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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 (Post-
Processing 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 (PPK-
метод). 

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-
20F28) 

ZEISS® Tessar T * 24mm 
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 PPK-
метод. 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: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥 = �∑ ∆𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

       
(1) 

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑦𝑦 = �∑ ∆𝑦𝑦𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

       
(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 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑧𝑧 = �∑ ∆𝑧𝑧𝑖𝑖2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1
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: 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥𝑦𝑦 = �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑥𝑥2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑦𝑦2 

   

(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 

Метод за 
георефериране 

9 GCP 0.026 0.025 0.028 

PPK+1GCP 0.041 0.043 0.168 

PPK 0.231 0.125 0.180 

 

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

 Конфигурация P4P X6+A600 X6+RX0 

Метод за 
георефериране 

9 GCP 0.041 0.056 0.074 

PPK+1GCP 0.051 0.053 0.092 

PPK 2.502 1.968 0.096 

 

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) 

 Конфигурация P4P X6+A600 X6+RX0 

Метод за 
георефериране 

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) 

 Конфигурация P4P X6+A600 X6+RX0 

Метод за 
георефериране 

9 GCP 0.052 0.061 0.066 

PPK+1GCP 0.056 0.055 0.123 

 
 

 

(a) 

 

(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) 

-0.01
0.01
0.03
0.05
0.07
0.09
0.11
0.13
0.15

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Гр
еш

ки
  (

м
)

Валидиращи точки

Хоризонтални грешки - 9GCP

X6_A6000 X6_RX0 Phantom 4 Pro

-0.15

0.05

0.25

0.45

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Гр
еш

ки
 (м

)

Валидиращи точки

Хоризонтални грешки PPK +1
GCP 

X6_A6000 X6_RX0 Phantom 4 Pro



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 

 

(а) 

 

(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 по-
трудоемко 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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