенията в Северното и Южното полукълбо.
Газови гиганти (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) и техните сателити – брой, размери,
фрактални свойства.
Двойката Плутон-Харон, като типичен представител на дублетните форми с фокус –
импактни кратери и морфоструктурни елементи.
Земята – като най-достъпен обект за изследвания на геодинамиката (на глобално ниво),
сеимотектониката (регионално), морфуструктурите (локално), както и различните
геофизични полета и техните корелационни зависимости.

Показани са някои характерни примери, резултати и дискусии от фракталния анализ на
различните обекти:
3.1.Луна
Нашите изследвания на Луната са насочени основно към изучаването на релефа на
естествения спътник на Земята – фиг.1 и фиг.2., гравитационното му поле в различните
трансформации (аномалии „свободен въздух“, Буге), магнитното поле и др. Оказва се, че
геометричните представяния на тези естествени полета на Луната се описват много добре с
фрактали с различна размерност. Изучавани са:
- връзката между релефа и гравитационното поле (в различните му трансформации), Буге
аномалии (Ranguelov, Iliev, Frantzova, Tzankov, 2019.) и „свободен въздух“ (Ranguelov, Iliev,
Tzankov, Spassov, 2019)
- Фракталните свойства на релефните форми на Северния и Южния Лунни полюси (Iliev,
Ranguelov, Frantzova, 2019) и масконите (т.е. аномално големите маси, които са ограничен
брой).

Фигура 1. Топография на Луната
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Фигура 2. Фрактални размерности на лунната топография: положителни (червени – D=-0.51) и
отрицателни (сини – D=-1.44) релефни форми.

Резултатите от фракталния анализ на лунните естествени полета (релеф, гравитационно поле
в различните му модификации) показват явни особености:
- наличие на повече и с по-големи размери негативни релефни форми.
- ясна корелационна връзка между гравитационните аномалии в „свободен въздух“ и
релефа
- очаквана корелация между гравитационните аномалии Буге и подповърхностните
плътностни нееднородности
- Южният лунен полюс има около два пъти по-неравна повърхност от Северния. Това
може да доведе до извода, че Южният лунен полюс е по-често и по-силно
бомбардиран от комети и астероиди от Северния.
3.2. Меркурий
Главните особености на Меркурий са изследвани чрез фрактален анализ на релефа (ДEM) на
Северното и Южното полукълбо и на гравитационното поле (аномалия „свободен въздух“ –
ФAГ), като първаначално е потърсена визуална корелация – фиг.3. и фиг.4., а след анализът
й, е приложен фрактален анализ между фракталната дименсия и съответния параметър за
всяка елементарна площ от съответната карта на Меркурий.
Установяват се следните зависимости:
-

Северното полукълбо е около 1,5 пъти по-бомбардирано от метеорити от Южното.

Фракталните дименсии и за положителните и за отрицателните гравитационни
аномалии са много близки по стойност (около 2.4 и за двата параметъра).
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Ако това е общо свойство за Слънчевата система, това означава че бомбардиращите
метеорити са по-чести от посока север, а също и че по-плътните обекти попадащи на
повърхността на Меркурий са около 3 пъти по-малко от тези с по-малка плътност от
средната.

Фигура 3. Визуална коралация между ДЕМ и ФАГ за Северното полукълбо на Меркурий

Фигура 4. Визуална коралация между ДЕМ и ФАГ за Южното полукълбо на Меркурий
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Фигура 5. Разпределение на положителните (червени) и отрицателните (сини) площи на аномалиите
ФАГ и техните фрактални дименсии за Северното полукълбо на Меркурий.

Фигура 6. Разпределение на положителните (червени) и отрицателните (сини) площи на аномалиите
ФАГ и техните фрактални дименсии за Южното полукълбо на Меркурий.
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3.3. Марс

Изследвани са основно релефните форми на някои забележителни райони на Марс – плата и
импактни кратери, както и структурните особености на района Деутеронилус (Iliev,
Ranguelov, 2020)

Фиг.7. Релеф на Деутеронилус

Фиг.8. Фрактално разпределение на площите на елементите в Деутеронилус

Както се вижда изследваните обекти са 90 на брой, като площите им варират от 100-ина кв.
км до над 30 000 кв. км. Фракталната дименсия е -1,25, което говори са сравнително голяма
фрагментираност на морфоструктурите и широк диапазон в изменението на площите.
3.4. Газови гиганти и техните спътници
Изследвани са фракталните свойства на размерите на газовите гиганти – Юпитер, Сатурн,
Уран и Нептун и техните сателити, който се отличават с големия си брой. Изследването има
значение за разпределението на масите и размерите на естествените спътници на газовите
гиганти, които са твърди тела (Iliev, Ranguelov, 2019).
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Фиг.9. Юпитер и луните му (80 на брой) имат подобни и близки фрактални дименсии със Сатурн и
луните му (52), докато Уран (с 27 луни) и Нептун (с 13) се различават драстично, както по размерите си,
така и по фракталните си дименсии.

3.5. Плутон и Харон
Сравнени са релефът и топографските особености на Плутон и най-големия му спътник –
Харон (с маса приблизително 2 пъти по малка от тази на Плутон. Някои учени причисляват
тези космически тела към т.н. бинарни (дублетни) системи. Релефът и на двата твърди
земеподобни космически обекта е доминирани от импактни кратери, равнини и плата,V образни долини и ледници. Като цяло релефът на Харон е по-груб от релефа на Плутон. С
помощта на фракталния анализ е показано, че различните класове от морфоструктурни
релефни форми са близки за по-контрастните класове (с по-изразени височинни
денивелации) и относително по-различни за по-изгладените форми (Ranguelov, Iliev, 2019).
3.6. Някои въпроси възникващи от приложението на фракталния анализ
Вследствие на проведените изследвания възникнаха неочаквано въпроси, затрудняващи
интерпретацията и обяснението на наблюдаваните факти и констатации:
Например за Луната, те могат да бъдат обобщени така:
-

Защо отрицателните гравитационни аномалии са повече от положителните?
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Фиг.10.Топография на Плутон и хистограма на релефните форми

Фиг.11. Топография на Харон и хистограма на релефните форми

-

Защо гравитационните аномалии аномалиите Буге и „свободен въздух“ са толкова
различни?

-

Защо техните разлики имат подобно пространствено разпределение?

-

Защо бомбардировката на Северния полюс е по-интензивна от тази на Южния?

-
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Защо имат различни фрактални размерности, но подобни по форма разпределения на
дименсиите

За Меркурий:
-

Защо северното полукълбо има два пъти повече следи от сблъсъци отколкото
южното?

-

Защо имат различни по форма разпределения?

-

Защо отрицателните топографски аномалии са много повече от положителните?

-

Защо имат подобни и много близки фрактални размерности ?

