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СПЕКТРАЛНИ МЕТОДИ ЗА ОБРАБОТКА 

НА ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЦИФРОВАТА 

ФОТОГРАМЕТРИЯ 

 

Глава 1. Въведение  

Науката  изучава обектите /количествените и качествените им характеристики/, 

като използва техни образи /изображения/ регистрирани и съхранени върху различни 

носители /плаки, ленти, цифрови носители /. Образите се получават, като се използва 

отражателната или абсорбиращата способност на обектите на различни електромагнитни 

или механични вълни. Различните направления в науката са използвали различни подходи 

и математически модели при изследването на обектите, но с развитието на технологиите 

се разкриват нови възможности, които разширяват полезрението на всяко едно научно 

направление. Вече е трудно, а и нередно да се слагат граници между отделните научни 

направления и да се ограничават и присвояват методите, подходите и моделите, които се 

използват от конкретно направление в науката. Фотограметрията и дистанционните 

методи не правят изключение и в своето развитие разширяват  кръгозора от познанието, 

който използва и обогатява. В този аспект  можем да кажем, че спектралните методи за 

обработка на изображенията са методи използвани във фотограметрията за постигане на 

по-добри резултати. В съвременната цифрова фотограметрия работата в различни 

спектрални диапазони е иновативен подход за анализ и обработка на цифровите 

изображения и извличане на информация от тях. 

1.1.Обект и обхват на дисертацията  

Обект на дисертацията е изследването на възможностите за използване спектрални 

методи за фотограметрична обработка на цифрови изображения с помощта на БЛС за 

нуждите на прецизното земеделие. 

Разгледани са методите за спектрален анализ: 

 Дискретизация и квантуване  

 Хистограма на изображението  

 Динамична таблица на цветовете 

 Профил на отразяващата способност 

 Скатерограма  
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 Техники за увеличение на контраста 

 Пространствени или геометрични трансформационни техники          

  Проведено е експериментално заснемане с безпилотна летателна система (БЛС) с 

мултиспектрална камера на земеделски масив с ечемик за два периода  (13.04.2017г. и 

13.07.2017г.). Описан е технологичният процес при създаване на ортофото карта на 

отражателната способност на избрания тестови обект. Анализирани са факторите, 

оказващи влияние върху добива и тяхното оптимизиране. Направен е анализ на 

получените с БЛС заснемане, мултитемпорални изображения. Създадена е технологична 

схема за тяхното използване в прецизното земеделие. (Приложение 5) 

1.2. Предмет на дисертацията  

Развитието и усвояването на нови територии за земеделски нужди поставя въпроса 

за бързото и ясно представяне на съществуващото положение на територията в определен 

момент от време. Възниква необходимостта и от мониторинг, с цел оптимално усвояване 

на територията. За да се постигнат добри резултати при използването на фотограметрични 

технологии за нуждите на аграрния сектор, трябва внимателно да се преценят факторите, 

които оказват влияние върху коректността на събраната информация и върху направените 

анализи и изводи. 

1.3. Актуалност на проблема  

Безпилотната въздушна фотограметрия дава възможност значително да се намалят 

разходите и да се получат бързи визуални резултати в реално време. Предоставената 

информация коректна, независеща от административни и институционални фактори. 

Генерирането на бързи и адекватни фермерски решения е от огромно значение, когато 

става въпрос за прецизно земеделие. Разнообразието от сензори (NIR, RE, Multispectral, 

Thermal) допринася за успешното решаване на задачи, като анализ на почвата, третиране 

на растенията с подходящи препарати, мониторинг на културите, оценка на състоянието 

на фенологичния цикъл и др. 

Изображенията заснети с помощта на БЛС масово навлизат в различни области от 

живота. Те могат да бъдат използвани за бърз, икономически целесъобразен и точен 

източник на информация. 

За да се изследва изменението в определението на съответния признак, който 

представлява интерес, в сравнение с друго негово определение предварително прието за 

изходно/опорно/ се въвеждат съотвените относителни величини или индекси. Опорното 

определение на всеки един признак се приема в съответствие с характера и същността на 

поставената задача. 

До сега в България няма данни за използването на фотограметрични методи за 

обработка на мултиспектрални изображения заснети с помощта на БЛС с цел прилагането 

им в прецизното земеделие. Оптимизацията на всеки един производствен процес е от 

съществено значение, което се отнася и за земеделското производство. Навременното 



Спектрални методи за обработка на изображения в цифровата фотограметрия    стр. 6 

 

предоставяне на информация с достатъчна точност, къде,  колко и какво да се направи 

върху даден селскостопански масив става директно от генерираните и анализирани 

изображения заснети с помощта на БЛС и обработени от съответния екип 

/фотограметрист, агроном/. Използването на получените  показатели за здравето на 

растителността, намалява разходите, увеличава добива и подобрява качеството на почвата 

и на културите като цяло.  

Използването та тези технологии базирани на сателитни изображения дават 

възможност за осъществяване на прецизно земеделие основно на големите стопанства 

/зърнопроизводители и др./. В настоящата разработка изследванията са направени 

възоснова на цифрови изображения получени с помощта на БЛС комплектована с 

многоспектрална камера. Този подход дава възможност да се предостави аналогичен тип 

информация на земеделските стопани от планинските и полупланинските райони, чийто 

масиви са разположени в пресечени местности. Така се запълва нишата от 

необходимостта на малките стопанстваса /зеленчуко производители, овощари и др./ със 

значително по-малка площ. По този начин отпадат изискванията за закупуване на услугата 

на предварително определена минимална площ и се подобря качеството, чрез 

елиминиране на някои от негативните фактори /време, облачнос и др./. 

От направените проучвания на фотограметричните технологии използващи 

сателитни цифрови мултиспектрални изображения и цифрови мултиспектрални 

изображения заснети с помощта на БЛС за нуждите на прецизното земеделие, е обобщена 

следната таблица с предимствата и недостатъците на двата подхода (Таблица 1, Таблица 

2). 

 

Таблица 1 Предимства и недостатъци при използването на сателитни  

изображения за нуждите на прецизното земеделие 

 

Предимства 

 

Недостатъци 

 

За едроплощтното земеделие дава възможност за 

анализ на големи масиви от една или различни 

култури. 