Подобни въпроси възникват и за Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и техните спътници.
За Плутон и Харон – също. Обаче, за всички изследвани обекти в Слънчевата система се
появява един фундаментален въпрос - фракталните свойства на изследваните обекти са
резултат от техния генезис или от тяхната еволюция - или може би и от двете?
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Фракталният анализ се явява мощен инструмент в изучаването на различни обекти от
Слънчевата система. Установените закономерности хвърлят един неочакван поглед към
геометричните свойства на различни параметри на тези обекти. Получени са нови резултати
и са установени неочаквани закономерности в разпределенията на различни параметри на
космическите обекти. Появяват се и нови, неподозирани въпроси относно параметрите на
изучаваните тела и техните фрактални свойства.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ ОТ РЕГИСТРАЦИИ НА
ЧЕРНОМОРСКОТО НИВО ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦУНАМИ
Любка Пашова
РЕЗЮМЕ
Наблюденията на морското ниво предоставят важна информация за физически процеси,
протичащи в различни времеви и пространствени мащаби, които могат да водят до възникване
на бедствени ситуации в бреговата зона заради силни екстремни хидро-метеорологични
явления, земетресения и др. Сред източниците на данни за изследване на вълни цунами найчесто срещани са наблюдения на вариациите на морското ниво, регистрирани от изградени по
крайбрежията мареографни станции. Непрекъснатите регистрации на черноморското ниво са
засега единствените инструментални данни за регистрирани вълни цунами през изминалото
столетие. В доклада са разгледани накратко източниците за възникване на вълни цунами и
регистрирани такива събития в района на Черно море, дължащи се на различни източници.
Представен е пример за регистрирано метеоцунами в края на м. юни 2014 год., включително
от геодезическите мареографни станции във Варна и Бургас, което засяга няколко
южноевропейски страни от Испания до Украйна. Регистрациите на морското ниво са
анализирани съвместно с метеорологични данни от синоптични станции, разположени по
българското крайбрежие. Обоснована е необходимостта от извършване на непрекъснати
наблюдения на черноморското ниво, които са незаменими за мултидисциплинарни
изследвания и редица инженерни приложения в бреговата зона.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: МОРСКО НИВО, МАРЕОГРАФ, ЦУНАМИ, ЧЕРНО МОРЕ
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Непрекъснатите наблюдения на вариациите на морското ниво в бреговата зона предоставят
ценна информация за изследване на физически процеси с различен времеви и пространствен
обхват. Те се използват в редица мултидисциплинарни изследвания и приложения:
дефиниране на национални и локални изходни височинни системи, изследване повишаването
на морското ниво в условия на климатични промени, мониторинг на океанската и морска
циркулации, калибриране на алтиметрични спътникови наблюдения, оперативна
океанография, изготвяне таблици на приливите, корабоплаване, брегови инфраструктурни и
пристанищни инженерни дейности, системен мониторинг на екстремни събития (щормове,
цунами) и др. Процеси със сравнително кратък период на проявление между няколко минути
и няколко часа, като сейши, цунами, инфрагравитационни и крайбрежни вълни, могат да се
изследват при наличие на регистрации на морско ниво с висока времева разделителна
способност, обикновено през 1 минута (Zemunik et al., 2021). Предоставянето на данни в
реално време за морското ниво става все по-актуална и необходима услуга за осъществяване
на редица пристанищни и морски дейности в акваториите на морските и океански басейни.
Природни екстремни събития (морски бури, силни земетресения, поройни валежи и др.) могат
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да предизвикат бедствени ситуации в бреговата зона, като наводнения, цунами, свлачища и
др. Интересът за придобиване на общи знания за вълните цунами, заедно с техническите
познания за сензорите и използваните методи за откриване, наблюдение и телеметрично
отчитане на техните източници в реално или почти в реално време, непрекъснато нараства в
световен мащаб (Пашова и др. 2021). Бързите темпове на технологично развитие в областта на
измерване на морското ниво и телеметрията и разработването на нови системи за регистриране
на тези явления осигуряват своевременно получаване на информацията на брега, необходима
за превантивни действия. В този контекст, изследванията на вълни цунами за района на Черно
море и определянето на най-застрашените брегови участъци стават все по-актуални, предвид
непрекъснатото усвояване на морски територии и изграждането на инфраструктурни обекти.
Докладът представя накратко източниците за възникване на вълни цунами и методите за
тяхната регистрация. Разгледани са необходимите условия за регистриране на тези екстремни
събития и процудурите за първоначален и последващ анализ на данни за морско ниво.
Разгледан е пример за метеоцунами в края на м. юни 2014 год., което засяга няколко
южноевропейски страни от Испания до Украйна. Това събитие е регистрирано и от
геодезическите мареографни станции във Варна и Бургас. Метеорологични данни от
синоптични станции, разположени по българското крайбрежие, са анализирани съвместно с 1минутните мареографни регистрации. Отделено е внимание на наличната научна
инфраструктура за мониторинт на черноморското ниво и нейното осъвременяване.
Обоснована е необходимостта от извършване на непрекъснати наблюдения на черноморското
ниво, които са неотменен източник на данни за мултидисциплинарни изследвания и редица
инженерни приложения в българската брегова зона.
2. МЕХАНИЗМИ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ВЪЛНИ ЦУНАМИ
С понятието цунами се определят повърхностни гравитационни вълни, предизвикани в океан
или море в резултат на голямомащабни и непродължителни явления. Цунами е японска дума
и означава голяма вълна в пристанище. Вълните цунами, възникнали в океански и морски
акватории, могат да се разпространяват на големи разстояния, съхранявайки разрушителната
си сила. В зависимост от разположението на източника, вълните могат да достигнат брега от
няколко минути до няколко часа. Дължината на вълните варира в граници 100 m - 1000 km,
скоростта на разпространение - от 1 до 200 m/s и продължителността - от 5 до 100 минути
(Marghany, 2014). Най-високите вълни цунами са от порядъка на 30 m височина, като могат и
да я надвишат. Не винаги първата вълна цунами е най-голямата. По отношение на
пространствения обхват на разрушения, цунами вълните се делят на локални с разрушения до
100 км, регионални – от 100-1000 км и отдалечени - над 1000 km, каквито са причинени от
земетресението в близост до о-в Суматра на 26.12.2004 г. По отношение височината на
вълната, степените на разрушения от цунами са малки, средни, тежки, разрушителни и
бедствeни. Подводният релеф оказва съществено влияние върху амплитудата на вълните по
протежение на фронта на придвижване към брега. При достигане на плитководия, тяхната
скорост на разпространение рязко намалява за сметка на увеличение на амплитудата, която
при тесни заливи или устия на реки може многократно да нарасне. Тези фактори определят
неравномерното разпределение на височините на вълните цунами по протежение на
крайбражието на водния басейн, в който са генерирани (http://itic.ioc-unesco.org/index.php).
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Цунами и вълни, подобни на цунами могат да бъдат предизвикани от различни източници. Те
включват: земетресение (или моретресение) и последващи вторични явления (подводни или
повърхностни свличания на земни маси); скални свлачища и кално-каменни потоци; мащабни
подводни газови емисии; вулканични изригвания; подводни ядрени взривове; интензивни
атмосферни смущения; падане на астероид (Joseph, 2011). Разработени са няколко скали за
оценка на цунами, подобно на тези за сеизмичността (Papadopoulos et al., 2020). След
разрушителните последствия от вълните цунами през 2004г. за държавите от Индийския
басейн, в световен мащаб започна изграждането на научноизследователски инфраструктури,
включени в системи за ранно предупреждение за опасността от цунами. По застрашените от
цунами океански и морски крайбрежия по света са инсталирани редица перманентни GNSS,
мареографни и сеизмични станции, чиито данни се получават в центрове за ранно
предупреждение с цел предприемане на адекватни мерки непосредствено преди достигане на
разрушителните вълни до брега. Успоредно с подмяната на аналоговите мареографни
устройства по крайбрежията се поставят сеизмометри на океанското дъно и буйове, чрез които
се извършва непрекъсната регистрация на сеизмичните събития и вариациите на морското ниво.
Метеорологични цунами са подобни на обикновените вълни цунами - те имат еднакви времеви
и пространствени мащаби и влияят на брега по подобен разрушителен начин, въпреки че
механизмът на генериране на тези вълни е доста различен. Генерирането на силно
метеоцунами се обуславя от съчетанието на специфични условия. Те се определят от
наличието на дребномащабни атмосферни процеси с пространствен обхват 20 - 50 km
(атмосферни вълни, скокове на налягането, шквали и др..), разпространяващи се в определено
направление и с определена скорост. Другият важен фактор е специфичната топография, която
способства за усилване на прииждащите към брега вълни и формирането на силни собствени
резонансни колебания в определена акватория. Метеорологичните цунами се наблюдават на
едни и същи места с изразени локални резонансни свойства и обикновено имат някои местни
имена: ‘rissaga‘, ‘abiki‘, ‘вълни на смъртта’, ‘marrubio’ и др. (Thomson et al., 2009;
Рабинович&Шепич, 2016).
За Черноморския басейн в исторически документи са описани вълни цунами и са регистрирани
инструментално, главно предизвикани от земетресения и малка част - от свлачища или с
метеорологичен произход (Papadopoulos et al., 2011; Доценко и Иванов, 2013; Никонов и др.,
2018; Tishchenko et al., 2021). В осъвременените каталози за цунами, за последните три
хилядолетия са идентифицирани 50 случая в Черно море (Никонов и др., 2018) и са извършени
моделни изследвания за някои от тях (Зайцев и др. 2002; Yalciner et al., 2004; Acır et al., 2013;
Dimova & Raykova, 2018; Tishchenko et al., 2021). Информацията за черноморските цунами от
миналото сочи, че такива са наблюдавани в отделни участъци от крайбрежието, част от които
са имали разрушителен характер с височина на вълната над 2m. Те са били предизвикани
основно от земетресения с епицентри в морето и по-малка част – на сушата. Геодинамичната
обстановка определя условията за възникване на земетресения, които най-често са по
границите на Черноморския басейн и формират конкретни зони на концентрация на
епицетрите им (Papadopoulos et al., 2014; Oynakov et al., 2021). Такива сеизмични зони са
Шабленско-Калиакренската, Кримския полуостров, три клъстера, разположени по източните
брегове на Черно море и по южния бряг на Турция. От описаните 29 исторически събития,
според новия европейски каталог https://tsunamiarchive.ingv.it/ emtc.2.0/, 22 от тях се считат за
надеждно определени (Maramai et al., 2019). Моделни изследвания на вълни цунами в
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Черноморския басейн, предизвикани от други източници, са представени в редица научни
публикации (вж. напр. Зайцев и др., 2003; Ranguelov et al. 2008; Isvoranu & Badescu, 2012;
Белоконь & Фомин, 2021; Tishchenko et al., 2021; Vilibić et al., 2021).
3. РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦУНАМИ В ЧЕРНО МОРЕ ЧРЕЗ МАРЕОГРАФНИ
ИЗМЕРВАНИЯ
3.1. Мареографни наблюдения на вълни цунами в Черно море
Непрекъснатите записи на вариациите на морското ниво в мареографни станции обикновено
са единствените инструментални данни за регистриране на цунами, които са доста оскъдни за
Черно море (Пашова и др., 2021). В последните десетилетия, след изграждането на системи за
ранно предупреждение за цунами, такива се регистрират от GNSS, мареографни и други
измервания. Формите на вълните цунами, записани от регистриращите устройства, се
използват за количествено определяне на параметрите на цунами вълните и за изследване на
процесите от първоизточника им – земетресение, крайбрежно или подводно свлачище,
метеорологично явление или друга причина. В честотния спектър, цунами вълните попадат
между вятърните вълни и приливите и отливите (Joseph, 2011).
Инструментални регистрации на вълни цунами в басейна на Черно море, предизвикани от
сеизмични събития с магнитуд най-често М≥6, са налични от мареографни станции,
разположени по северното и източното крайбрежие (Dotsenko & Eremeev, 2008; Maramai et al.,
2014; Никонов и др., 2018). Четири събития на цунами със сеизмичен произход са
регистрирани през миналия век. Това са две земетресения, съответно на 26.06.1927г. и
11(12).09.1927г. в района на Ялта, Украйна, земетресението на 26.12.1939 г. в района на
Ерзинчан, Турция и на 12.07.1966г. - в района на Анапа, Русия. По инструменталните записи
на руски, украински и грузински мареографни станции са оценени периодите на вълните,
времето за регистриране на първата вълна на брега и характера на колебанията на морското
ниво (Доценко & Иванов, 2013; Papadopoulos et al., 2014). Височините, които са регистрирани
са от порядъка на няколко cm до 4-5 dm. По сведения на очевидци на събитията от 1927 г.
(Доценко & Иванов, 2013), в действителност височините на вълните са били значително по
големи, което е свързано с нарастването им при навлизане в плитководните крайбрежни зони.
По-ниската височина на вълната, регистрирана от мареграфните станции, се обяснява с
разположението им, видът на регистриращите устройства и на изградените съоръжения.
На 7 май 2007г. покрай българското северно крайбрежие се наблюдава подобно на цунами
събитие, за което е търсено научно обяснение на предизвикалите го причини. Предположенията
са за земетресение, подводно свличане на земни маси и аномално атмосферно явление
(Ranguelov et al., 2008; Šepic et al., 2018). Извършени са и няколко моделни изследвания за
генериране на цунами от подводно свлачище (Ranguelov et al., 2008). Липсата на надеждни
количествени данни и фактът, че наличните са с недостатъчна разделителна способност или
пропуски, в това число от мареографни наблюдения, затрудняват съществено достоверното
научно обяснение на това явление. Част от причините са липсата на системни и непрекъснати
наблюдения на редица физически параметри на околната среда, провеждани в станции,
включени в съвременни научноизследователски инфраструктурни мрежи и проблеми при
осигуряване на средства за постоянното им поддържане, съгласно международно приети
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стандарти или препоръки (Pashova et al., 2017; 2021).
Едно характерно събитие, с поредица от вълни, подобни на цунами с несеизмичен произход,
продължило от 23 до 27 юни 2014 г. е регистрирано по крайбрежията на няколко
южноевропейски държави. Първият документиран случай на верига от разрушителни
метеорологични цунами, възникващи на разстояние от хиляди километри, причинило
значителни щети от Испания до Черно море, е предмет на многобройни изследвания, отразени
в научната литература (Šepic et al., 2015; Рабинович&Шепич, 2016; Vilibić et al., 2021).
Явлението, регистрирано инструментално от синоптични и мареографни станции, е
съпроводено със силно наводнение, наблюдавано по бреговете на Хърватия. Забележими
колебания на морското ниво са наблюдавани и по гръцките острови и бреговете на Турция.
По-късно в Одеса се наблюдава морска вълна с височина 1.5—2 m. Това необичайно събитие
се установява в записите от радарните сензори, инсталирани през 2013г. в мареографни
станции Варна и Бургас и от аналоговите записи на синоптични станции по българското
крайбрежие. Този случай на метеоцунами е разгледан по-нататък в изложението.
3.2. Регистриране на вълни цунами от български мареографни станции
Авторът на настоящата статия досега не е открил научни публикации с анализи на
инструментални записи от мареографни станции на цунами по българското крайбрежие,
предизвикани от сеизмични или други събития. Повечето факти в потвърждение на такива
събития са по исторически документи или свидетелски описания (Ranguelov et al. 2008;
Papadopoulos et al., 2011). Проведено бе проучване на аналогови мареограми от 4-те
геодезически мареографни станции с непрекъсната регистрация на черноморското ниво,
налични в архива на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към МРРБ. Периодите, в
които станциите са работили са съответно: Варна - от 1928 г. до днес, Иракли – от 1970 г. до
2006 г., Бургас – от 1928 г. до 2018 г. (http://niggg.bas.bg/wp-content/uploads/2014/02/
mare/text.html) и Ахтопол – от 1970 г. до 2001 г. За съжаление, нито една от четирите станции
не е работила без прекъсване за целия период на съществуване. Липсват регистрации на
морско ниво с пропуснати периоди от минути до десетилетия по ред организационни,
технически и други причини (Пашова, 2003; Pashova et al., 2017). Дори след модернизирането
на станциите във Варна и Бургас през 2013 г., съществуват пропуски в 1-минутните записи от
радарните сензори с различна продължителност – от минути до месеци.
По време на земетресението от 26.12.1939 г. с магнитуд М = 8 в централната част на турското
черноморско крайбрежие е работила само мареографна станция Бургас, а по време на
Ялтенското земетресение на 12.07.1966 г. с магнитуд М = 5.3 ± 0.2 - само във Варна. На фиг. 1
е представена част от диаграмата на варненската станция за периода 11 – 17 юли 1966 г., на
която е отбелязан моментът на регистрираното земетресение. Забелязва се слабо повишение
на нивото от ~5 cm, настъпило около 25 минути след събитието. На 15 октомври 2016 г. в
08:18:33.2 UTC е регистрирано земетресение с магнитуд Mw = 5.1 и дълбочина 10 km в
западната част на Черно море с координати 42.20 N, 30.69 E. На фиг. 2 са показани
епицентърът на земетресението, отстоящ на ~230 km източно от Царево и графика с 1-минутни
регистрации на нивото във Варна и Бургас за периода 11:00 – 12:30 h. Забелязват се вариации
в нивото с отклонение от ~6-7 cm със забавяне от 14 минути за Варна и 19 минути за Бургас
от момента на регистрираното земетресение. Обяснение за разликата в по-късната регистрация
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от по-близката до епицентъра станция Бургас в сравнение с Варна може да се потърси във
физико-географските особености на тяхното разположение в пристанищните райони на двата
града и устройството на кладенците, в които са монтирани радарните сензори, което изисква
допълнителни изследвания.

Фигура 1. Извадка от диаграмата на мареографа във Варна за периода 11 – 17 юли 1966г. и моментът на
земетресението от 7 юли 1966г.
а)

б)

Фигура 2. Разположение на епицентъра на земетресението от 15 октомври 2016 г. (а) и регистрации на
морското ниво във Варна и Бургас за периода 11:00 – 12:30 h (б)

3.3.Регистриране на метеоцунами от 27 юни 2014г. от станции по българското
черноморско крайбрежие
Метеорологичната обстановка по време на метеоцунамито в края на м. юни 2014г. е свързана
с нахлуване на студен циклон, който пресича Черно море от север, започвайки на 26.06.2014г.
Според данните от румънската система за атмосферно сондиране, циклонът пристигна в
района на Букурещ (Румъния) в 00:00 UTC на 27 юни 2014г., на около 200 km западно от Черно
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море (Šepic et al., 2015). Долната тропосферна въздушна маса (до 3500 m) e суха и стабилна и
има две температурни инверсии на височини от около 1000 и 3000 m. Въздушната маса е
претоварена от нестабилен влажен въздух, обхващащ височини от 4000 до 5500 m. Това води
до увеличаване на скоростта на вятъра между 06:00 h на 26 юни и 12:00 h на 27 юни и до малки
локални нестабилности в атмосферното налягане. Посоката на вятъра e западна в цялата
тропосфера, нараствайки от земната повърхност от ~5 m/s) към нестабилния слой до ~25 m/s).
Създадената цунамогенна синоптична обстановка на 27 юни 2014г. над Черно море е във
времевия прозорец между 06:00 и 12:00 UTC (Šepic et al., 2018).
Метеоцунамито на 27 юни 2014 г. е регистрирано и по българското крайбрежие. Мареографните
данни от станции Варна и Бургас са сравнени с метеорологични данни за атмосферно налягане
и вятър, измерени в синоптични станции Шабла, Варна, Бургас и Ахтопол. Графиките на
измереното релетивно морско ниво на 27 юни и метеорологичните параметри за периода 25-28
юни са показани на фиг. 3. Няколко краткосрочни вариации (сейши) в регистрациите от двете
мареографни станции в периода от 02:00 h до 18:00 h са забележими на фиг. 3а, чиито
амплитуди варират от 20 до 25 cm при неотстранен дневен прилив. Въпреки конструкцията на
кладенците, в които са монтирани радарните сензори, данните показват, че влиянието на
внезапните малкомащабни вариации в атмосферното налягане се отразяват в регистрациите на
морското ниво. Локалните изменения в атмосферното налягане, настъпили в ранните часове
на 27 юни на фона на плавно повишаващо се атмосферно налягане, са регистрирани от
крайбрежните синоптични станции. Дигитализираните през час времеви редове от
аналоговите диаграми в станции Шабла и Варна (фиг. 3б) показват внезапен скок в 08:00 h от
~2.5 hPa на атмосферното налягане, което също е отчетено в измерените с живачен барометър
през 3 часа стойности в 4-те станции (фиг. 3в). Посоката на вятъра е преобладаващо западна
с максимални стойности от 14-16 m/s във Варна и Шабла след 18:00 h на 26 юни до 17 m/s в
Бургас и 6-8 m/s в Шабла, Варна и Ахтопол в ранните часове на 27 юни (фиг. 3г). Времевата
разделителна способност на измерените метеорологични параметри е 3-часова, което не
позволява да се проследи детайлно посоката на разпространение на атмосферния фронт.
Данните за морско ниво и метеорологични параметри са с различна времева разделителна
способност - първите са през 1 минута, а вторите - през 3 часа, което затруднява прякото сравнение
на влиянието на локалните атмосферни вариации върху изменението на морското ниво.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наблюденията на морското ниво имат многоизмерен и многоцелеви характер, чиято
значителна полза може да се извлече от добре проектирани мрежи от станции, които
поддържат широка изследователска и оперативна потребителска база. През последните две
десетилетия се полагат доста усилия за развитие на морски наблюдателни мрежи и изграждане
на системи за ранно предупреждение, включващи различни сензори - дънни сеизмометри,
колокирани GNSS@TG@Meteo станции и др. В Черноморския басейн. Използват се числени
методи за моделиране и симулиране на вълни цунами (числени симулации на индуцирани
цунами по исторически и съвременни данни, вкл. по хитотетични сеизмични източници,
параметри на разломи и различни сценарии). Опасността и риска от цунами по българското
крайбрежие все още не достатъчно добре проучена, независимо от постигнатите резултати при
изпълнението на редица международни и национални проекти. Научните анализи са
ограничени, поради липсата или непълнотата на първичната информация с необходимата
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детайлност и точност, част от които са мареографните и метеорологичните данни.
а)

б)

в)

г)

Фигура 3. Графики на измерено морско ниво във Варна и Бургас (а) и на метеорологични параметри –
атмосферно налягане, скорост и посока на вятъра, измерени в 4 синоптични станции
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Мареографните наблюдения на черноморското ниво осигуряват данни за решаване на редица
научни и практически задачи. Непрекъснатите регистрации на морско ниво засега са
единствените инструментални данни за регистрирани вълни цунами по черноморското
крайбрежие през изминалото столетие. Дългосрочните времеви серии от измервания са
уникални, редки и неповторими данни със съществен принос за изследванията на климата в
регионален мащаб, наблюдение и разбиране на регионалните и локални вариации в
повишаването на морското ниво, изследване на морските течения и циркулация,
поддържането на височинни системи, изучаването на тектонски движения на крайбрежната
суша и др. Дигитализирането на мареографните записи от хартиените носители от
геодезическите станции във Варна, Иракли, Бургас и Ахтопол е една от необходимите стъпки
за дългосрочното им съхраняване и последващо използване в бъдещи научни изследвания и за
други приложения.
Благодарности: Авторът изказва своята благодарност на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър към МРРБ за предоставените данни от регистрации на черноморското ниво.
Изследването е финансирано по проект КП-СЕ-КОСТ/8/25.09.2020.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БАБ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ В АНТАРКТИКА И ПРИНОСЪТ ИМ ЗА
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ КЛИМАТИЧНИ
ПРОМЕНИ
Борислав Александров, Любка Пашова
РЕЗЮМЕ
Докладът представя накратко геодезическите дейности, извършени в района на Българската
антарктическа база „Св. Климент Охридски“ на о-в Ливингстън от 1998 г. до днешни дни.
Обобщени са резултати от изследвания на динамиката на океанското ниво, картографирането
на крайбрежния район и топографията около БАБ. Накратко са разгледани комплексните
геодезически измервания, извършени по време на 28-та национална антарктическа експедиция
през сезон 2019-2020 г., които включват и първоначални данни за някои основни параметри
от състава и свойствата на океанската вода в близост до крайбрежието. В контекста на
глобалните климатични промени и нарастващия антропогенен натиск върху околната среда,
геодезическите изследвания и резултатите от тях допринасят за изясняване на механизмите на
взаимодействие на сложните климатични процеси, както в района на БАБ и Антарктика, така
и за останалите континенти.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ГНСС, МАРЕОГРАФНА СТАНЦИЯ, КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ,
БАБ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ“, О-В ЛИВИНГСТЪН

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Антарктида е най-студеният, най-високият, най-сухият и най-ветровитият от всички
континенти. Заобиколен е от Южния ледовит океан - един от най-големите и най-бурни
световни океани. Континентът има площ ~14 млн km2, от които по-малко от 2% са свободни
от лед. Ледената покривка се издига до над 4000 m над морското равнище. Районът обхваща
приблизително една десета от земната суша и играе важна роля във формирането на климата
на Земята. Голямата надморска височина с непрекъсната ледена покривка, допринасяща за
високо албедо и отрицателните стойности на радиационния баланс формират специфичния
климат на Антарктида, който с основание може да се нарече най-студен на планетата.
Средните „летни“ януарски температури над източната част от континента са под -25о С, а през
юли не надвишават -50о С. Температурите се покачват в посока към крайбрежните зони до над
-10о С, като напоследък и все по-често са измервани и положителни стойности до 15о С.
Независимо от това, континентът си остава с най-неблагоприятни условия за живот - ледена
пустош без растителна покривка и животински свят.
Антарктида и Южният океан имат уникална и крехка екосистема, характеризираща се с
единствена по рода си флора и фауна и много къса хранителна верига. Антарктида е
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последният от континентите, който все още не е достатъчно добре проучен. Съвременните
спътникови методи предоставят възможности за получаване на ценна информация на
недостъпните и отдалечени райони от ледения континент (Александров, Пашова, 2021).
Докладът представя основни геодезически дейности, извършени от български геодезисти през
последните три десетилетия на Българската Антарктическа база (БАБ) "Св. Кл. Охридски“ на
о-в Ливингстън. Геодезистите са участвали в седем експедиции, по времето на които са
извършени класически геодезически измервания и е инсталирана съвременна научна
апаратура. Резултатите от тях са ползвани за картографиране на части от острова и морското
дъно; поставено е начало на дългосрочни наблюдения чрез изграждане на перманентна ГНСС
и мареографна станции за изследване движенията на сушата в района на БАБ и измененията
на морското ниво, които са съпроводени с други морски наблюдения. Специално внимание е
отделено на 28-та национална антарктическа експедиция, проведена през астралния сезон
2019-2020 г. В тази експедиция са извършени морски геодезически дейности и са положени
основите на нова изследователска лаборатория. Представени са предварителни анализи на
наблюдения от мареографни, хидрографски и ГНСС измервания в района на БАБ. Направен е
кратък преглед на спътникови геодезически мисии, чиито данни се използват за изследване
времевите вариации на ледниковата покривка, гравитационното поле и приносът на топенето
на ледовете от Антарктика в баланса за определяне повишаването на глобалното морско ниво.
2. БЪЛГАРСКА АНТАРКТИЧЕСКА БАЗА "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, О-В
ЛИВИНГСТЪН
Българската Антарктическа база се намира в източния бряг на вътрешния залив Емона с
координати 62о38′29″S, 60о21′53″W, който е част от Южния залив на о-в Ливингстън от
архипелага Южношетлъндски острови, Западна Антарктика (Фиг. 1а). Достъпът до базата е
само през морето (фиг. 1б), като годишно посещенията на кораби са около 5. В близост до БАБ
е испанската антарктическа база „Хуан Карлос I“ (Фиг. 1в). Българският Антарктически
Институт (БАИ; http://www.bai-bg.net/) организира и провежда ежегодните антарктически
експедиции и поддръжката на БАБ, работи в сътрудничество с научни колективи от Испания,
Великобритания, Русия, Германия, Аржентина, Бразилия, Чили, Южна Корея и др. Член е на
COMNAP (Съвет на мениджърите на национални антарктически програми), SCALOP
(Комитет за антарктическа логистика и операции), EPB (Европейски полярен борд) SCAR
(Научен комитет за антарктически изследвания). Република България е консултативен член на
Договора за Антарктида, ратифициран от България през 1978 г., който регулира
международните отношения за дейностите на ледения континент. Договорът е в сила от 1961г.,
подписан е от 49 държави, 29 от които, включително България, имат право да участват в
срещите за вземане на решения.
Научните изследвания провеждани на БАБ са залегнали в приетата през 2016 г. петгодишна
Национална програма за полярни изследвания, която е насочена към осъществяване на
научното развитие и организация на логистиката в Антарктида. На о-в Ливингстън ежегодно
се провеждат специализирани експедиции от учени от България и други страни. Основно
място от научните приоритети заемат науките за Земята. БАБ е включена в актуализираната
Пътна карта на Националната научна инфраструктура за периода 2020-2027г. като уникална
научна инфраструктура (https://mon.bg/bg/4).
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а)

б)

в)

Фигура 1. Разположение на БАБ „Св. Кл. Охридски“ на о-в Ливингстън: а) архипелаг Южношетлъндски
острови; б) изглед към базата; в) БАБ „Св. Кл. Охридски“ (в червено) и ИАБ „Хуан Карлос I”(в жълто)

Създаденият през 2018 г. Консорциум "Българска антарктическа база "Св. Климент Охридски“
между Софийски Университет "Св. Климент Охридски“ и Българския антарктически
институт, към който през 2020 г. се присъедини и Висшето военноморско училище "Н. Й.
Вапцаров“ (ВВМУ), цели да създаде високотехнологични и модерни условия за работа, които
да осигурят възможности и материална база на всички заинтересовани учени - от България и
от чужбина - да осъществяват оригинални и мултидисциплинарни изследвания за решаване на
научни задачи в глобален контекст в Полярните региони и Световния океан.
От август 2021 г. българската антарктическа наука може да разчита и на
научноизследователския кораб „Св. Св. Кирил и Методий“, с военен номер 421, който бе
предаден на командването на ВВМУ (фиг. 2). Корабът ще обслужва логистиката на
антарктическите ни експедиции, в коите ще се извършват интердисциплинарни изследвания
на океанската и морска вода в целия свят, биоразнообразието, метеорологичните процеси и
много други с научна и приложна насоченост.

Фигура 2. Тържествена церемония за кръщаване на първия български военен научноизследователски
кораб с името „Св.Св. Кирил и Методий“, 27 юли 2021г., Варна
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3. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АНТАРКТИЧЕСКИТЕ
ЕКСПЕДИЦИИ НА О-В ЛИВИНГСТЪН
Интердисциплинарните изследвания с многонационално участие в БАБ "Св. Климент
Охридски" започват през 1996 г. и оттогава са реализирани 29 експедиции. В последните две
десетилетия се изпълняват различни изследователски проекти през летните сезони,
започвайки от ноември-декември до февруари-март. Основните научни приоритети са
фокусирани върху изследвания от направления науки за Земята - геология, геофизика, физика,
глациология, метеорология, геодезия, картография, зообиология, ботаника, екология и
медицина. В изпълнение на Националната програма за полярни изследвания за периода 20172021, приета с Решение № 718 от 29.08.2016 г. на Министерския съвет, Центърът за полярни
изследвания към СУ "Св. Климент Охридски" периодично обявява конкурси за финансиране
на научни проекти. Освен научните изследвания, Българският антарктически институт
финансира и образователни проекти (https://bai-bg.weebly.com/).
Първоначалните геодезически експедиции включват извършване на класически геодезически
измервания, GPS измервания на отделни характерни точки в района на БАБ и картографиране
на части от острова за изработване на топографски карти, които непрекъснато са допълвани и
е подобрявана тяхната точност. Геодезическите дейности бележат своето начало през
декември 1998 г. с включването на двама геодезисти в 7-та антарктическа експедиция - инж.
Борислав Александров от УАСГ и инж. Димитър Димитров от БАН. Изградена е работна
геодезическа основа – самостоятелна мрежа от точки. По това време е налична една точка,
чиито координати са определени чрез многодневни GPS измервания от немски специалисти,
служеща да осигури височинно привързване на останалите точки. Картографираната
територия в района на БАБ покрива над 70 ha открити от сняг и лед скални пасажи, която е
изработена в М 1:2000.
По време на 9-та експедиция, сезон 2000/2001 г., са извършени GPS измервания за геоложко
картиране и е изследвана вертикалната рефракция в района на БАБ. Направени са реални
изследвания за поведението на визирния лъч, с продължителни наблюдения на точки, избрани
над различна постилаща повърхност - ледени полета, открити скали, морска повърхност и
комбинации от тях. Проследявани са промените на зенитните ъгли, температурата и
атмосферното налягане в различни части от денонощието.
Геодезическите дейности в 18-та експедиция (2009/2010 г.) са насочени към изучаване на
дъното на Южния залив на о-в Ливингстън и неговия релеф. Сформиран е екип от гл. ас. инж.
Борислав Александров и ст. ас. инж. Юри Цановски от УАСГ за създаване на водомерен пост
и извършване на хидрографска снимка на залива, с изработване на цифров модел на дъното.
Монтирана е водомерна лата, закрепена на вертикална скала, в сравнително тихо място на
залива. Отчетите на морското ниво са привързани височинно към изградената геодезическа
мрежа на сушата. В продължение на три седмици са правени отчети на нивото през ~2 часа.
Изчертана е графика на колебанията на морското ниво и се поставя начало за бъдещи
хидроложки наблюдения. Хидрографската снимка в акваторията пред БАБ е извършена с
хидрографен комплекс Garmin GPSMap 521, собственост на геодезическия екип. Записани са
4191 точки за водна площ от около 1.5 km2. По аналогичен начин е извършена хидрографска
снимка на акваторията пред испанската полярна база ”Хуан Карлос I”, като са регистрирани
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3258 точки на площ от около 60 ha.
В 21-та антарктическа експедиция участва ас. инж. Аспарух Камбуров от Минно-геоложкия
университет „Св. Иван Рилски”. Целта на изследавнията, които се извършват е изследване на
влиянието на Слънцето върху измервания с Глобални навигационни спътникови системи
(ГНСС) в полярни условия. През 2013 г. настъпва максимумът на 11-годишния цикъл на
слънчевата активност, като вследствие на увеличената емисия на радиационни и магнитни
потоци от Слънцето, земната йоносфера се активизира. В резултат започват да се отчитат
грешки в преминаващите през нея спътникови навигационни сигнали, като понякога се стига
дори до загуба на GPS сигнал.
Пет години по-късно, през 2015/2016 г., в 24-та експедиция участват едновременно четирима
български геодезисти. Представители на Геодезическия факултет на УАСГ са отново доц. д-р
инж. Борислав Александров и гл.ас. д-р инж. Юри Цановски, а полк. инж. Петър Данчев и кап.
д-р инж. Георги Михайлов са от Военно-географската служба (ВГС) при МО. Те изпълняват
важен геодезически проект за създаване на цифрова едромащабна топографска карта за района
на БАБ по поръчка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към МРРБ. За първи път
геодезистите използват безпилотна летателна система (БЛС) и съвременна хидрографска
система за заснемане дъното на Южния залив на о-в Ливингстън. Използвани са и три
двучестотни ГНСС приемника. Осъществяването на пилотна хидрографска снимка в
акваторията на БАБ на о-в Ливингстън поставя началото на нова научна и научно-приложна
насока в геодезическите дейности. Използването на съвременен метод за изследване дъното
на морска акватория, извършван на базата на синхронизирани измервания с ехолот и ГНСС,
позволява бързо и оперативно получаване на информация за подводния релеф в залива и
постигане на необходимата точност в планово и дълбочинно отношение. Създаден е цифров
модел на сушата и дъното на акваторията пред БАБ в мащаб М 1:2 000. Детайлната
батиметрична карта позволява използването ù при дебаркиране на лодки на брега и за
обозначаване на безопасни морски пътища и котвени стоянки за големи кораби. Определено е и
мястото на безопасната за плаване зона, ограничена от 20 m изобата. Хидрографските дейности
и изследвания на о-в Ливингстън поставят начало на периодично провеждани измервания, като
намеренията са за продължаване на кампанийните измервания за получаване на достоверни
факти, изясняващи глобалните промени на климата. Въз основа на геодезическите измервания
и последващата им обработка през 2016 г. е издадена топографска карта от 2 листа.
По време на 25-та българска антарктическа експедиция (2016/2017г.) участие вземат гл.ас д-р
инж. Аспарух Камбуров от МГУ „Св. Иван Рилски”, полк. инж. Петър Данчев и кап. д-р инж.
Георги Михайлов от ВГС при МО. Увеличена е заснетата с БЛС площ, а резултатите са
ползвани при изработване и допълване съдържанието на топографските карти.
4. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 28-ТА АНТАРКТИЧЕСКА ЕКСПЕДИЦИЯ ПРЕЗ
СЕЗОН 2019/2020 Г.
След първите геодезически измервания по време на антарктическата експедиция през 1998г.,
геодезическите дейности в БАБ „Св. Кл. Охридски“ са продължени и насочени към изграждане
на дългосрочна научноизследователска инфраструктура. По време на 26-та експедиция
(2017/2018 г.) пробно се инсталира автоматизиран мареограф в Южния залив. Регистрацията
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на измененията на нивото са за период от 45 дни, като впоследствие той е преместен и
инсталиран на друго място в следваща експедиция.
На 13 ноември 2019 г. стартира 28-та Българска антарктическа експедиция. Kъм БАБ „Св.
Климент Охридски“ се отправят 11 българи със задача да разконсервират базата след зимния
период и да я подготвят за успешното изпълнение на одобрените научни проекти за
антарктическо лято 2019-2020 г. По време на експедицията е поставено началото на
изграждане на нова научна лаборатория. Проектът за изграждане на лабораторията е съобразен
със специфичните за Ледения континент тежки климатични натоварвания, особено през
зимния период на годината. Бъдещата сграда ще бъде със закрита площ от 330 m2, повдигната
над терена върху 32 колони.
За първи път е извършено експериментално изследване на океанската вода в залива „Емона“
пред БАБ, като са измерени соленост, проводимост и температура (фиг. 3а). За целта е
използван сензор, чрез който се регистрират малки промени в солеността на водата (в
диапазона ±5000 μS/cm). Чрез оптична USB базова станция BASE-U-4 е извършено прочитане
на данните от записите във водата. Целта е да се изследва връзката между измененията на
солеността и проводимостта на морската вода и вариациите на морското ниво, записвани
първоначално през сезона на 28-та експедиция, а впоследствие и целогодишно.
Първоначалните измервания и анализи показват логични промени в стойността на солеността
в районите с плаващи ледени късове, около брега и в дълбочина (Александров, 2020).
Направени са измервания за същите параметри на водата на дълбочини в диапазона 0.1 m - 8
m. Средните стойности на солеността са съответно на брега - 17.7-22.7‰, в залива - 23.0-24.1
‰ и в залива при вода без ледени късове - 27.5 ‰. Средната стойност на температурата на
океанската вода е в границите 0.9 - 1.0о С. Научните изследвания целят извеждане на
количествена връзка между солеността на водата и измерваното морско ниво в района на БАБ.
Очаква се дългосрочните и целенасочени геодезически измервания да допринесат да се оцени
влиянието на климатичните промени в района на о-в Ливингстън, отчитайки непрекъснато
топящите се ледници, повишаването на водното ниво и температурата на световния океан.
а)