Използва се за периодично наблюдение на 

културите, като индикатор за тяхната 

пространствена хетерогенност в полетата, но с 

ниска резолюция. 

 

Няма разходи за първоначални инвестиции.  Голям обхват на снимката неподходящи за малки и 

разпръснати земеделски масиви. 

 

 

Автоматичен режим на заснемане /без 

необходимост от оператор/. 

Възможна загуба на информация поради 

климатични особености на заснеманата територия 

/облачност засенчване и др./. 

 

  

Невъзможност за предварителна настройка на 
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Спътниците се движат по строгоопределена орбита 

и изображенията са геореферирани. 

параметрите на заснемане /тип камера, траектория и 

др./ в зависимост от изискванията на поставената 

задача. 

 

 

 

Таблица 2 Предимства и недостатъци при използването на изображения, 

добити с помощта на БЛС за нуждите на прецизното земеделие 

 

Предимства 

 

Недостатъци 

 

Висока пространствена и времева разделителна 

способност. 

 

Високи първоначални разходи (мултиспектрални, 

термални камери). 

 

Мониторинг на растителността с нарушена 

вегетация в реално време. 

 

Липса на стандартизирана процедура за обработка 

на големи обеми данни. 

 

Оценка на въздействието на предприетите мерки 

върху културите. 

 

Липса на интерес от страна на фермерите. 

 

Гъвкавост при определянето на параметрите на 

заснемане в съответствие с изискванията на 

конкретната задача. 

 

Необходимост от оператор при всяко едно 

заснемане. 

 

Гъвкавост на времето за придобиване на данни за 

изследваното поле. 

Липса на законодателна разпоредба за използването 

на БЛС в Р. България. 

 

От представените предимства и недостатъци на двата подхода за получаване на 

мултиспектрални изображения на земеделски територии /от сателит и от БЛС/ може да се 

направи извода, че към този момент са се наложили като източник, сателитните 

изображения основно за големи селскостопански производители с огромни стопанства. 

Също така по-малките земеделски стопани, овощари, лозари и зеленчуко производители 

не могат да се възползват от тази услуга поради малкия размер на своите стопанства. 

Поради тази причина можем да направим извода, че използването на мултиспектрални 

изображения получени при заснемане с БЛС са подходящи за използване при средни и 

малки земеделски стопанства. Получаваната от тях информация е навременна, регулярна 

планируема /съобръзно климатичните условия/, високоточна и достоверна. 
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1.4. Цел на дисертацията  

Вземайки предвид значимостта, важността на развитието на аграрния сектор в 

България, и възможността за използване на изображения от БЛС (безпилотни летателни 

системи) при планиране, търсене на екологични решения и мониторинг на земеделски 

площи, в настоящия дисертационен труд се определят следните цели:  

 

 Създаване на технология за използването на мултиспектрални 

изображения получени с помощта на БЛС за нуждите на прецизното 

земеделие.  

 Разработване на метод за използване на мултитемпорални 

изображения при проследяване на вегетационното развитие на посеви 

от културни растения. 

1.5. Задачи  

Реализирането на основната цел на дисертацията е свързано с решението на някои 

задачи:  

 Избор на БЛС за заснемане на тестовия обект. 

 Избор на алгоритъм и софтуер 

 Генериране на ортофото карта на отражателната способност на 

избрания растителен масив 

 Изследване и подбор на подходящ вегетационен индекс 

 Прилагане на основните методи за обработка. Сравнение и анализ на 

резултатите.  

Правилният избор на БЛС, ще даде икономически по-целесъобразно решение за 

обекти с по-малка площ. Също така ни дава възможност за камера за заснемане с различни 

сензори: NIR, RE, Multispectral, Thermal. Бързите визуални резултати в реално време и 

скоростта на информация, ще доведат до генериране на навременни и адекватни 

фермерски решения. 
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Глава 2  Спектрално представяне на изображения. 

Спектрален анализ. 

2.1. Същност на спектралното представяне на изображения. 

Методи за спектрален анализ. 

Всяко едно цифрово изображение е форма на представяне на регистрираното от 

сензора електромагнитно излъчване в целия или определена част от електромагнитния 

спектър, в зависимост от физическите характеристики на сензора използван при 

заснемането. Сензорите могат да отчитат радиометричните  характеристики както във 

видимия спектър така и в други спектрални области /УВ, Близка инфрачервена, 

Инфрачервена и др./. Спектралното представяне на цифровите изображения се извършва 

като набор от n – на брой двумерни масиви от пиксели, в различни диапазони на 

дължината на електромагнитната вълна, като за всеки един от пикселите е определена 

стойността на яркостта в съответния вълнов диапазон. 

Цифровата обработка на спектралните изображения, подобрява визуализацията и 

улеснява регистрацията и интерпретацията.  

2.1.1. Дискретизация и квантуване 

Използват се различни възможности при цифровото представяне на изображения за 

да се подобрят техните характеристики с цел подобряване на анализа и интерпретацията. 

Една от тях е техниката за квантуване, която разделя непрекъсната скала на тоновете на 

един спектрален канал на групи, всяка със зададена нова целочислена стойност. Всеки от 

така дефинираните интервали може да бъде зададен с цвят, използвайки цветна палитра. 

Квантуването е процес при който се задава минимална стойност  на промяната 

/стъпката/ в електромагнитната вълна  при представянето и в цифров вид. За това при 

преобразуването на електромагнитните вълни представящи зададените цветове, нямат 

пряко съответствие с оригиналните цветове, тъй като цветовият код е произволен, като 

интервала на целочислената стойност. Изображението се визуализира с псевдо-цвят. 

Квантуването свързва пространствената информация, съдържаща се в изображението с 

потенциалните класове обекти в сцената, подпомагайки оператора при интерпретацията.  

Процесът на трансформиране /преобразуване/ на непрекъснат аналогов сигнал в 

сигнал с дискретни стойности, като се определя стойността на сигнала през определен 

период от време Т, наричаме дискретизация.  