б)

Фигура 3. а) Разположение на геодезически точки в БАБ: КОН2 перманентна ГНСС станция, TG – марегораф,
точки, в които са измерени соленост и температура (в синьо – в акваторията и в червено – до брега); б) Монтаж
на мареографната станция в Южния залив
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По време на 28-та експедиция е инсталирана повторно, но на друго място, мареографната
станция с непрекъснато регистриране на морското ниво (фиг. 3б). Инсталиран е
хидростатичен сензор от тип Valeport, чрез който е извършен непрекъснат запис на
вариациите на морското ниво за период от 9 месеца с две прекъсвания от няколко часа - от 9
януари до 16 октомври 2019 г. Регистрацията е на всеки 15 минути. При рязко влошаване на
времето и тежък ледоход в залива на о-в Ливингстън, на 16 октомври 2019 г. се прекъсва
захранващият кабел и датчикът спира да записва. Данните от 15-минутните регистрации на
измененията на морското ниво за периода 14 март 2019 г. - 16 октомври 2019 г. са обработени
и са оценени над 30 статистически значими хармонични съставящи (Alexandrov, Pashova,
2021). В таблица 1 са представени 5 полудневни, 4 дневни и полугодишната приливни
съставящи. Обработката е извършена със софтуерната програма T_tide (Pawlowicz et al., 2002).
Статистическите оценки на приливите и отливите показва, че те са от смесен тип с
преобладаващи полудневни приливни съставящи. Получените резултати показват, че
основните приливни съставящи са сходни по стойност с тези от публикации на чужди автори,
главно испански, за региона на о-в Ливингстън и съседния о-в Дисепшън. Установени са
разлики във фазите на някои от съставящите, за които допълнително се изясняват причините.
Таблица 1. Основни приливни съставящи, оценени от регистрациите на морско ниво в БАБ
Приливна
съставяща

Честота
(cph)

Амплитуда
(m)

Ср.кв.гр.
(m)

Фаза
(o)

Ср.кв.гр.
(o)

M2

0.0805114

0.396

±0.002

190.99

±0.25

S2

0.0833333

0.199

±0.002

248.46

±0.51

K2

0.0835615

0.059

±0.002

246.78

±1.84

N2

0.0789992

0.053

±0.002

153.14

±1.89

L2

0.0820236

0.016

±0.002

211.92

±6.74

K1

0.0417807

0.275

±0.002

23.94

±0.44

O1

0.0387307

0.260

±0.002

6.14

±0.47

P1

0.0415526

0.091

±0.002

31.01

±1.29

Q1

0.0372185

0.057

±0.002

357.39

±2.19

SSA

0.0002282

0.074

±0.046

96.63

±35.35

2(M2+S2) = 1.19 m ; 2(K1+O1) = 1.07 m; F = (K1+O1)/(M2+S2) = 0.900 – смесен прилив

През м. декември 2019г. е инсталиран ГНСС приемник, който приема сигнали от
навигационните системи GPS, GLONASS, SBAS, WAAS и EGNOS. Перманентната ГНСС
станция, оборудвана с антена Trimble Geodetic Zephyr 3, стабилизирана на 15 cm над
месинговата плоча на стълб с принудително центриране, започва да работи на 24.12.2019 г.
Точката е маркирана като KOH2 с координати 62o38’24”.4 S, 60o21’49”.4 W в ГРС WGS’84.
Данните са обработени от д-р Валентин Коцев с професионалния софтуер GAMIT/GLOBK,
разработен от Департамента по земни, атмосферни и планетарни науки на Масачузетския
университет, САЩ.
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5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ПОЛЯРНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Спътниковите дистанционни наблюдения са основният инструмент за измерване на
глобалните промени на земната суша и в океана, биосферата и атмосферата. През последните
три десетилетия активните технологии за дистанционно наблюдение позволиха все по-точно
измерване на различни параметри на околната среда за изследване на процесите, протичащи в
и около Земята. В този контекст, съществен принос за изследване на глобалното земно
гравитационно поле имат геодезическите спътникови гравитационни мисии GRACE, CHAMP
и GOCE (https://com2.iag-aig.org/sub-commission-23). Успешното реализиране на мисиите
CHAMP на Германия (2000), GRACE на САЩ (2002), ESA GOCE (2009) и GRACE-FO на САЩ
/ Германия (2018) доведоха до революция в картографирането на глобалното гравитационно
поле. Тези спътникови мисии са единствените системи, чрез които може директно да се
наблюдава разпределението на масите и масовия транспорт в тялото на Земята. Глобалните
модели на статичното гравитационно поле на Земята са от решаващо значение за геофизичните
и геодезическите приложения (Ince et al., 2019). Спътниковите гравиметрични данни са
особено ценни за извеждане на нови комбинирани модели на земната гравитация с висока
разделителна способност и са основна стъпка напред към решаване на проблема с осигуряване
на геодезически данни за полярните региони. Те предоставят нов инструмент за изследване в
континентален мащаб на литосферната структура и геоложката еволюция на Антарктида.
Спътниковата мисия GOCE предостави данни за извеждане на модели на статичното
гравитационно поле с висока точност и голяма разделителна способност. В комбинация с
допълнителна информация за гравитационното поле от наземни данни и спътникова
алтиметрия може да се постигне още по-висока пространствена разделителна способност.
Най-новият глобален модел на земното гравитационно поле е GOCO06s, изчислен в рамките
на проекта GOCO (Gravity Observation Combination), е получен само от спътникови
измервания (Kvas et al., 2021). Той се основава на над милиард наблюдения, придобити за
последните 15 години от 19 спътника. Използвани са преработени данни от мисиите GRACE
и GOCE, актуализирани са основните модели и са направени съществени подобрения в
последователността от обработка на данните и тяхното комбиниране. Поради дългия период
на наблюдение, GOCO06s моделът се състои не само от статично гравитационно поле, но
включва допълнително моделирани времеви вариации. Подходящото моделиране на шума за
използваните наблюдения води до реалистична информация за точността на полученото
решение за гравитационното поле. Оценката на точността на моделното решение, представена
от пълната дисперсионно-ковариационна матрица, е изключително полезна за по-нататъшно
комбиниране с данни за земната гравитация и се публикува заедно с решението. Спътниковите
мисии GRACE, CHAMP и GOCE и последващите ги нови такива осигуряват ценни данни,
които се използват в геонауките, като геодезия, хидрология, океанография, глациология и
физика на твърдата Земя. Гравитационните модели са достъпни на сайта на Международната
асоциация по геодезия (http://icgem.gfz-potsdam.de/home).
Наличните от 90-те години спътниковите радарни, а по-късно и лазерни наблюдения се
използват за изследване динамиката на ледниците, проследяване на обемното им изменение,
оценка на приноса им във водния баланс при определяне повишаването на морското равнище
и при симулации с глобални климатични модели. Съвременният подход за обработка и анализ
на спътникови наблюдения се основава на необходимостта от съставяне на времеви редове от
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спътникови изображения на цели континенти и оценка на тяхната точност. Определянето на
заземяващата линия на морските ледници, където ледът започва да се носи в океанските води,
е от решаващо значение при дългосрочни проучвания. Този подход е приложен от Mohajerani
et al. (2021) за картографиране на индуцираната от приливите и отливите заземителна линия
около Антарктида с използване на 22 935 интерферограми. Обработеният огромен обем от
радарни изображения е анализиран с използване на съвременни интелигентни методи конволюционни невронни мрежи. Приложената процедура за откриване на заземителни линии
е сравнима с ефективността, която се постига с използване на експертно човешко знание.
Интелигентните методи значително повишават ефективността за автоматично разпознаване
на образи, извършване на бърз анализ на големи по обем масиви от данни и оценка на тяхната
точност и намират все по-широко приложение в науките за Земята.
Придобиването на точни геодезически данни е съществено важно за задълбочаване
познанията за глобалните екологични проблеми свързани с климатичните промени и
повишаването на морското равнище. По последни оценки на Калифорнийския технологичен
институт JPL (https://grace.jpl.nasa.gov/resources/31/antarctic-ice-loss-2002-2020/), ледниковата
маса намалява с ~150 Gt a−1, което се равнява на повишаване на средното морско ниво с ~0.4
mm a−1 (фиг.4). Загубата на ледникова маса, според Groh & Horwath (2021), по данни от
гравиметричните спътникови мисии GRACE и нейния наследник GRACE-FO за периода 200204 -2020-07, е оценена на −90.9±43.5 Gt a−1 и съответно повишаване на средното морско ниво
с 0.25±0.12 mm a−1. Ледът се топи годишно с 0.162 km3 (1 т = 1.09 m3) от общо 22 млн.km3,
което е 0.7% от цялата ледена покривка на Антарктида. Геодезическите измервания и оценки
на различни параметри са определящи за много дейности от мултидисциплинарните
изследвания в Антарктида, които обикновено не могат да се извършват другаде по света. Те
допринасят съществено за подобряване на числените климатични модели и научното
определяне на съществените климатични променливи (величини) (https://gcos.wmo.int/
en/essential-climate-variables). Чрез тези климатични променливи се предоставят емпирични
доказателства, необходими за разбиране и прогнозиране на еволюцията на климата,
определяне на мерките за смекчаване и адаптиране, оценка на рисковете, обяснение на
основните причини за климатичните събития и подпомагане на климатичните услуги.
a)

b)

Фигура 4. Оценки на топенето на ледовете в Антарктида (а) и повишаването на глобалното морско ниво (б)
(източник: https://svs.gsfc.nasa.gov/31158)
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глобалното повишение на температурите по цялата планета вече е доказано и е повод за
многобройни обсъждания за предприемане на спешни мерки за реакция на цялото човечество.
Ускореното топене на ледовете в двата ледени резервоара на Земята - Антарктида и
Гренландия - може да промени океанските повърхностни и дълбочинни течения, което да
доведе до сериозни изменения в климатичната система и последващи негативни ефекти в
много части от планетата ни. Колосалните количества вода от топенето ще са причина за
съществено покачване на средното морско ниво, което пък заедно с общото разширение на
водните обеми вследствие на повишената глобална температура, би причинило сериозни
последствия за жителите на крайбрежните райони в цял свят.
През последните три десетилетия български учени работят на Белия континент и те доказаха
потенциала на българската наука. С научните резултати, получени от изпълнението на
изследователски проекти в различни научни области, бе показана полезността от присъствието
на български изследователски екипи в Антарктида. Атестат за това как се оценяват
постиженията на българските екипи, работещи на о-в Ливингстън, е търсенето им като желан
партньор в много и различни международни проекти. Досега седем български геодезисти са
допринесли за развитието на геодезическата наука и практика в екстремните условия на
Антарктида и са част от утвърдените експерти, които допълват знанията за най-суровия
континент на Земята.
Дейностите, залегнали в актуализираната програма за БАИ са свързани с последните
изследователски теми от международен интерес. Те включват даване на научно обяснение на
последните промени в климатичната система чрез извършване на непрекъснати и дългосрочни
наблюдения на ключови климатични параметри за оценка на променящия се глобален климат,
оценяване влиянието на човека върху климатичната система, проучване на процесите на
обратна връзка и използване на данните при симулации на климатични модели.
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ИЗУЧАВАНЕ ПОВЕДЕНИЕТО НА СКАЛНИЯ МАСИВ ПРИ
КАМЕРНО-СТЪЛБОВА СИСТЕМА НА РАЗРАБОТВАНЕ В
РУДНИ НАХОДИЩА ЧРЕЗ МАРКШАЙДЕРСКИ
НАБЛЮДЕНИЯ
Веселина Господинова, Милена Бегновска
РЕЗЮМЕ
За изучаване на процесите в скалния масив при подземно разработване се използват различни
методи, технологии и средства. В настоящото изследване се представят резултати от
маркшайдерски наблюдения за характеризиране поведението на масива при камерно-стълбова
система на разработване в рудни находища.
Коментират се резултати от:
1. Полярен метод за следене преместванията на наблюдавани точки;
2. Цифрова близкообхватна фотограметрия;
3. Анализ на топлинни изображения.
Използването на повече от един метод при наблюдението на даден масив дава възможност за
по-добро представяне и визуализиране на състоянието му. Ефективно комбинирани, тези
методи могат да послужат като геотехнически инструмент в подземната минна среда.
Ключови думи: маркшайдерски наблюдения, деформации, фотограметрия, дистанционни
методи, рудни находища.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
При разработването на находищата на подземни богатства в скалния масив се развиват
и протичат различни явления, които са предпоставка за настъпване на деформационни
процеси. Те са предизвикани от природни и техногенни фактори. Изучаването и
проследяването им би допринесло за вземане на адекватни решения по отношение
ефективността и безопасността на работа в подземните рудници. Характерът на
деформационните процеси в масива и скалите около изработките се определя от напрегнатото
състояние и якостните и деформационни свойства на скалите.
На базата на маркшайдерски наблюдения в естествена среда могат да бъдат получени
достатъчно данни, позволяващи да се извърши оценка на състоянието на масива [2]. Този вид
оценка дава реални стойности, при конкретни минно-технически и минно-геоложки условия.
Определянето на положението на наблюдавани точки от масива, в различни моменти от време,
позволява да се съди за евентуални промени в напрегнато-деформираното му състояние.
За оценка състоянието на масива освен класическите методи може да се използват и
метода на цифровата близкообхватна фотограметрия, както и анализ на топлинни
изображения.
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2. ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Фигура 1. Опорен целик в метазалеж 6

В представения доклад се прави изследване
на деформационното състояние на опорен целик,
разположен в северната част на метазалеж 6 в рудник
„Джурково” - “Лъки Инвест-Джурково“ ЕООД (фиг.
1). Средната площ на целика е около 60 m2, а
височината му е от 3 до 3,8 m. Той представлява
основен елемент от камерно-стълбовата система,
която се прилага в рудника и осигурява безопасност
на свободното пространство в разглеждания
участък. Дълбочината на залягане в този участък от
метазалежа е около 360 m.
По отношение на геоложки строеж, целикът е
формиран основно от мрамори и гнайси (фиг. 2). Той
е част от мраморен пласт, частично заместен от
сулфидни минерали (галенит, сфалерит, пирит).
Ъгълът на западане на мраморния пласт е 9-10g в
северозападна посока.

При прилагане на камерно-стълбова
система на разработване, скалният натиск се
контролира с помощта на опорни целици. При
проектирането на минните работи се изисква
правилно оразмеряване, а също така и съобразено
с конкретните минно-технически условия
разполагане на целиците. Само така може да се
постигне ефективно управление на скалния
натиск, предотвратяване на деформации и
разкъсвания в масива и минимизиране на
загубите в целици за минното предприятие.
3. МАРКШАЙДЕРСКИ НАБЛЮДЕНИЯ
За изучаване на процесите в скалния масив
при подземно разработване се използват различни
методи, технологии и средства. В настоящото
изследване се представят резултати от
маркшайдерски наблюдения за характеризиране
поведението на масива при камерно-стълбова
система на разработване в рудни находища.