Дискретизацията и квантуването на непрекъснати аналогови сигнали дава 

възможност за тяхната автоматизирана обработка в цифрова среда. 

2.1.2. Хистограма на изображението  

Хистограмата на изображението е функция на разпределението, която представя за 

всяка целочислена стойност броя на пикселите с тази стойност. Целочислените стойности 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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на изображението се представят на х-координатата, а абсолютната честота се отчита на у-

координатата. Обозначавайки с N броя на пикселите на изображението и с nx броя на 

пикселите на изображението с x стойност (където x: 0, 1, 2 ... 254, 255), функцията на 

хистограмата dx се получава, като към всяка стойност х се приписва нейната честота, 

изразена процентно: 

 

𝑑𝑥 =  
𝑛𝑥

𝑁
(%)                    (1)[35] 

 

За целите на проучването, се използва хистограмата на ортофотокартата на 

отражателната способност, за анализ на стойностите на радиометричните характеристики 

за всеки предварително подбран представителен пиксел при определено състояние на 

растителността. Също така са анализирани стойностите на пикселите при класификацията 

на индексираното изображение за да се дефинира правилно хипотезите и променливите 

определящи обхвата на интерес. 

2.1.3. Динамична таблица на цветовете. 

Използването на тези таблици позволява да се извърши подобряване  на контраста 

много бързо при запазване на оригиналните данни. При изравняването на градационните 

характеристики на изображенията от фотомозайката са получени добри резултати при 

използването на LUT за създаването на ортофото карта на отражателната способност 

представени на Приложение 3. 

2.1.4. Профил на отражателната способност 

Използвани са профили на отразяващата способност за изследване на 

разпределението на стойностите на пикселите по определени траектории: хоризонтални, 

вертикални, по границите. Траекториите са подбрани така, че от профилите да се добие 

представа за промените в различните части на изображението и да се открият праговете на 

изменението . 

Координатите M, N на пикселите, които се срещат по избраната траектория, са 

показани на х-оста, докато целочислените стойности (DNs), допускани от пикселите, са 

показани на у-оста. Възможни са различни скали на репрезентация, абсолютни с DN 

стойности (0-225) или проценти (0-100). Приложение 4 

2.1.5. Скатерограма 

При използването на мултиспектрални изображения във фотограметрията и 

дистанционните методи, при съпоставянето на характеристиките на изображението в два 

или повече различни канала се използва скатерограмата, дефинирана като дву- или 

многоизмерна хистограма. По отношение на двуизмерната хистограма, за да се улесни 

предсавянето, x-, y- в Декартова координатна система, на пример представляват 

целочислените стойности на радиометричните характеристики в двата разглеждани 

спектрални канала, докато z-оста представлява честотата на поява на определена 

стойност.  
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Скатерограмата се анализира на базата на следните характеристики: 

 вектор на средните аритметични на клъстерите; 

 ковариантна матрица; 

 коефициент на корелация между спектралните канали. 

Ковариантната матрица е симетрична матрица, чиито стойности по диагонала са 

квадрати и следователно винаги положителни като представляващи средното отклонение 

на изображението по отношение на самото изображение.  

 

 

Фиг. 2.4 Двуизмерна скатерограма:  Най-високите DN стойности в инфрачервения (IR) 

канал съответстват на растителността, най-ниските се асоциират с вода. В червения 

канал и растителността и водата имат ниски стойности.  

2.1.6. Техники за увеличение на контраста 

Целта на тези техники е да се улесни извличането на информация, която не е 

очевидна в оригиналните изображения. Т.е. незначителните характеристики могат да се 

елиминират или потиснат, а важните елементи да се подчертаят.  

Най-добрите изображения за обработка трябва да имат малък ефект на насищане и 

добре разпределени стойности в наличната скала 0-225. Въпреки това, избраженията може 

да имат разпределение, вариращо в тесен интервал от стойности, генериращ слаб 

контраст. Това се случва, защото системите за дистанционно получаване на данни 

записват стойности на яркостта на обекти (вода, растителност, почви и др.), с много 
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различно спектрално поведение. Сензорите са калибрирани за да произведат сигнали, 

които ограничават възможностите на насищането. 

Преразпределението на сивите нива може да бъде линейно или нелинейно. 

2.1.6.1. Линейно подобряване на контраста 

 Просто.   

 Насищане  

 Частично линейно увеличение. Циклично увеличение на контраста 

2.1.6.2. Неравномерно подобряване на контраста 

 логаритмична функция  

 експоненциална  

 Гаусово разпределение  

2.1.7. Пространствени или геометрични трансформационни техники. 

Техниките на трансформация могат да бъдат: 

 пряка и обратна трансформация между различни колориметрични 

системи 

 Трансформация на Броуви 

 Алгоритъм на цветовата нормализация (спектрално подобряване на 

контраста) 

 Анализ на Главните Компоненти (Principal Components Analysis). 

 Техника на спектралното подобряване на контраста 

 

 

2.1.8. Източници на геометрични изкривяванания 

Източниците на геометрични изкривявания, които предизвикват геометрични 

грешки се дължат на различни причини.  

Това са съответно: 

 Изкривявания на входните преобразуватели; 

 Изкривявания, дължащи се на проективната трансформация; 

 Изкривявания, дължащи се на кривината на земята; 

 Изкривявания, дължащи се на релефа; 

 Изкривявания, дължащи на картната проекция на резултантното 

(възстановено) изображение; 

 Изкривявания, дължащи се на атмосферната рефракция.  

[10, стр.79-80] 
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    2.2. Анализ и интерпретация на изображенията   

Анализ и интерпретация на изображенията са описани подробно в литературата. 

[11], [17] 

При работата по дисертацията са използвани мултитемпорални мултиспектрални 

цифрови изображения, със заснемане в близката инфрачервена област на 

електромагнитния спектър. Използваните методите за интерпретация са утвърдени в 

практиката и описани в литературата. 

В процеса на обработка на снимките на изследвания обект са анализирани различни 

признаци на характерни точки и профили , възоснова, на които са направени изводи и 

заключения.  

"Интерпретацията на цифрови изображения, е извличането на гео-топографски 

данни, териториална и/ или информация за околната среда, от снимки, най-често 

въздушни, или от въздушни или сателитни изображения. Резултатът от 

интерпретацията е идентифициране и класифициране на обекти." [17] 

За да се постигнат добри и достоверни резултати при интерпретацията на цифрови 

изображения е необходимо интерпретаторът на изображения да притежава познания за 

изследвания обек и чрез логически процедури да открива, идентифицира, измерва и 

оценява същността на обектите, пространствените им отношения и резултатите, получени 

при обработката. 

В дисертацията се изследва земеделска култура със слята повърхност възоснова на 

мултиспектрални изображения. Мултиспектралните цифрови изображения, имат 

предимства но и някои ограничения. За да се прецизира и контролира работния процес са 

направени теренни изследвания на характерните точки, където въз основа на познанията и 

чрез прилагане на натрупания опит е възприет конкретен подход за интерпретация. 

"Интерпретаторът трябва да представя и прехвърля върху карти своите 

възприятия и същността на наблюдаваните обекти по такъв начин, че да бъдат 

разбираеми за другите потребители. Поради тази причина казваме, че човешкият 

фактор е решаващ при интерпретацията на изображенията." [17] 

Преди да се извърши работата по интерпретацията на изображенията е направена 

предварителна цифрова обработка чрез пространствени и спектрални трансформации, 

след които е получена ортофотокартата на отражателните характеристики на изследвания 

обект, за да може условията за интерпретация да са максимално добри за работа. 

За да се избегне допускането на грешки при интерпретацията е от съществено 

значение наличието на придобитата специфична компетентност в областта на 

интерпретаторските сфери на дейност в случая земеделие, комбинирана със значителен 

опит в продължение на седем години. На прaктика много фактори могат да доведат до 

интерпретационни грешки. 

 

2.2.1. Мултиспектрална трансформация на изображенията (Вегетационни 

индекси) 
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Необходимостта да се наблюдават природните условия за период от време, който 

може да варира от месец до  години, изисква уеднаквяване в използването на индексите и 

тяхното директно съпоставяне. 

Вегетационните индекси (ВИ) са свързани с растителната покривка и състояние и 

предоставят полезна информация за продуктивността и здравословно състояние на 

биомасата. 

ВИ имат пряка връзка със съдържанието на хлорофил в листата и Индекса на 

листната площ (LAI) и варират според растителния цикъл и фенология. 

Те също така се влияят и от други външни фактори: 

 приноса на почвените характеристики в случаите, когато 

растителността не покрива изцяло земята; 

 геометрия на изображението в зависимост от ъгъла на сензорно 

събиране на  данни и позицията на слънцето, както и атмосферните 

влияния и радиометрични корекции 

Съществуват два различни метода при дефиниране на ВИ: 

 чрез запазване и комбиниране на първоначалните радиометрични 

данни, а именно видимия и NIR (близкък инфрачервен) канал за 

изследване на растителната спектрална реакция; 

 чрез промяна на наличните първоначални спектрални канали, 

получени от един и същ сензор, като например Трансформацията на 

Каут и Томас,  известна още, като „Шапката с пискюлите”. 

Вегетационните индекси, които не промянат първоначалната радиометрична 

информация, увеличават отбелязаната разлика между ниската отражателна способност във 

видимия, по-специално в червения и син канал, и високата в близкия инфрачервен. 

Разработването на хиперспектрални сензори, позволява получаването на набор от 

индекси, изчислени като се използва информацията от тесните канали  в диагностична 

вегетационна спектрална функция, като червения праг (RE), преходна зона между R 

(червения) и NIR (близкия инфрачервен) спектрален диапазон. 

Тази категория индекси може да бъде получена директно от изчисления на канали 

или изучаване на спектралната характеристика. Хиперспектралните сензори осигуряват 

квази-континуално описание на растителните спектри, които могат да бъдат определени 

като се изчисли минималната, максимална и гъвкава позиция на спектралните 

характеристики. 

2.2.1.1. Индекси със запазване на първоначалните радиометрични данни 

 Операции между каналите 
 

Най-лесното изчисляване на индексите на изображенията, при запазване на 

първоначалните данни, се базира на операциите изваждане, деление, събиране и 

умножение на стойности на яркостта на хомоложните клетки (изразени във вата на 
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единица повърхнина) или пикселна яркост (изразени в целочислени стойности) на два 

различни спектрални канала, получени от един и същ инструмент, за да се създаде ново 

изображение; най-често се използват изваждане и деление. 

Тези алгебрични комбинации, включващи два или повече спектрални канала, 

осигуряват информация за състоянието и здравето на растенията; мултитемпорално 

събиране на данни от наблюдение на посевите позволява непрекъснат мониторинг на 

растителността. 

По-специално, според съотношението между каналите, числената стойност на 

всеки пиксел на дадено изображение (спектрален канал 1) е разделена на числената 

стойност на съответния пиксел на друг образ (спектрален канал 2), записан върху първия 

(Таблица 4). 

 

Съотношение Подчертани елементи 

𝑁𝐼𝑅

𝑅
  

𝑁𝐼𝑅

𝐺
 растителност, листна биомаса 

G

R
  

G

IR 
 

R

IR
 почва, земна повърхност без растителност 

REDEDGE 

𝐺

REDEDGE 

𝑅
 воден стрес на растителността 

Таблица 4. Съотношения между каналите и подчертани елементи. NIR (близък 

инфрачервен), REDEDGE (червен праг), R (червен), G (зелен) 

Първата информация за пространственото разпределение на растителността и 

нейния мониторинг идва от простото съотношение между отражателната способност в 

близкия    инфрачервен (NIR: 0.76-0.90 µm) и в червения (R: 0.63-0.69 µm) канал. 

 Нормиран разликов вегетационен индекс (NDVI) 

NDVI позволява сравнения между изображения, получени по различно време. Като 

всички ВИ, свързва спектралната абсорбция на хлорофила в червения канал с явлениято 

отражение в близкия инфрачервен, повлиян от вида на структурата на листата. 