Фигура 2. Опорен целик в метазалеж 6

3.1. Полярен метод за следене преместванията на наблюдавани точки.
През месец юли 2020 година, с цел оценка на геомеханичното състояние на целика, е
изградена наблюдателна станция, състояща се от 8 изходни точки (фиг.3), трайно
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стабилизирани в стените на минните
изработки около целика и 49 контролни
точки, разположени равномерно на три нива
(фиг.4 - долу, в средата и горе) върху
повърхността му.
До месец юни 2021 г. са извършени 7
регулярни измервания. От предварително
координираните опорни точки в стените на
изработките около целика, с тотална станция
по
полярен
метод
са
определени
пространствените
координати
на
наблюдаваните 49 контролни точки. Чрез
техните изменения в различните моменти на
наблюдение може да се определят
характеристики
на
деформационното
състояние на масива в целика.

Фигура 3. Ситуация в план на изследвания целик
с изобразени местата на изходните точки

размерите
на
пространствените
вектори на тези изменения за всяка
точка
(табл.1).
Определени
са
размерите им и техните посоки,
графично представени на фигури 5, 6 и
7, съответно за трите нива - горе, среда
и долу. Векторите са показани
съразмерно.
На фигура 8 са представени с
изолинии
преместванията
на
наблюдаваните точки, във времето
между двете наблюдения в посоки X, Y
и H, върху източната и западната стена
на изследвания целик. Използван е
софтуерния продукт SURFER 8.

В доклада са показани резултатите от
последното и началното измервания.
Определени
са
преместванията
в
хоризонталната и вертикалната равнина за
този период от време. Изчислени са и

Фигура 4. Разположение на контролните точки по трите
нива
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Таблица 1
Номер
точка

Премествания - VI-Начално [m]

Вектор

∆X [m]

∆Y [m]

∆H [m]

∆S [mm]

1

0,0010

0,0003

-0,0005

1,15

2

0,0020

0,0013

0,0002

2,37

3

0,0027

0,0013

-0,0003

3,03

4

-0,0005

0,0007

-0,0007

1,17

5

0,0020

0,0003

-0,0017

2,67

6

0,0012

0,0013

-0,0005

1,84

7

-0,0003

-0,0003

-0,0018

1,79

8

0,0013

0,0010

-0,0010

1,89

9

0,0010

0,0015

-0,0020

2,69

10

0,0003

0,0002

-0,0010

1,06

11

0,0005

0,0007

-0,0007

1,17

12

0,0025

0,0013

-0,0008

2,89

13

0,0005

0,0010

-0,0015

1,87

14

0,0005

0,0003

-0,0008

0,94

15

0,0013

0,0010

-0,0005

1,68

16

0,0015

-0,0010

-0,0035

3,94

17

0,0015

0,0018

0,0000

2,30

18

-0,0005

-0,0002

-0,0008

0,94

19

0,0005

0,0020

0,0000

2,06

20

-0,0003

0,0010

0,0000

1,03

22

0,0005

0,0005

-0,0010

1,22

23

0,0005

0,0018

-0,0008

1,97

24

0,0005

0,0017

-0,0010

2,08

25

-0,0005

0,0005

0,0000

0,71

26

0,0010

0,0020

-0,0010

2,45

28

0,0005

0,0015

-0,0010

1,87

29

0,0020

-0,0002

0,0010

2,25

31

0,0007

-0,0010

0,0010

1,60

32

0,0027

-0,0013

0,0005

3,06

34

0,0015

-0,0018

0,0018

2,89

35

0,0027

-0,0023

0,0020

4,08

37

0,0025

-0,0015

0,0007

3,01

38

0,0030

-0,0025

0,0018

4,28

39

0,0048

-0,0127

0,0035

14,05

40

-0,0027

-0,0010

0,0007

3,02

41

-0,0020

-0,0010

-0,0008

2,36

42

-0,0040

-0,0018

0,0013

4,54

43

-0,0035

-0,0002

0,0015

3,82

44

-0,0030

-0,0007

0,0000

3,09

45

-0,0040

-0,0003

0,0010

4,13

46

-0,0005

-0,0045

-0,0018

4,85

47

-0,0030

-0,0062

-0,0017

7,15

48

-0,0015

-0,0070

-0,0020

7,43

49

-0,0010

-0,0077

-0,0010

7,88

В представянето не са взети предвид точки 21, 27,
30, 33, 36, които са повредени през разглеждания
период.

Фигура 5. Пространствени вектори - горе

Фигура 6. Пространствени вектори - среда

Фигура 7. Пространствени вектори - долу
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Западна стена-∆X

Източна стена-∆X

Западна стена-∆Y

Източна стена-∆Y

Западна стена-∆H

Източна стена-∆H

Фигура 8. Премествания на наблюдаваните точки по стените на целика

3.2. Приложение на Цифрова близкообхватна фотограметрия
За изследване на деформационно състояние на масива в подземни рудници, освен
преките маркшайдерски измервания с тотална станция, в практиката намират приложение и
други подходи, сред които е цифровата близкообхватна фотограметрия. Генерираните
цифрови модели на целици могат да се използват за установяване на пространствени
изменения, изследване и мониторинг на скалния масив в подземни рудници. За правилно
определяне проявите на скалния натиск в масива е необходимо точно спазване на избраната
методика на заснемане.
За целите на настоящото изследване са извършени две фотограметрични заснемания
(на 04.06.2021 г. и 02.07.2021 г.) на опорен целик в метазалеж 6.
Заснемането е извършено с цифрова огледално-рефлексна камера Canon EOS7D Mark
II с 20.2 - мегапикселов сензор, която осигурява детайлни снимки дори на слаба светлина. За
заснемането са използвани две осветителни тела и статив. На фигура 9 са представени
изображения на целика, получени от заснемането с цифровата камера [1].
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Фигура 9. Цветни изображения

В рамките на 40 min са маркирани опорните точки и са направени 72 снимки.
Фотограметричната обработка е извършена със софтуера Agisoft PhotoScan. За георефериране
на модела, с тотална станция Sokkia CX-62 са измерени 6 броя опорни точки, разположени
равномерно в целика. След фотограметричната обработка са получени числени модели с
текстура, единият от моделите е представен на фигура 10.

Фигура 10. Числен модел с текстура

На фигура 11 са представени създадените повърхнини, изобразяващи повърхността на
целика към момента на всяко заснемане.

а – Повърхнина от 04.06.2021 г.

б – Повърхнина от 02.07.2021 г.

Фигура 11. Повърхнини, получени в резултат на фотограметричните заснемания
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Получената повърхнина на целика трябва да бъде достатъчно подробна и детайлна, т.е.
мрежата от триъгълници, формиращи повърхнината, да е с необходимата гъстота, за да може
върху нея да се отчитат промени в положението на характерни точки от масива за определен
период от време или да се установят разлики в обема между заснеманията.
На базата на редица промени, които са повлияли на повърхността на целика и са
отразени в числения модел, може да се оцени и проследи във времето деформационното му
състояние. Такива промени могат да са: премествания на характерни точки от скалния масив,
появата на дислокации или разрушения на отделни скални блокове, изграждащи масива,
промяна на формата и обема на целика и други.
В настоящата работа повърхнините, получени от двете последователни заснемания,
извършени при едни и същи условия и методика, са съвместени една с друга с помощта на
програмния продукт AutoCAD Civil 3D. Това дава възможност за нагледно проследяване на
локални премествания, обрушавания, изменения на формата и т.н. (фиг. 12).

Фигура 12. Съвместени повърхнини от двете последователни фотограметрични заснемания

Резултатите от проведените изследвания прилагайки цифрова близкообхватна
фотограметрия показват възможността за приложението и на този метод при изучаване на
деформационни процеси в подземните рудници. За установяване на точен подход са
необходими още тестови данни от различни по вид подземни рудници, както и определянето
на необходимите параметри при фотограметричната обработка на данните.
3.3.Анализ на топлинни изображения
В много подземни рудници има участъци в масива с повишено или понижено
напрегнато състояние към различни моменти от време. Тези участъци могат да бъдат едва
доловими за човешкото око, но те представляват потенциална опасност в минната
среда/подземните рудници.
Чрез заснемане с топлинна камера незабавно се получава визуализация на
температурните полета по неинвазивен, дистанционен начин. Когато скалата е в напрегнато
състояние, инфрачервената температурна радиация на скалната повърхност варира. В зоната
с повишен скален натиск радиационната температура е по-висока. При наличие на неукрепени
скални блокове в минни изработки и тунели се наблюдава по-ниска температура на
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разхлабените скални блокове от тази на плътния масив, а границите им се открояват по-ясно
на топлинното изображение, отколкото на цветното. Това позволява да се използват топлинни
изображения, за да се открият тези зони, което е много важно за предотвратяване на внезапни
обрушвания, пропадания, скални удари и др., явяващи се потенциална опасност за злополуки .
Учените Iverson and Signer от Националния институт за безопасност при работа и
опазване на здравето (NIOSH) са установили, че температурните разлики от 0,2 °C, заснети с
термовизионна/топлинна камера, могат да се използват за определяне на местоположението
на такива участъци в скалния масив [3].
За целите на настоящото изследване е използвана ръчна топлинна/термовизионна
камера Testo 890, с разделителна способност 0,1 °С. Извършени са две експериментални
заснемания с топлинната камера през същият период когато целика е заснет с цифровата
огледално-рефлексна камера. Направени са топлинни снимки по целия целик, така че
съвкупността от снимките да обхване всичките му стени. За да могат получените резултати да
се обвържат с цветните изображения са поставени 4 контролни точки (от наблюдателната
станция) във всяка снимка. Точките са сигнализирани със специален светлинен сигнал, който
се откроява в топлинното изображение. За обработката и анализа на получените резултати е
използван програмния продукт Testo IRSoft Software V3.2. Във всяко едно от топлинните
изображения от двете измервания са построени температурни профили, които са разположени
на три нива (горе, в средата и долу), както е показано на фигура 13.

Фигура 13. Tоплинно изображение с разположени на три нива температурни профили.

С помощта на получените профилни графики може да се проследи промяната на
температурата на скалния масив по продължение на профилната линия, както и най-ниската,
най-високата и средната температура в рамките на профила. Създадени са и изображения с
изотерми, които класифицират с червен цвят местата от масива с максимална температура,
отчетена от съответната група температурни профили. Такива профилни графики и
изображения с изотерми обхващащи северозападната част на целика са представени на фигура
14.
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Фигура 14. Топлинни изображения с изотерми и температурни профили на северозападната част от
опорния целик

За изследвания обект - опорен целик, разположен в северната част на метазалеж 6,
температурата на околната среда е постоянна. От анализа може да се заключи, че на снимките
и от двете заснемания се локализира сравнително еднаква област с най-висока температура на
изотермите. Температурният диапазон е от 19,6 °C до 20,3 °C.
На базата на такъв вид наблюдения на скалния масив могат да се правят анализи на
деформационното му състояние, но те са зависими от спецификите на изследвания обект и за
правилна интерпретация е нужно обвързване на получените данни от топлинните изображения
с явления и процеси, протичащи в наблюдавания обект в резултат от неговото деформиране.
Такива наблюдения и анализи могат да бъдат обект на изследване в бъдещи поширокообхватни разработки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повишаването на нивото на безопасност в подземната минна среда и косвено живота и
здравето на всички минни служители и осигуряването на непрекъснат процес на работа с
минимални аварии и произшествия, гарантирайки едно ефективно и икономически
обосновано управление е цел на всички звена и отдели в един рудник. Тя е пряко свързана с
проследяването на състоянието и устойчивостта на масива в рудника. Наше мнение е, че целта
е по-лесно осъществима, когато се използват едновременно и класически и съвременни методи
и технологии. Съвместното използване на различни методи и средства ще улесни работния
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процес, ще осигури, онагледи и визуализира текущото състояние на масива, както чрез
чертежи, схеми, диаграми, така също и визуално чрез снимки и модели. Това ще спомогне за
получаване на един по-всеобхватен поглед не само върху текущото състояние, но така също и
при бъдещи насоки и вземане на информирани решения.
Извършването на периодичен мониторинг първо чрез топлинни изображения (анализи
в реално време), използвайки ръчна термална камера ще спомогне за бързото локализиране на
проблемни зони в масива, за по-кратко време в сравнение с другите методи и при използване
на сравнително не толкова тежко оборудване. Освен това тази методика може да се използва
и за наблюдение на електрическа и вентилационна система и наличната механизация.
Онагледяването на ситуацията чрез числени (цифрови) модели ще спомогне за
визуално отчитане на нарушени зони в скалния масив, както и за представяне на обекта чрез
непрекъсната повърхнина, предоставяйки информация за всяка една точка от него.
Прилагането на класическите методи ще спомогне за точното установяване на стойностите на
евентуални премествания и деформации за характеризиране на деформационното състояние
на масива.
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Използване на сателитни изображения
за провеждане на гео пространствени
анализи с цел мониторинг на околната среда
Васил Василев (BG)
РЕЗЮМЕ
Презентацията съдържа различни примери/use cases свързани с извличането на
различен тип геопространствена информация от сателитни изображения. Примерите,
които са посочени са свързани със следните области свързани с ежедневната работа по
анализ и обработка на сателитни изображения във фирма ТехноЛогика ЕАД.
Посочените примери с картен материал включват:
 Прилагане на сателитни изображения в земеделието;
 Използване на времеви серии от сателитни изображения;
 Автоматично извличане на инфраструктура (пътища и застроени площи) чрез
Machine Learning;
 Автоматично извличане на застроени площи чрез Machine Learning;
 Автоматично извличане на плавателни съдове чрез Machine Learning;
 Автоматично засичане на обезлесяване;
 Засичане на просеки от Националната енергийна мрежа;
 Автоматично извличане на вода и водни обекти чрез специализиран индекс –
NDWI;
 Автоматично извличане на влажни зони в рамките на 5 годишен период (20162020 г.)
чрез специализиран индекс – NDVI за територия в Африка;
 Автоматична оценка на промени във водни басейни чрез Change Detection;
 Автоматично засичане/извличане на замърсяване с нефт в Персийския залив в
района на Бахрейн през юли 2017.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА
МОНИТОРИНГ НА СВЛАЧИЩА
Мила Атанасова, Христо Николов, Иван Калчев