 

  𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝜌𝑁𝐼𝑅−𝜌𝑅

𝜌𝑁𝐼𝑅+𝜌𝑅
,                                        (2) [35] 

където:  

ρNIR = отражение в близкия инфрачервен  канал; 

ρR = отражение в червения канал, 

Тази функция, съотношение между разликата и сумата на два канала, съществува в 

интервала между -1 и +1. Действителните стойности, включени между -0,1 и 0,6 са 

свързани с вегетационните физиологични условия и с нивото на биомасата. 
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 Фиг. 2.7  (а) Изолинии на съотношението IR / R. Стойностите на индексите са в 

диапазона от 0 до безкрайност (∞); (б) изолинии на NDVI със стойности, вариращи от  (-

1 до +1) 

 Други индекси   

Присъщите индекси генерират стойности, трудни за тълкуване, когато биомасата е 

ниска и естеството на почвата е неизвестно. Индексите, отнасящи се до почвената 

повърхност, са базирани на принципа на линейност на спектралното поведение на почвата 

във видимия и близък инфрачервен диапазон, като това води до извличане на някои 

коефициенти на трансформация. 

2.2.1.2. Индекси с модификация на радиометричната информация 

Многоспектърният характер на дистанционно получените изображения прави 

възможно създаването на нови групи, наречени псевдо-канали, получени от 

първоначалните, наричани компоненти. Обекти, които иначе не се виждат в 

първоначалните сцени, могат да бъдат вече различени. 

Компонентите представляват алтернативно описание на оригиналните канали, 

които по принцип са получени като тяхна линейна комбинация. Такъв вид 

мултиспектрална трансформация е Трансформацията на „Шапката с пискюлите”. 

 

Трансформация на шапката с пискюлите (TCT) 

Трансформацията на Kauth & Thomas (1976), наречена също Шапката с пискюлите, 

успешно прилагана на изображения от Landsat TM (Crist & Cicone, 1984), предлага да се 

генерират синтетични канали с декорелирано (разграничено) информационно съдържание 

и специфично физическо значение, като се започне от първоначалната информация.  

 

Вегетационен индекс Абревиатура Алгоритъм 

Разликов вегетационен индекс 

Нормиран разликов вегетационен 

DVI 𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅 
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индекс 

Перпендикулярен вегетационен 

индекс (Richardson & Wiegand, 

1977) 

Почвено-коригиран вегетационен 

индекс (Huete, 1988) 

Трансформиран почвено-

коригиран вегетационен индекс 

(Baret & Guyot, 1991) 

 

Модифициран почвено-коригиран 

вегетационен индекс (Qiet al., 

1994) 

 

Индекс с атмосферни 

корекции(Kaufman & Tanre, 1992) 

 

 

 

Почвено-вегетационен индекс 

 

NDVI 

 

PVI 

 

SAVI 

 

 

TSAVI 

 

 

MSAVI 

 

 

 

ARVI 

 

SVI 

 
𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝜌𝑅

𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝜌𝑅

 

 

 
(𝜌𝑁𝐼𝑅−𝑎𝜌𝑅 − 𝑏)

√1 − 𝑎2
 

 

(𝜌𝑁𝐼𝑅−𝜌𝑅)

𝜌𝑁𝐼𝑅+𝜌𝑅 + 𝐿
(1 + 𝐿)  𝐿 = 0.5 

 

𝑎(𝜌𝑁𝐼𝑅−𝑎𝜌𝑅 − 𝑏)

[𝜌𝑅 + 𝑎(𝜌𝑁𝐼𝑅 − 𝑏) + 0.08(1 + 𝑎2)]
 

 

(𝜌𝑁𝐼𝑅−𝜌𝑅)

𝜌𝑁𝐼𝑅+𝜌𝑅 + 𝐿
(1 + 𝐿)   

𝐿 = 1 − 2𝑎 ∗ 𝑁𝐷𝑉𝐼 ∗ (𝜌𝑁𝐼𝑅−𝑎𝜌𝑅) 

        а - наклон на почвената линия 

 

 
𝜌𝑁𝐼𝑅−𝜌𝑅∗𝜌𝐵

𝜌𝑁𝐼𝑅+𝜌𝑅∗𝜌𝐵
  𝜌𝑅 ∗ 𝜌𝐵 = 𝜌𝑅 − 𝛾(𝜌𝐵 − 𝜌𝑅) 

γ − определя типа на атмосферата 

𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅 − 𝜌𝐵

𝜌𝑆𝑊𝐼𝑅 + 𝜌𝐵

 

 

 

Таблица 5. Вегетационни индекси използвани в прецизното земеделие 

 

Тези индекси спомагат да се разбере от гледна точка на спектъра характерната 

зависимост почва-растителност в съответствие с вегетационните темпорални промени. 

Вариациите в съдържанието на хлорофил имат характерно поведение, което може бъде 

изяснено с темпорално и спектрално графично изобразяване на използваните 

вегетационни индекси. 

Следователно, вегетационните индекси, могат да бъдат реално използвани в 

следните приложения: 

 изследването и оценка на растителната биомаса като цяло; 
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 дефиниция за деградацията на дървестна растителност, поради сеч и 

пожари, както и в резултат от опазването на почвите; 

 мониторинг на щетите по реколтата, поради инфестации/паразитози;  

 патологии и воден стрес; 

 оценка и мониторинг на фенологични фази с цел създаване на агро-

метеорологичните модели. 

2.2.2 Редуциране на характеристиките 

Редуциране на характеристиките има за цел да синтезира информацията, 

съдържаща се в първоначалните данни и може да се използва концентриране на 

информацията в по-малък брой канали. Това може да бъде полезно, за да се намали 

количеството на данните за обработване, предаване или съхраняване,  концентрирайки, 

например, по-голямата част от първоначалната информация за данните върху малък брой 

синтетични канали. Характеристики, които не подпомагат разпознаването и отделимост 

на спектралните класове, могат да бъдат изключени. Анализът на главните компоненти 

(PCA) и Каноничният анализ са типичните използвани алгоритми. 