APPLICATION OF REMOTE SENSING FOR LANDSLIDE
MONITORING
Mila Atanasova, Hristo Nikolov, Ivan Kaltchev
РЕЗЮМЕ
Появата на свлачища е резултат от естествени или човешка дейност, но независимо от техния
произход те променят ландшафта, разрушават инфраструктурата и в някои случаи дори
водят до загуба на човешки животи. За да се оцени опасността от това явление данните от
дистанционно изследвания от аеро и сателитни апаратурни комплекси се използват широко
за наблюдение на движенията на земната повърхност през редовни интервали. Тези методи
са по-евтини и отнемат по-малко време от теренните измерванията, а от друга страна и
размерът на изследваните площи е по-голям. Това са причините за иницииране проучване на
повърхностните деформации в района на свлачище „Фиш-Фиш“, разположено в северната
част на Българското Черноморие. За създаване на карта на настъпилите в последните години
премествания на земната повърхност в споменатата област бяха използвани два източника на
данни - фотограметрични проучвания с безпилотна летателна система (БЛС) и изображения
от сателитнобазиран радар със синтезирана апертура (РСА). Свлачището е заснето чрез
фотограметричен метод през юни 2019 и ноември 2020 г. и в резултат бяха създадени два
цифрови модела на терена. Точността им позволи регистриране на повърхностните движения
с висока пространствена разделителна способност, използвайки контролни точки
разположени както вътре така и извън периметъра на свлачището. Сателитните данни от
РСА са получени от двата сателита А и В от мисията Sentinel-1 и се предоставят безплатно от
Европейската космическа агенция (ЕКА). Авторите обработиха РСА данни за същите
периоди по метода на диференциалната интерферометрия, в които бяха направени
проучванията с БЛС. Поради особеностите на конкретния терен беше възможно да се
използват само РСА изображения от низходяща орбита. Резултатите от контролните точки за
двата източника (БЛС и РСА) бяха сравнени и беше установена добра корелация между тях.
Като окончателен продукт беше изготвена карта на свлачищната зона, изобразяваща
регистрираните премествания на земята за изследвания период.
ключови думи: свлачище „Фиш-Фиш“, БЛС, РСА
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Крайбрежната зона на североизточното Черноморие на България е един от регионите, които
са били добре проучени през последните десетилетия, поради наличието на голям брой
активни и потенциални съвременни свлачища. От направените геоложки проучвания в
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споменатия регион повечето от свлачищата, разположени в него са със сложен характер.
Крайбрежието от КК „Албена" до Балчик представлява древна свлачищна ивица с типична
свлачищна геоморфология. Широчината и е около 600-700 м. Формирана е по склоновете на
Добруджанското плато към морето. Характеризира се с редуване на множество позитивни
форми на релефа - /баири, блокове, пакети/ и негативни, безотточни междублокови
понижения, вторични свлачищни отстъпи и пукнатини [1].
Едно от свлачищата, което се е активизирало през последните години, се намира във вилната
зона „Фиш-Фиш“ близо до град Балчик. Съвременното му развитие и последните му
активизации до голяма степен се дължат на антропогенните дейности (основно строителство
на жилища и прилежащата инфраструктура), които са били извършвани през последните три
десетилетия в тази област. Склонът, обхванат от свлачищните процеси във в.з. „Фиш-Фиш“ е
част от древно, относително стабилизирано свлачище. Изграден е от свлечени песъчливи
глини, както и жълто-кафяви, жълто-бежови, сиви, тъмно сивозелени глини които залягат
върху ненарушени глини и глинести мергели тъмно сиви и светло зелени, слоисти със
субхоризонтално залягане на пластовете - базис на свлачището[1]. Механизмът на свличане е
преобладаващо делапсивен с оглед неговото развитие и разрастване по склона. През
последните две-три години свлачището се развива като детрузивно, с по-големи
премествания в горната и средната си част. Най-вероятната причина за активирането на това
свлачище е увеличения приток на подземни води, което от своя страна води до покачване на
нивата на подземните води през годините. Това заключение се потвърждава от
дългосрочните визуални наблюдения на опустошителните процеси в района, където се
намира изследваното свлачище [2] и [3].

Фигура 1. Снимка от района на свлачище „Фиш-фиш“ направена от авторите на 03.04.2019 г.

Както беше обяснено по-горе, инженерно-геоложката структура на региона не може да
възпрепятства по-нататъшното разширяване и активиране на това свлачище по склона към
вилната зона и към пътя между КК „Албена“ и град Балчик. По този начин по-голяма област
ще бъде засегната от него. Трябва да се отбележи, че повечето от деформациите на земната
повърхност, регистрирани в настоящето изследване, са следствие от активизацията на
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изследваната свлачищна зона, които са причинени главно от повишаване нивото на
подземните води от дъждове и снеготопене, което влошава стабилността на склона. Основно
препятствие за стабилизиране на движението на земята, посочено от местните власти за
вилна зона „Фиш-Фиш“, е липсата на канализационни съоръжения за отвеждане на битова и
дъждовна вода. Установено е, че инфилтрираната вода в земята от случайни течове, както и
от локални попивни ями, се задържа и влошава инженерно-геоложките и хидрогеоложките
условия поради ниските филтрационни свойства на залягащите глини, което води до
допълнително нарушаване на земните пластове по наклона [3].
2. МЕТОД И ДАННИ
За постигане на целите поставени в това изследване бяха използвани два източника на данни
за създаване на карти, отразяващи настъпилите повърхностни премествания в изследваната
зона на свлачище „Фиш-Фиш“ – фотограметрични проучвания с безпилотна летателна
система (квадрокоптер), допълнени от наземни RTK GNSS измервания и сателитни данни от
РСА. Районът на свлачището е изследван чрез фотограметрични заснемания от БЛС два пъти
- през юни 2019 г. и ноември 2020 г. За същия период бяха обработени и набор от РСА данни
насочени към създаване на интерферометрични изображения, които бяха използвани като
основен източник за извличане на информация относно протичащите земни движения в
района на изследваното свлачище.
2.1 БЛС ТЕХНОЛОГИЯ
През последното десетилетие бързото и последователно развитие на технологията за
безпилотни летателни системи (БЛС) за гражданска употреба с висока производителност и
ниска цена, заедно с бързото развитие на нови подобрени CCD сензори по отношение на
ефективността проправи пътя си за използване наравно с конвенционалните техники за
моделиране и мониторинг на повърхността. Методите, използващи БЛС, се утвърдиха като
ефективен инструмент за бързо получаване на пространствена информация за текущото
състояние на свлачища за тяхното картографиране и мониторинг на изместването на
нестабилни склонове, както и за предотвратяване на бедствия и оценка на опасностите.
Предимствата при използването на фотограметрия на базата на БЛС могат да бъдат
обобщени по следния начин: гъвкаво планиране на проучването; приложимост за работа в
реално време; висока пространствена разделителна способност; ниски разходи на единица
изследвана площ и най-важното е, че информацията може да бъде получена за
високорискови среди без риск за персонала [4], [5] и [6].
Цифровата фотограметрия е подход, който позволява реконструиране на релефа под формата
на 3D модел, използвайки проверени и утвърдени алгоритми, като по този начин предоставя
3D пространствена информация за характеристики на изследваните обекти и техни елементи,
видими в две или повече изображения [7], [8]. Изображенията от БЛС са прецизно
ориентирани и калибрирани, което позволява да се получат облаци от точки с висока
разделителна способност, а от тях да се извличат цифрови модели на повърхността (DSM),
ортофото и точно 3D представяне на обекти или повърхности. В конкретното изследване
посредством специализирания софтуер Autel Explorer и при 80% надлъжно и напречно
застъпване между съседни снимки бяха зададени два полетни плана, които да покрият цялата
площ на свлачището. БЛС за получаване на изображения беше Autel EVO II 8k, оборудван с
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цифров фотоапарат с 1/2" 48MP CMOS сензор, ъгъл на обхвата f/1.8 и фокусно разстояние
еквивалентно на 25,6 мм, като по този начин се постига предварително изчислена
пространствена разделителна способност на крайните цифрови продукти 1.5-1.8 cm/px.
За георeфериране на регистрираните от БЛС фотограметричните изображения се използват
наземни контролни точки (GCP), координирани с RTK GNSS измервания. Споменатите GCP
бяха подходящо маркирани на повърхността и впоследствие използвани като
фотограметрични знаци за по-нататъшно георефериране на необработените изображения. В
резултат на двете кампании, през които бе извършено облитане на изследваната зона, бяха
създадени два цифрови модела на повърхността (DSM), базирани на триизмерни облаци от
точки, които бяха използвани за определяне на деформациите на земната повърхност,
причинени от свлачищните процеси в изследваната зона (DSM, реконструирана от
изображения, получени на 27 ноември 2020 г. е показано на фиг. 2c).

a)

b)

с)

Фигура 2. Модел от фотограметричното заснемане на свлачището „Фиш-Фиш“ от 27 ноември 2020 г.
извършено от фирма „ГЕО ПЛЮС“ ЕООД

2.2 РСА данни и DInSAR обработка
За да се постигнат целите на това изследване резултатите от измерванията с БЛС трябваше
да бъдат допълнени от друг източник на информация за настъпилите премествания на
земната повърхност. В този случай авторите използваха свободно предоставените от ЕКА
РСА данни от мисията Sentinel-1 (S-1) [9], чиято основна задача е регистрирането на
деформации по земната повърхност [10]. Следните съображения бяха взети в предвид при
този избор: РСА данните са използвани широко за създаване на цифрови повърхностни
модели (напр. SRTM, Copernicus DEM, ALOS PALSAR) като се използва принципът,
предложен в [11] и като продукт от активен сензор те се регистрират независимо на
метеорологичните условия. Това позволи използването на този надежден източник на
пространствена информация, което позволява съвместното му използване с данни от други
измервания. Трябва да се спомене, че използваният подход с РСА данни от S-1 е така
наречената интерферометрия с повторно преминаване, което означава, че данните се
регистрират на две различни дати от една и съща система. При използване на РСА данни от
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сателити следва да се отчита и минималната продължителност на интервала от време между
двата преминавания на сателита (в конкретния случай на S-1 най-краткият период е 6 дни),
което означава, че не винаги е възможно сателитните данни да бъдат регистрирани в същия
момент, в който са регистрирани и данните от БЛС .
За да се осигури настоящото изследване с данни от РСА авторите създадоха собствен архив
от всички изображения на РСА, които обхващат изследвания свлачищен регион за периода
юни 2019 г. - декември 2020 г., състоящ се от 65 сцени на РСА. Това направи възможно да се
изберат само тези двойки сцени, които биха могли да осигурят по-добри крайни резултати
след тяхната интерферометрична обработка, от което в основна степен зависи качеството на
получаваната в резултат на нея информация. Тъй като свлачищната зона е разположена на
хълм, чийто наклон е към Черно море на практика е възможно да се използват само
изображения от низходяща орбита на сателитите, тъй като обекта попада в т.нар. „радарна
сянка“ и това беше едно от първоначалните ограничения при обработката на РСА данните за
това изследване. Друг фактор с негативно влияние, с който авторите трябваше да се справят
преди да започнат обработката на данните, беше декорелацията в интерферометричните
изображения причинена от различното обемно разсейване от растителността в различните
сезони, което не може да бъде пренебрегнато при радарни системи, работещи с C-обхвата
(5.405 GHz ~ 5.6 cm). Това беше причината, поради която за обработка бяха използвани
сцени от пролетен и есенен сезони.
За обработка на РСА данни по DInSAR метод е необходимо те да бъдат регистрирани в
интерферометричен режим на радара (Interferometric Wide swath) с VV поляризация и
записани като комплексен продукт (т.е. включващи амплитуден и фазов сигнал). Този избор
е направен, тъй като в този формат е включен и фазовия сигнал, запазвайки висока
пространствената разделителна способност, като и двете условия са важни, тъй като без
фазов сигнал не може да се получи интерферометрично изображение, докато високата
пространствена разделителна способност позволява по-добро сравнение на резултатите от
БЛС и сателита. По принцип за обработка на DInSAR са необходими две РСА сцени,
регистрирани на две различни дати - едната от тях е посочена като първична (или главна),
следващата като вторична (или подчинена), като вторична се регистрира съвместно с
първичната с точност по-малка от размера на формирания пиксел. В процеса на
интерферометричната обработка освен амплитудните и фазовите изображения записани в
изходния продукт се формира има още един канал наречен кохерентност, чиито стойности са
безразмерни и са в интервала [0;1]. Той се използва широко като мярка за качество на
фазовия канал от интерферометрично изображение и е прието, че всички пиксели от фазовия
канал със стойности за кохерентност над 0.3 (или по-високи) осигуряват надеждна
информация по време на следващите етапи на обработка. Тъй като трябва да получим
премествания на земната повърхност, които са възникнали между двете събития от РСА
данни в изследваната област, от съществено значение е да извадим „приноса“ във фазовия
сигнал от височината на терена, за което се използва външен ЦМР. Следващата важна
стъпка, известна като разгъване на фазовия сигнал, е да се преобразуват стойностите на
фазовия сигнал от интервала [0; 2π] в метрична единица, прилагайки вероятностен
алгоритъм, който интегрира стойностите на пикселите във фазовия канал по затворени
контури. Последният етап от обработката е да се трансформират получените данни в
желаната координатна система. Трябва да се подчертае, че изчислените по DInSAR метод
деформации на земната повърхност са по визирната линията на инструмента (LOS), т.е
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промяната на разстоянието между сензора и земната повърхност, така че за получаване на
абсолютните им стойности са необходими допълнителни данни за изследвания терен.
3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Фотограметричната обработка на всички изображения от двете проведени теренни
измервания беше извършена в софтуера Pix4Dmapper съгласно стандартни процедури, както
е посочено в ръководството на софтуера [12]. Изображенията от фотограметричното
заснемане с БЛС бяха въведени в Pix4D за генериране на 2D и 3D повърхностни модели на
изследваната област (виж Фигура 3).

Фигура 3. 2D и 3D модели, получени от фотограметричното проучване на свлачището в района на
свлачище „Фиш-Фиш“от кампанията на 22 юни 2019 г.

Точността и детайлите на тези ЦМП позволяват регистриране на повърхностните движения с
точност до сантиметър, като се използва нарочно установен набор от контролни точки (КТ),
които са ясно различими и при двете реконструкции на терена въз основа на данните от БЛС.
Някои от тях бяха разположени в зоната на свлачището, докато за други се приема, че са
разположени на стабилен терен извън периметъра му (виж фиг.4). В таблица 1 по-долу са
показани разликите между координатите на всички КТ и техните изчислени статистически
данни (в червен цвят), установени с помощта на БЛС за периода юни 2019 г. - ноември 2020
г. Въз основа на тях са оценени възникналите повърхностни премествания в изследвания
район и може да се каже, че движението за по-голямата част от КТ е в посока към морето
(определена от XY), докато за вертикалните е установено, че преместването е различно за
всяка една КТ и поради това не може да се посочи конкретна стойност или тенденция, тъй
като то се влияе от различни фактори като наличие на сгради, начин на строителство и др.
Получените два реконструирани повърхностни цифрови модела от фотограметричните
проучвания на района с БЛС осигуряват, наред с разликите между тях, добра основа за
изследване развитието на това свлачище през споменатия период и през следващите години.
За да се изследва поведението на свлачището „Фиш-Фиш“ за по-дълъг период от време те
може да се комбинират с резултати от геодезически измервания. Трябва да се подчертае, че
използваният подход с БЛС е единственият начин за наблюдение на по-нататъшното
активиране на някои части от това свлачище, тъй като както се вижда на фиг. 3 б) склоновете
в някои негови зони са много стръмни и практически недостъпни за измервания на място.
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Фигура 4 Местоположение на фотограметричните контролни точки използвани за откриване на
премествания на свлачища на „Фиш-Фиш“ от БЛС.
Таблица 1 Премествания на контролните точки (КТ), определени чрез фотограметричен метод.
КТ
№
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Координатни разлики
ΔX [m]
-0.194
-0.165
-0.200
-0.190
-0.182
-0.223
-0.167
-0.175
-0.140
-0.174
-0.173
-0.142
-0.166
-0.149
-0.179
-0.164

ΔY
[m]
0.041
0.021
0.069
0.019
0.012
0.037
0.055
0.072
0.018
0.024
0.045
0.084
0.140
0.122
0.096
0.088

ΔZ
[m]
-0.061
0.053
-0.009
0.050
-0.055
0.043
0.129
0.121
-0.025
-0.258
0.011
-0.163
-0.207
-0.072
-0.098
-0.070

Вектори на
преместване
2D
[m]
0.198
0.166
0.212
0.191
0.182
0.226
0.176
0.189
0.141
0.176
0.179
0.165
0.217
0.193
0.203
0.186

3D
[m]
0.207
0.175
0.212
0.197
0.191
0.230
0.218
0.225
0.143
0.312
0.179
0.232
0.300
0.206
0.226
0.199

КТ
№

Координатни разлики

Вектори на
преместване

0.092
0.009
0.026
0.006
-0.016
0.014
0.022
0.052
0.030
0.054
0.094
0.038
0.135
-0.016
-0.073

ΔZ
[m]
-0.128
0.120
0.099
0.083
0.042
0.072
0.143
0.206
0.215
-0.003
0.095
-0.085
-0.075
0.216
0.139

2D
[m]
0.153
0.201
0.136
0.177
0.194
0.196
0.190
0.165
0.126
0.204
0.176
0.179
0.182
0.116
0.166

3D
[m]
0.199
0.234
0.168
0.196
0.198
0.209
0.238
0.264
0.249
0.204
0.200
0.198
0.197
0.245
0.216

-0.073
0.140
0.045
0.046
-0.016

-0.258
0.216
0.017
0.120
–

0.116
0.226
0.179
0.025
–

0.143
0.312
0.215
0.034
–

ΔX [m]

ΔY [m]

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

-0.122
-0.201
-0.133
-0.177
-0.193
-0.196
-0.189
-0.157
-0.122
-0.197
-0.149
-0.175
-0.122
-0.115
-0.149

Min
Max
Avg
Stdev
Mode

-0.223
-0.115
-0.167
0.027
-0.122

Резултатите от обработката по DInSAR метод,описан в раздел 2.2, са получени от набора
РСА данни от S-1 показани в Таблица 2 със свободно предоставения от ЕКА софтуер SNAP.
Периодът от време за повторно преминаване при създаването на интерферограмите е избран
така, че да съвпада максимално с регистрацията на данните от БЛС. Тъй като качеството на
резултатите за обработка на РСА данни за целия период между двете заснемания с БЛС се
очакваше да бъде ниско поради негативното въздействие на атмосферните процеси, авторите
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разделиха споменатия период на по-кратки интервали. Този факт се потвърждава от ниските
стойности за моделирана кохерентност за по-големите периоди (вж. Табл. 2 последните два
реда) и по-високи за по-късите (останалите редове в Табл. 2). Изборът на времевите
интервали трябваше да се реши с още един въпрос - намаляване на ефекта на растителността
при обработката на РСА данни, за който е известно, че намалява кохерентността. Това
доведе до избор на сцени пролет/есен (виж редове 1,4,7 Табл..2) с къса перпендикулярна
базова линия. В това проучване беше изпълнена и още една задача - да се провери
достоверността на резултатите от по-големи периоди, като се раздели един от тях на пократки. Поради тази причина за периода 23 ноември 2019 г. - 14 юни 2020 г. бяха
произведени три интерферометрични изображения за подинтервалите, както е показано на
редове 2, 3 и 5 в Таблица 2.
Таблица 2. Списък на S-1 сцени от орбита 36, които са били използвани при създаването на
интерферометрични двойки заедно с началните параметри.
Master
1
2
3
4
5
6
7
8
9

20 Jun 2019
23 Nov 2019
23 Nov 2019
23 Nov2019
22 Jan 2020
27 Apr 2020
14 Jun 2020
20 Jun 2019
20 Jun 2019

Slave
23 Nov 2019
22 Jan 2020
27 Apr 2020
14 Jun 2020
27 Apr 2020
23 Dec 2020
23 Nov 2020
14 Jun 2020
23 Nov 2020

Satellites

Track

S1A-S1A
S1A-S1A
S1A-S1A
S1A-S1A
S1A-S1A
S1A-S1A
S1A-S1B
S1A-S1A
S1A-S1B

36
36
36
36
36
36
36
36
36

Bperp
[m]
35.59
29.56
33.75
24.30
63.23
8.62
21.03
11.81
33.75

Btemp
[days]
156.0
60
156
204.0
96
240
162.0
360.0
522.0

Modeled
coherence
0.83
0.92
0.86
0.80
0.86
0.77
0.83
0.66
0.51

Фигура 5. Регистрирани премествания по крайбрежната зона на Северното Черноморие на България от
интерферометрична двойка за периода 14 юни 2020 г. – 23 ноември 2020 г. от низходяща орбита 36. (Тази
фигура показва модифицирани данни получени от програма „Коперник“.)

На фигура 5 е показана обработена сцена по DInSAR, която обхваща крайбрежната зона
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между Варна и нос Калиакра, където се намира и изследваното свлачище. Може да се
отбележи, че голяма част от изображението е декорелирано, тъй като в този регион поголямата част от класовете земна покритие принадлежат на селскостопански площи, които
променят своите разсейващи свойства в рамките на периода, за който то е получено. Но за
тясната ивица (широка около 20 км), която следва линията на морския бряг, фазовият сигнал
показва добро качество (висока кохерентност), което от своя страна означава, че за по-малки
области разположени в нея информацията получена след етапа на разгъването й може да се
счита за надеждна. Това е причината авторите да решат да се съсредоточат върху малка зона
около свлачището, което е в пълно съответствие с твърдението от [13], че изолирани части с
висока кохерентност могат да бъдат разгърнати правилно, докато резултатът за по-големите
области няма да бъде точен. Резултатите са изобразени на фигура 6 по-долу, където са
обобщени извадките от обработените интерферометрични двойки изброени в Табл. 1, които
включват зоната на свлачище „Фиш-Фиш“, където регистрираните измествания са
обозначени с различни цветове. Трябва да се отчете, че стойностите на изместването са в
LOS и не могат да бъдат директно сравнени с тези от проучванията на БЛС. Въпреки това и
двата резултата потвърждават цялостното поведение на повърхностните измествания в
зоната на свлачището.

Изследвана зона в Google Earth

Преместване_20Jun2019_23Nov2019

Преместване _23Nov19_14Jun20

Преместване _20Jun19_23Nov20

XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
София, 04 – 05 ноември 2021 г.
XXXI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 04 – 05 November 2021

Преместване _20Jun19_14Jun20

Преместване _14Jun20_23Nov20

Преместване _22Jan2020_27Apr2020

Преместване _23Nov2019_22Jan2020

Преместване _23Nov2019_27Apr2020

Преместване _27Apr2020_23Dec2020

Фигура 6. Премествания в свлачище „Фиш-Фиш“, получени от обработените интерферометрични
изображения след тяхното разгъване насложени над растер от GoogleEarth. (Тази фигура показва
модифицирани данни получени от програма „Коперник“.)

Фигура 7 по-долу е увеличен мащаб на изследвания район от интерферометрични
изображения, получени за интервалите 20Jun19/14Jun20 (вляво) и 14Jun20/23Nov20 (вдясно),
включващи и КТ използвани при фотограметричния метод (вж. Фигура 4). Трябва да се
подчертае, че някои пиксели на интерферометричните изображения съдържат повече от една
КТ, което се дължи на по-ниската им пространствена разделителна способност (14 х 14 m).
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Интересен факт е, че дори моделираната кохерентност за лявото изображение е ниска за
цялата под-сцена на РСА за областта на свлачището има повече пиксели със стойности на
кохерентност над прага от 0.3, отколкото за дясното изображение, което моделираната
кохерентност е по-висока. Този факт подкрепя твърдението, че въпреки че кохерентността за
конкретна подсцена е ниска, си струва да се проучи дали за по-малка изследвана площ
стойностите на кохерентност в нея биха могли да бъдат подходящи за фазово разгъване, като
по този начин се получи надеждна информация за тази област.

Фигура 7. Премествания в свлачище „Фиш-Фиш“ получени от интерферометрични изображения и КТ
от БЛС намиращи се в него.

Крайните резултати, получени от DinSAR обработката на РСА данните са включени в
Таблица 3. В нея се предоставя информацията получена от обработените интерферометрични
изображения на базата на разгънатия фазов сигнал за регистрираните движения на земната
повърхност в излседвания район за периода на всяко изображение. За тази цел за всяка КТ
(вж. Фигури 4-7) е извлечена стойността на пиксела от съответното от интерферометрично
изображение, а в същата таблица са показани номера на КТ и изместванията по LOS.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В рамките на това изследване беше показана приложимостта на съвместно използване на
данни от фотограметрични проучвания с БЛС и резултати от DInSAR обработка на
сателитни РСА данни за изследване на поведението на преместванията на земята, които са
резултат от бавно движещо се свлачище. Два факта бяха потвърдени с двата използвани
метода - посоката на движение е в източна посока към наклона на морския бряг, а скоростта
на движението за периода е около 10 см/годишно за някои от КТ. От безпилотни летателни
системи освен споменатата информация са получени два модела на повърхността, които
могат да бъдат използвани за по-нататъшна инвентаризация и картографиране на свлачища в
този регион, както и за предоставяне на актуализирана информация на местните власти.
Може да се каже, че комбинираното използване на двата метода използва по-честото
преминаване на сателита, което позволява получаване на информация за неочаквано
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активиране на свлачище с добра пространствена разделителна способност, докато БЛС
доставят данни с точност до няколко сантиметър, но зависят от метеорологичните условия за
тяхното получаване. Всичко казано по-горе мотивира авторите да продължат работата си в
тази специфична зона, тъй като информацията, която ще бъде получена може да бъде
полезна за широк кръг от професионалисти, учени, както и на широка общественост.
Таблица 3 Измествания в LOS, получени от интерферометричните изображения за района на свлачище
„Фиш-Фиш“.
23Nov2019 23Nov2019 22Jan2020 27Apr2020 14Jun2020 20Jun2019 20Jun2019 20Jun2019 23Nov2019
22Jan2020 27Apr2020 27Apr2020 23Dec2020 23Nov2020 14Jun2020 23Nov2019 23Nov2020 14Jun2020

Point №
20
20
25
28
28
29
29
31
33
33
35
37
37
37
39
40
41
41
44
45
47
47
49
49
50

Longitude
[DD]
28.10294
28.10294
28.10281
28.10268
28.10268
28.10294
28.10320
28.10281
28.10281
28.10281
28.10268
28.10255
28.10255
28.10255
28.10242
28.10255
28.10242
28.10242
28.10229
28.10229
28.10255
28.10255
28.10216
28.10216
28.10125

Latitude
[DD]
43.38071
43.37992
43.38084
43.38045
43.38032
43.38058
43.38058
43.38005
43.38058
43.38045
43.37992
43.38071
43.38058
43.38032
43.38071
43.38097
43.38097
43.37979
43.38045
43.38005
43.37992
43.37979
43.38045
43.38019
43.37979
min
max
blanks
% coh>0.3

[m]

[m]

0.006
-0.027
-0.018

-0.037

0.005
0.005
0.005
0.005
0.003
0.003
0.003
0.006
0.006
0.005
0.003
0.005
0.006
0.006
0.003
0.006
15
60.00

-0.021
-0.018
-0.023
-0.023
-0.026
-0.023
-0.026
-0.021
-0.028
-0.027
-0.021
-0.020
-0.019
-0.037
-0.018
16
64.00

[m]
0.006
0.004
0.004
0.005
0.005
0.005
0.007
0.004
0.006
0.005
0.003
0.005
0.007
0.005
0.008
0.006
0.004
0.003
0.004
0.003
0.002
0.002
0.004
0.004
0.002
0.008
24
96.00

[m]

Displ coh > 0.3
[m]
-0.026

[m]

[m]
-0.027

[m]

-0.002
-0.027
-0.033
-0.027
-0.022

-0.023
-0.031

0.007
0.014

-0.028

-0.029
-0.042
-0.038
-0.027

0.003
-0.003
-0.001

0.010
-0.038
-0.027

[m]
-0.009
-0.008
-0.014
-0.016
-0.010
-0.011

-0.027
-0.030

-0.002

-0.037
-0.036
-0.030

0.006
0.004
-0.012

-0.025
-0.030
-0.033
-0.036
-0.033
-0.029

-0.032
-0.034

-0.036
-0.022
13
52.00

-0.029
-0.031
-0.035
-0.044
-0.039
-0.040

0.009
0.014
0.003

-0.003

-0.021

-0.010
-0.015
-0.007
-0.010
-0.011

-0.035
-0.034

0.002

-0.039
-0.030

-0.007
-0.012

-0.044
-0.026
16
64.00

-0.003
0.014
9
36.00

-0.039
-0.021
11
44.00

-0.035

-0.012
0.006
7
28.00

-0.016
-0.007
13
52.00

БЛАГОДАРНОСТИ
Това проучване е проведено с финансова подкрепа на българския ФНИ по Проект № KП-06ОПР 06/1 14.12.2018 г., „Мониторинг на свлачищните процеси по Северното Черноморие на
България чрез съвместно използване на данни от глобални навигационни спътникови
системи и интерферометрични изображения от радар със синтетична апертура ”.
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ТОЧНОСТ И ИЗТОЧНИЦИ НА ГРЕШКИ ПРИ RTK
ИЗМЕРВАНИЯТА
Николай Димитров (BG)
РЕЗЮМЕ
Позиционирането с Глобалните навигационни спътникови системи (GNSS) е една бързо
развиваща се среда, подобренията в хардуера и софтуера на приемниците, увеличените
възможности за безжична комуникация, нови сигнали и допълнителни спътникови системи
правят значително по-лесно, по-бързо и по-точно позиционирането в Реално време, а вероятно
ще бъде още по-развито в близко бъдеще. В публикацията е направен анализ на източниците
на грешки при GNSS измерванията в реално време. Систематизирани са възможните
източници на грешки от йоносферана и тропосферата. Описано е влиянието на полевите
условия върху прецизността на измерванията. Дават се насоки за най-добри практики при
полевите измервания за получаване на надеждни резултати от измерванията в реално време.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: GNSS, RTK, ИЗТОЧНИЦИ НА ГРЕШКИ

1.

ВЪВЕДЕНИЕ

При измерванията в Реално време се използват базовите вектори между фазовия център на
антената на стационарен базов приемник към фазовия център на антената на ровъра, като се
използва Земно-фиксирана координатна система, в която референтната система, се излъчват и
орбитите на спътниците. Поради многото променливи, свързани с измерванията в Реално
време обаче, надеждността на получените позиции е много по-трудна за проверка, отколкото
при статично GNSS позициониране. Безбройните включени променливи изискват добри
познания и внимание към детайлите от полевия оператор.
2. ПОЗИЦИОНИРАНЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ
При позиционирането в Реално време се измерват разликите във фазовите цикли на вълната,
във всяка налична честота за всеки спътник, между базовата станция и ровъра в общите епохи
на измерване (Фигура 1). По-голямата част от грешките се елиминират като просто се приеме,
че атмосферните условия са идентични в базата и ровъра. Използването на повече сателитни
системи осигурява допълнителна сателитна видимост, а също така дава и по-добра геометрия
на решението. При включване на повече сателитни системи трябва да се знае, че възникват
повече неизвестни. Например при включване на ГЛОНАСС, часовниците не са
синхронизирани с тези на GPS и възниква още едно неизвестно в уравненията, така за
получаване на решението ще бъдат необходими повече сателити. Производителите използват
различни техники на обрабтка на данните като някои от тези техники са широко известни, а
някой производители използват собствени алгоритми, които не разпространяват.
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Фигура 1. Конфигурация на апаратурата при RTK (Van Sickle, J., 2015).

За да се добие представа за сложността на изчисленията, които се извършват за кратко време
на Фигура 2 се вижда, че базата и ровъра приемат сигнал от спътника, базовата станция трябва
да обработи данните, да изчисли корекциите и да ги изпрати на ровъра. Ровъра от своя страна
приема информацията, синхронизира времето на получаване, изчислява позицията, в повечето
случаи ги трансформира в някаква проекция и ги показва на дисплея. Целия този процес
минава за около 1 – 2 секунди.