PCA e математическа процедура, която използва ортогонална трансформация за да 

превърне набор от наблюдения на евентуално свързани променливи в набор от стойности 

на линейно неколерираните променливи. Целта на PCA да се извърши намаляване на 

размерността, като същевременно се запази най-голямата част от случайността в 

пространството с по-голяма размерност. Можем да използваме PCA, като инструмент за 

бързо идентифициране на корелацията между характеристиките (стойностите), помагайки 

за извличането и избора на съответна характеристика. Намаляването на размерността на 

пространството чрез PCA или друга подобна техника може да ни помогне да постигнем 

по-добри и по-бързи резултати. [70] 

2.2.3. Класификационни  техники 

За по-добро използване на информацията, съдържаща се в спектралните канали, се 

прилагат процедури, които разпознават спектралната хомогенност и които са базирани на 

добре разработени алгоритми (Таблица 6). 

 
Параметър Дефиниция 

Отражателна способност 

на земната повърхност 

Част от слънчевата радиация, отразена от земната 

повърхност. Измерена отражателна способност на 

повърхността зависи от зенитния ъгъл на Слънцето и 

наблюдателната ъглова конфигурация. 

Две последователни измервания на отражателната 

способност на повърхността не могат да бъдат 

директно сравнени. 

Ефектите от насочеността трябва да бъдат отстранени с 

помощта на алгоритъм за нормализация преди да се 

създаде модел. 

Карта на земното покритие Прикрепя към всеки пиксел от повърхността етикет,  

характеризиращ повърхността (напр.: широколистна 

гора, селскотостопански район и др.), като следва 
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Таблица 6  Основни дефиниции и индекси за анализ на земеползването. Индексите се 

оценяват, като се използват различни методи и алгоритми, прилагани към много 

сензорни данни. 

 2.3. Изводи 

От така описаните методи за спектрална обработка на цифровите изображения една 

част са използвани при предварителната обработка на изображенията до етапа на 

създаването на ортофотокарта на отражателната способност на местността. Това са 

инструментите за подобряване на характеристиките на изображенията, изравняването на 

градационните нива при ортофотомозайката и извършените геометрични и 

радиометрични корекции. 

В аналитичната част на разработката са използвани спектралните методи за анализ 

и интерпретация като предварително се прави изследване възоснова на хистограмата и 

скатерограмата на изследваните изображения. Използвани са вегетационните индекси и 

анализа на главните компоненти. Правилният избор на вегетационен индекс се обосновава 

от поставените задачи. При класификацията предварително е направен анализ на 

статистическата информация от изображенията и нейното пространствено разпределение, 

и е приложено "вторично квантуване" за определяне на стъпката на изменение за 

коректното представяне на резултатите.  

 

Глава 3. Прецизно земеделие. 

Познаването на културните растения и изискванията на всеки техен вид, използван 

в посевите е от първостепенно значение. Зависимостите обосноваващи изискванията към 

средата и условията се основават на цялостноно развитие на растенията. 

3.1. Дефиниция за прецизно земеделие 

Съществуват различни дефиниции за прецизно земеделие на различни хора и много 

идеи за това, какво трябва да обхване прецизното земеделие. 

предварително дефинирана номенклатура 

Функция на двупосочно 

разпределяне на 

отражателната 

способност (BRDF) 

Представя отражателната способност на даден обект 

като функция на геометрията на осветеност и 

геометрията на наблюдение. 

BRDF зависи от дължината на вълната и се определя от 

структурни и оптични свойства на повърхността 

Индекс на листната площ 

(LAI) 

Половината от общата площ на листната маса за 

единица земна повърхност (Chen and Black, 1992) 

fAPAR Част от фотосинтетично активна радиация, която се 

абсорбира от растителността за фотосинтезна дейност. 

fAPAR може да бъде моментна или ежедневна 

Fcover (покритие) Част от земната повърхност, покрита с растителност 
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Прецизното земеделие, може да се дефинира, като научна концепция за управление 

на земеделското стопанство, в основата на която лежи разбирането за неднородността на 

условията за развитие на растенията в границите на дадено поле (блок, учатък и т.н.) Тя 

разчита на нови технологии, за да оптимизира ефективността на производството и 

качеството; да минимизира  въздействието върху околната среда, а също да минимизира  

риска. Точна информация в управлението на фермата ще повлияе на производствената и 

функция, като например:  

 мониторинг на полето (всяка седмица или на всеки няколко метра); 

 здравословно състояние на растенията;  

 разпознаване на плевелите и др.  

Вземайки предвид гореописаните определения, можем да кажем, че за нуждите на 

прецизното земеделие са необходими точни измервания, които да дадат възможност за 

определяне на нееднородността в развитието на растенията за изследваните посеви. 

Съществуват редица способи за набиране на пространствена и аналитична информация. 

Един от тях е заснемането с мултиспектрална камера, като за целта на дисертацията то ще 

се реализира с помощта на БЛС. Тези системи, известни като дрони, могат да бъдат 

оборудвани с мултиспектрални или RGB камери, за да заснемат много изображения на 

полето, които след това да бъдат обработени с помощта на фотограметрични методи, с цел  

създаване на ортофото и  карти на ортажателната способност. 

3.2. Въведение в прецизното земеделие  

Културните растения в посевите, насажденията и тревните площи се намират в 

определени отношения и зависимости с други организми /растения, животни 

микроорганизми и др./. За това е важно при отглеждането на земеделските култури да се 

познава въздействието на външните фактори върху всички компоненти, биологичните 

взаимоотношения между съставляващите видове и обратното действие на организмите 

върху външните фактори. 

Средата и условията влияещи на развитието на растенията могат да се възприемат 

като регулирани от човека съчетания на фактори, при които се създават благоприятни 

условия за развитие на полезните (културни растения, полезни микроорганизми) и за 

подтискането на вредните (плевели, фитопатогени и др.) за културните растения. При това 

биологичното равновесие е нарушено – защото доминират културните растения. 

Необходимо е прилагането на специални грижи за потдържането на относителната  

стабилност. 

Едногодишните посеви не се развиват на постоянна територия, а се сменят в 

определен сеитбооборот, което усложнява взаимоотношенията между съпътстващите ги 

видове.  