Фигура 1. Времева диаграма на изчисленията при RTK (NOAA, 2014).
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3. АТМОСФЕРНИ ГРЕШКИ

Нарушенията и вариациите в атмосферата могат да повлияят на точността и целостта на
измерванията в Реално време до степен, която прави решението твърде неточно за геодезия и
инженерни приложения. Атмосферните условия могат да варират в сравнително малки
географски райони, както и в кратки периоди от време. При моделирането на грешките се
разглеждат два слоя, които са Йоносфера и Тропосфера. Заредените частици в йоносферата
забавят и пречупват радиосигналите. Това е дисперсионна среда, тъй като влияе на различните
честоти в зависимост от дължините на вълните им. Закъснението може да се изчисли, защото
скоростта на забавяне е обратно пропорционална на квадрата на честотата. Освен това
„времето“ в тропосферата пречупва радио вълните, а водните пари ги забавят (мокро
закъснение), но не със същата скорост като йоносферата. Това е недисперсионна среда, тъй
като засяга еднакво всички честоти, но е специфична за района, в който се извършват
измерванията (NOAA, 2011, 2014).
3.1. Йоносферна грешка
Геомагнитни бури: смущения в Магнитното поле на Земята, причинени от пориви на
слънчевия вятър (външния поток от слънчеви частици и магнитни полета от слънцето). Може
да повлияе на ориентацията на спътниците, също така на орбитата, излъчването на орбитна
информация. Може да причини невъзможност за инициализация за GNSS при потребителя и
радио проблеми. Препоръка: да не се извършват измервания по време на бурни събития от
ниво G3 - G5.
Слънчеви радиационни бури: Повишени нива на радиация от Слънцето, които се появяват,
когато броят на енергийните частици се увеличи. Силните до екстремни бури могат да
повлияят на спътниковите операции, ориентацията и комуникацията. Възможни са влошена,
или загуба на радиовръзка най-много в северните райони на Земята. Може да повлияе на
нивото на шума в приемника и да влоши точността. Препоръка: да не се извършват измервания
по време на бурни събития от ниво S4 - S5.
Радиозатъмнения: Смущения в йоносферата, причинени от рентгенови лъчи от Слънцето.
Може да причини периодична, влошена или загуба на радиовръзка. Може да увеличи шума в
приемника, причинявайки влошена прецизност. Препоръка: да не се извършват измервания по
време на бурни събития от ниво R3 - R5 (NOAA, 2014).
3.2.Тропосферна грешка
Тропосферните модели по принцип са заложени в софтуерните компоненти, но те не отчитат
локалните колебания при сух и влажен климат. Най-голямо влияние за получаване на грешка
от тропосферата има наличието на водна пара, защото трудно може да се моделира като ефект.
Тропосферната грешка допринася главно за грешката във височината на определяемата точка.
Препоръка: измерванията в реално време да не се извършват в очевидно различни условия от
базата до ровъра (NOAA, 2014).

XXXI МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ
“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В
ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ”
София, 04 – 05 ноември 2021 г.
XXXI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN
GEODESY AND RELATED FIELDS
Sofia, 04 – 05 November 2021

4.

ПОЛЕВИ УСЛОВИЯ

4.1. Multipath
Получаването на отразен сигнал в ровъра не може лесно да се открие. По принцип всичко,
което може да отразява сателитен сигнал, може да предизвика такъв ефект и да въведе грешка
в координатните изчисления. Отразеният сигнал има по-дълъг път и съответно по-дълго време
за пътуване от сателита до приемника и въвеждането му в изчисленията създава шум в
решението и влошаване на точността. Дървета, сгради, високи автомобили, вода, метални
електрически стълбове и др., могат да бъдат източници на отразени сигнали. Грешката
получена от този ефект се изразява в най-голяма степан във височината на определяемата
точка.
4.2. Маска по височина
Тъй като сателитните сигнали имат най-дългите пътища през атмосферата при ниски височини
над хоризонта, изгодно е да се определи граничен ъгъл, под който да се елиминират шумните
данни. Това може да е от предимство, когато има много сателити на разположение, но поради
препятствия, определен сателит може да бъде с по-високо ниво на шум и да се отрази на
стабилното решение. Това може да се реши с увеличаване на маската за измервания, но това
пък води до загуба на данни и може да е проблем за целостта на решението и да допринесе за
по-висока от желания PDOP.
4.3. PDOP
PDOP е единица стойност, отразяваща геометричната конфигурация на спътниците по
отношение на хоризонталната и вертикалната несигурност на решението. Ако спътниците са
разпределени от различни страни на небето ще има по-добро решение отколкото ако са само
от едната страна. По-ниските стойности на PDOP трябва да показват по-добра прецизност.
4.4. RMS
RMS е статистическата мярка за прецизност на измерването, която обикновено може да се
види на контролера и показва числовото качество на решението. Трябва да се има в предвид,
че много контролери показват това при доверителен интервал 95 %. RMS не е точност на
получените координати. RMS показва прецизността на измерването (Dan Martin, 2016).
4.5. Латентност
Латентността е интервалът (забавянето) от получаването на сателитния сигнал и времето за
обработка и изчисляване на корекциите в базовата станция излъчванто им безжично,
получаване в роувъра, прилагане на корекциите към текущата обща епоха, изчисляване на
координатите и показването им на дисплея. Позицията, която потребителят вижда на екрана
на контролера, може да бъде със забавяне до 5 секунди, но обикновено ефективната латентност
е 2 или 3 секунди.
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4.6. Съотношение сигнал/шум

Съотношението сигнал/шум е съотношението на средната мощност на сигнала от спътника
към средното ниво на фонов шум, дадено в децибели (dB). Съотношението сигнал/шум се
обозначава със съкращението S/N или SNR. Тук приемливото ниво се определя от всеки
производител и няма определени стандартни стойности. Нарастването на това съотношение
може да се ползва и за откриване на наличие на получени отразени сигнали.
4.7. Комуникационни връзки
Когато радио или клетъчна комуникация стане периодична или нестабилна, но не прекъсне
напълно, получените резултати ще имат по-лоша точност. Точните причини за този ефект
вероятно са свързани с алгоритмите на използваните софтуери както и с проявата на
латентност на измерванията. Това може да е причината, ако фърмуерът на ровъра отнема
продължително време (много по-дълго от нормалното време за фиксиране), за да разреши
неяснотите и да покаже фиксирана позиция. В колектора няма конкретна индикация, освен
увеличаване на стойността на RMS. В действителност в литературата на различните
производители на GNSS оборудване се посочва, че по-новите приемници използват по-добри
RTK алгоритми и в резултат произвеждат по-добра точност при по-дълги базови линии и пониски маски по височина, с по-високо съотношение сигнал/шум. При измерване
комуникационната връзка трябва да бъде непрекъсната. Решението трябва да се фиксира за
„нормален“ период от време и трябва да остане фиксирано по време на измерването на точката.
„Нормален“ период от време е този, който потребителят е виждал от опит при предишни
измервания.
4.8. Повтаряемост/свръх измервания
Най-важната процедура при РТК измерванията е да се извършат повторни измервания на една
и съща точка. Редица изследвания показват, че трябва да се извършат повторни измервания
отместени с четири часов период. Като се има предвид, че разположението на спътниците се
повтаря всеки ден 4 минути по-рано, т.е. може измерванията да се осъществят в някой следващ
ден, но това да се има предвид, за да се извърши измерването при различна геометрична
конфигурация на спътниците и различни условия за мултипад. Което ще доведе до различно
геометрично решение и по-голяма надеждност на усреднения резултат (NOAA, 2014, Dan
Martin, 2016).
5.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МРЕЖОВИТЕ РЕШЕНИЯ

Производителите на софтуерни пакети за Мрежови решения препоръчват различно оптимално
разстояние между станциите в една мрежа в зависимост от предлаганите видове мрежови
услуги. По принцип не е прието общо правило, тъй като тези дължини са се увеличили с
развитието на нови модели и технологии, но на много места може да прочетете за необходими
разстояния от 50 или 70 километра (Инструкция № РД-02-20-25, 2011). Софтуерните пакети
за мрежовите решения могат да предлагат множество стилове за получаване на корекции в
мрежата и може да има различни препоръчителни разстояния за всеки тип (NOAA, 2013).
Един от стимулите за разработване на корекции на мрежовия стил е да се удължат дължините
на базовите линии, тъй като еднобазовите линии имат по-изразено влошаване на качеството с
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увеличаване на разстоянието до базата (нарастваща грешка). Например мрежова корекция на
примерно разстояние от 70 километра би дала по-добри резултати по цялата дължина,
отколкото сравнение на съответните единични базови наблюдения от всяка базова станция
(NOAA, 2013).
Влошаване на точността може да се получи поради отказ на станциите, което е нормално да
се случи. В по-гъста мрежа отказът на отделна станция може да не повлияе значително на
мрежовите услуги. Ако това се получи в район с по-дълги разстояния може изчислението на
корекциите да се провали или да е с голяма грешка.
При използване на мрежово решение при повишена слънчева активност, която води до
повишена йоносферна активност, също могат да повлияят на приемането на GNSS сигнал в
определени области.
Намаляване на грешките от тропосферата може да стане с намаляване на разстоянията между
станциите в географски различни региони, например, крайбрежни райони, планински райони
– такива с по-влажен климат. Въпреки че закъсненията на сигнала породени от тропосферата
не са толкова големи, колкото тези от йоносферата, това не е незначително и може да се
установи, че станциите трябва да са по-близо в крайбрежни зони или такива с влажен климат,
отколкото в сухи пасища в другия край на мрежата (NOAA, 2013).
6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Може да се използва планиране на мисия, повечето софтуерни пакети го позволяват, за да се
прецени кога ще има повече спътници и съответно по-надеждно решение.
Ако е възможно да се работи при еднакви метеорологични условия между най-близката базова
станция в мрежата и ровъра. Това може да помогне за свеждане до минимум на местните
тропосферни разлики.
Да се прави проверка за нивата на слънчевата активност и смущения в магнитното поле на
Земята. Информацията се намира в редица сайтове, включително и сайта на НИГГГ-БАН.
Винаги да се имат предвид условията за Multypath.
Да се съблюдават възможните електрически смущения от източници като предавателни
антени и линии с високо напрежение. Тези смущения присъстват при предавателни линии с
висока мощност, но липсват в тези с по-ниска мощност.
За постигане на високоточни резултати задължително повторно измерване, през изместен
период от време. Повечето изследвания показват, че е необходимо изместване от 4 часов
интервал за получаване на различно геометрично решение.
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СПЕКТРАЛНИ ДАННИ ОТ СИНЕРГИЧНА СИСТЕМА ЗА
ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОПТИЧНИ И
МИКРОВЪЛНОВИ ДЪЛЖИНИ НА ВЪЛНАТА
Дойно Петков, Деница Борисова, Венцеслав Димитров, Христо Николов
(BG), Виктор Саворский, Дмитрий Ермаков (RU)
РЕЗЮМЕ
Системите за дистанционни изследвания се прилагат за измерване на различни
характеристики на земните покрития в оптичния и радиовълновия диапазон. През
последните години оптичните устройства се използват за редица изследвания в лаборатория
или на терен и намират приложение във важни области като мониторинг на околната среда и
продоволствена сигурност. Спектралният „отговор“ от земното покритие е свързан с
наблюдавания тип земна повърхност, съответните свойства и изисква решаване на редица
многомерни задачи. Многообразието на параметрите и с цел по-добра интерпретация за
решаване на задачите води до извода от необходимост да се използват данни от различни
източници. Екипът има идеята да използва интегрирани оптични многоканални и
микровълнови устройства. Този подход позволява получаване на данни от синергична
система за дистанционни изследвания. За тази цел са проектирани измервателни системи:
преносим лабораторен/полеви VNIR спектрометър, интегриран с лабораторен NIR
спектрометър (400-2500) nm и пасивен микровълнов радиометър (между 0,8 cm и 21 cm).
Концепцията за синергично използване на многоспектрални и микровълнови данни за
създаване и валидиране на нови модели за мониторинг на околната среда е представена в
следните стъпки: - Получаване на прецизни in-situ и лабораторни данни; - Предварителна
обработка на данните като отстраняване на грешки чрез калибриране на сензори, обединение
на данни; - Многопараметричност на обектите в геоинформационни бази данни с контрол на
достъпа до базата чрез уеб технологии; - Свойства на почвата, моделиране на състоянието на
растителността, прогнозиране на свлачища; - Препоръки за вземане на решения.
Съвместното използване на наличните сензори за дистанционни изследвания, базирани в
Института за космически изследвания и технологии при Българска академия на науките
/ИКИТ-БАН/ и Института по радиотехника и електроника при Руската академия на науките,
филиал Фрязино /ФИРЕ-РАН/, създава възможности, особено в следните приложения:
спецификация на техническо задание за разработване на уникално оборудване; разработване
на технологии за комплексен анализ и интерпретация на спътникови данни при
дистанционни изследвания на крайбрежни територии; диагностика на състоянието на
околната среда чрез определяне на въздействието върху нея на антропогенните дейности и
промяната на климатичните фактори във времето.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: ОПТИЧНИ СПЕКТРОМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ, СВЧ
РАДИОМЕТЪР, СПЕКТРАЛНИ ДАННИ ОТ СИНЕРГИЧНА СИСТЕМА ЗА
ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
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БЛИЗКООБХВАТНАТА ФОТОГРАМЕТРИЯ, КАТО МЕТОД
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СКУЛПТУРИ В ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА

Павлина Милушева, Кристиян Хаджийски,
Силвия Филипова (BG)

Резюме:
Целта на направеното изследване е да представи възможност за изграждане и 3D
отпечатванe на скулптури в паркови пространства, реконструирани чрез прилагане на
методите на близкообхватната фотограметрия. Фотореалистичният 3D модел е построен на
базата на множество снимки, добити с неметрична цифрова камера. Конвертирани са и
обработени в среда за пространствено моделиране, и са приведени в формат G-code. С
помощта на 3D принтер, ползващ технологията на моделиране с разтопено отлагане е получен
представения финален резултат.
Ключови думи: Близкообхватна фотограметрия, 3D реконструкция, 3D oтпечатване
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Фотореалистична 3D реконструкция на архитектурни обекти, базирана на
въздушни и земни изображения
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Резюме:
Фотореалистичните 3D модели на паметници на културата са необходими и ценни за
запазването на обекти във времето, както и при тяхното реновиране. За генерирането на
модела на църквата „Св. Йоан Богослов“ в Земенския манастир е използвано комбинирано
заснемане от въздуха, чрез безпилотна летателна система и заснемане от земята.
С помощта на 3D принтер, ползващ технологията на моделиране с разтопено отлагане е
получен представения финален резултат.
Ключови думи: Близкообхватна фотограметрия, 3D реконструкция, 3D oтпечатване
Photorealistic 3D reconstruction of architectural objects based on aerial and terrestrial
images
Ivan Marinski (student, specialization “Photogrammetry and RS” - UACEG),
noobdrew23@gmail.com
PhD, Eng. Dobromir Filipov – UACEG, filipov_fgs@uacg.bg
Abstract:
Photorealistic three dimensional models are often used in preservation and restoration of historical
monuments. The method of capture on this project is special because it uses UAV and ground
photographs to better capture the whole church in Zemen Monastery. The photo real 3D model is
built using many photos taken by a non-metric digital camera.
Using a Fused Deposition Modeling (FDM) 3D printer gives us the final result.
KEY WORDS: Close-range Photogrammetry, Photorealistic 3D Reconstruction, 3D printing