Заради тези особености е необходимо да се прилага комплексен подход при 

изучаването на посевите и насажденията като продуктивни системи. Целта е подобряване 

на добивите, като се предприемат адекватни действия въз основа на периодична и 
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обективна информация. Чрез фотограметричните методи се осигурява голяма част от 

необходимата информация при изучаването на насажденията и посевите.  

3.3. Фактори оказващи влияние върху добива и тяхното 

оптимизиране. 

Факторите се разделят на четири основни групи: климатични фактори, почвени 

фактори, географски и геоморфоложки фактори, и биологични.  

 Климатични фактори - валежи, светлина и температура и вятър 

(второстепенен фактор).  

 Почвени фактори - морфологични, физични, химични, биологични 

 Географски и геоморфоложки фактори - въздействието на 

местоположението и релефа се определя от следните фактори: степен 

на наклона, дължина на склона, ориентация на склона и т.н.    

 Биологични фактори - естествени диворастящи растителни видове, 

микроорганизми, насекоми, животински видове. 

Изискванията на различните видове и сортове културни растения са различни по 

отношение на вегетационните фактори, което трябва да се вземе предвид за получаването 

на максимален икономически ефект от добива. Оптимизирането на факторите през 

различните фази на вегетационно развитие е от съществено значение за максимизирането 

на добива. Това означава, че познаването на всеки един от видовете засети култури, 

неговите изисквания и особености са от изключително значение. Определянето на 

параметрите на оптималното действие  и взаимодействие на факторите на добива е от 

първостепенно значение в съвременното земеделие. 

От правилната оценка и анализ на състоянието на земеделските култури се взема 

решение за прилагането на необходимите агротехнически мерки с цел подобряване на 

факторите указващи влияние на добива. Предваринелно трябва да се вземе предвид 

комплексното влияние на агротехническите мерки преди тяхното прилагане, за да се 

предвиди до каква степен и върху, кои фактори ще окажат влияние. 

3.4. БЛС в прецизното земеделие 

Всеки земеделски производител трябва да познава своята ферма, не само като 

организация и структура. Той трябва да има информация за състоянието на растителните 

масиви в определени (ключови) моменти от техния фенологичен цикъл, за да може да 

вземе правилни решения. Благодарение на развитието на БЛС могат да се генерират  

бързи и адекватни фермерски решения. Има редица предимства на  използването на 

изображения от БЛС пред изображения от спътникови системи в прецизното земеделие: 

 Бързи визуални резултати в реално време; 

 Разнообразие от сензори: NIR, RE, Multispectral, Thermal; 

 Икономически целесъобразни решения. 
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3.5. Физически основи на прецизното земеделие  

 

Множеството от всички електромагнитни вълни с различни дължини, т.е. пълният 

обхват на електромагнитното излъчване, се нарича електромагнитен спектър. Счита се, че 

електромагнитната енергия обхваща спектъра от вълни с дължини 10-10µm до 1010µm. 

Електромагнитната енергия с дължини на вълните в оптичния диапазон простиращ се от 

0.30 µm  до 15.0 µm е от особен интерес за дистанционните методи. Тя може да бъде 

отразявана и пречупвана чрез твърди материали, като огледала или лещи, които могат да 

се произвеждат с прецизни допуски.  

Фиг. 3.1  Електромагнитен спектър  [15] 

Електромагнитната енергия с дължини на вълните в диапазона между 0.38 µm и 3.0 

µm често се нарича отразена част на спектъра. Приеманата енергия с тези дължини на 

вълните е предимно излъчване, произлизащо от Слънцето и отразено от обектите върху 

Земята. Отразената част на спектъра от своя страна се подразделя на видима и отразена 

инфрачервена спектрални зони. Тъй като човешкото око реагира на излъчване с дължини 

на вълните между 0.38 µm и 0.72 µm, вълните в този диапазон се наричат видими. Зоната 

между 0.72 µm и 3.0 µm се нарича отразена инфрачервена област на спектъра, която на 

свой ред се подразделя на близък инфрачервен /0.72 µm - 1.3 µm / и среден инфрачервен 

/от 1.3 µm  - 3.0 µm / диапазон. За вълните с дължина в диапазон от 3.0 µm до 7.0 µm 

обикновено не се прилага специален термин. Електромагнитната енергия с дължини на 

вълните от 7.0 µm до 15.0 µm формира инфрачервен диапазон на спектъра, за който са се 

утвърдили термините "излчващ" или "термален". Електромагнитната енергия с дължини 

на вълните по-къси от тези на видимата светлина /по-малка от 0.38 µm /, е разделена на 

три спектрални зони - гама, рентгенова и ултравиолетова. Поради силното разсейване и 

поглъщане на енергията от страна на атмосферата в тези спектрални зони, те не се 

използват при сензорите, разположени върху спътници. [15, 19-20стр.] 

За целите на дисертацията е направено заснемане в диапазона от 0.53 µm до 0.82 

µm, което дава възможност да се анализира спектралното поведение на растителността в 

различните фази на вегетация. 

Различните видове земно покритие  като почви, скали, зелена растителност имат 

специфични свойства и индивидуален начин на взаимодействие с падащото върху тях 
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електромагнитно лъчение. Чрез измерване на отразената енергия от даден обект в 

различни условия може да се получи точна представа за неговите спектрални отражателни 

свойства. Една такава характеристика е коефициента на спектрално отражение 

/отражателна способност/. На фиг.3.2 е показано спектралното поведение на зелената 

растителност /нормална вегетация/, увредена растителност /нарушена вегетация/, и 

почвата. 

 

Фиг. 3.2 Отражателна способност на растенията 

От фиг. 3.2 се вижда, как се променя коефициента на спектрално отражение в 

различните спектрални диапазони а именно: 

 За зелената растителност е специфично, че има малко повишаване на 

стойността на коефициента на спектрално отражение в зеления диапазон, 

понижаване в червения диапазон и рязко увеличаване в обхвата на близката 

инфрачервена зона. 

 Увредената растителност има по-слабо увеличение на стойностите на 

коефициента на спектрално отражение в зеления диапазон, по-слабо 

понижение в червения диапазон и значително по-слабо увеличение в блиската 

инфрачервена зона. 

 Поведението на коефициента на спектрално отражение на почвата е плавно и 

незначително с увеличение на стойностите от зеления към близкия 

инфрачервен диапазон. 

Въз основа на това за получаване на добри резултати от изследването на 

растителността при анализа се вземат предвид стойностите на коефициента на спектрално 

отражение в зеления, червения и близкия инфрачервен диапазон. Също така се използва 

още един електромагнитен диапазон, който представя динамиката в изменението на 
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коефициента на спектрално отражение между червения и близкия инфрачервен диапазон, 

това е тъй нараченият "червен праг" /red edge/. 

Изследвано е  спектралното поведение на на здравата растителност и тази с 

нарушена вегетация на територията тестовия обект,  представено в Приложение 6 и 7.  

3.5.1. Спектрално поведение на растителността 

Кривата на отражателната способност може да варира в зависимост от много 

фактори, като например тип вегетация (макро- и микрофити, видове растителност, и т.н.), 

гъстота, фенологична фаза, фитосанитарно състояние, влажност. 

По-специално, нейното спектрално поведение зависи, във видимите и средни 

инфрачервени диапазони, съответно от съдържанието и типа на листните пигменти, от 

листната структура и от водното съдържание (Фиг. 3.3). 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 3.3 Взаимовръзка между типична крива на отражателна способност на 

вегетацията в различни електромагнитни спектрални области и листните пигменти 

(във видимия спектър), листната структура (в близкия инфрачервен), водното 

съдържание (среден инфрачервен) 

• Листни пигменти: Електромагнитната енергия, отразена във видимия спектър, е 

свързана с наличието на листни пигменти като хлорофил, ксантофил и каротин.  

• Листната структура  е отговорна за спектралното поведение в близкия 

инфрачервен диапазон, (0.70–1.35 μm) предизвикват много високо отражение на падащата 

енергия, от порядъка на 30–70%. Остатъчната енергия основно се пропуска, докато 

погълнатата енергия силно намалява. При дистанционните методи това явление е в 

основата на най-важните анализи за растителността. В същност, тъй като развитието на 

мезофила е свързано с конкретната разновидност (културен вид), със здравословното 
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състояние на растението и с фенологичната фаза, изучаването на отражателната способност 

в близкия инфрачервен спектър е мощен инструмент за изследване при разграничаване на 

отделните видове и анализиране на вегетационните фази на даден хомогенен растителен 

масив. 

• Водно съдържание: в средния инфрачервен диапазан (1.35–2.70 μm), 

вегетационните спектрални характеристики зависят от водното съдържание на листата. В 

състояния на воден стрес се наблюдава повишаване на стойностите на отразената 

радиация, по-значително в някои абсорбционни диапазони.  

 

Фиг. 3.4 Спектрална характеристика на растителността /житни култури/ с различно 

водно съдържание 

Спектралното поведение на различните видове е различно в зависимост както от 

структурата на растенията, така и от структурата на листата.  

Количествените взаимовръзки между отразената енергия и фенологията могат да 

бъдат определени чрез алгоритми, базирани на съотношението между спектралните 

канали. Сред тях са Вегетационните индекси и използването на статистически единици, 

като трансформацията на Шапката с пискюлите (Kauth & Thomas) и анализ на Главните 

компоненти (Richards & Xiuping). [66] 

Растителността може да действа като повърхностен и под-повърхностен индикатор 

на измененията в околната среда. Освен това, тя е един от класовете, най-лесни за 

разпознаване чрез дистанционни методи, поради нейната типична спектрална 

характеристика.   

Изследвано е  спектралното поведение на растителността на територията на 

тестовия обект е представено в Приложение 4. 

3.5.2. Спектрално поведение на почвите 

Почвата има някои специфични характеристики, свързани с нейното естество и 

произход и с условията на околната среда, които влияят на нейния състав. Спектралните 
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характеристики на почвата зависят от някои химични параметри  и физични параметри. 

Например, оттенъка на почвата е по-тъмен при наличието на хумус и железни окиси, и по-

светъл, ако преобладават калциев карбонат и силициев двуокис.  

Произходът на почвата оказва влияние върху минералното и съдържание, което е 

свързано с основния материал; физико-химичните процеси, които протичат в почвата, 

засягат механичните и характеристики: гранулометрия, пропускливост, цвят и др.  

Влажната почва има нисък спектрален коефициент на отражение и изглежда по-тъмна от 

сухата почва; понижаването/ повишаването на влажността на почвата не променя нейната 

типична спектрална характеристика, но води до по-висока или по-ниска отражателна 

способност при различните дължини на вълните.  

Дискриминативният елемент при тези дължини на вълните е топлинната инертност. 

Температурата на материал с ниска термална инертност се променя значително през деня, 

докато температурата на материал с висока термална инертност не се променя толкова 

драстично.  

3.5.3. Спектрално поведение на водите 

Естествените води, са смес от разтворени вещества и твърди частици, чието 

разнообразие от вид и концентрация могат да сочат както за замърсяване, така и за добро 

качество. Когато качеството на водата се влошава поради оптически активни субстанции, 

ефектът от тези промени може да се наблюдава с оптически инструменти за дистанционни 

изследвания.  

3.5.4. Изводи 

От направено заснемане в диапазона от 0.53 µm до 0.82 µm, се анализира 

спектралното поведение на растителността в различни фази на вегетация. При анализа се 

вземат предвид стойностите на коефициента на спектрално отражение в зеления, червения 

и близкия инфрачервен диапазон. Използва още един електромагнитен диапазон, който 

представя динамиката в изменението на коефициента на спектрално отражение между 

червения и близкия инфрачервен диапазон, това е тъй нараченият "червен праг" /red edge/. 

Изследвано е  спектралното поведение на на здравата растителност и тази с 

нарушена вегетация на територията тестовия обект за периодите 13.04.2017г. и 

13.07.2017г. От направените изследшания е видно, че кривата на отражателната 

способност може да варира в зависимост от много фактори, като например тип вегетация, 

гъстота, фенологична фаза, фитосанитарно състояние, влажност. 

За зелената растителност е специфично, че има малко повишаване на стойността на 

коефициента на спектрално отражение в зеления диапазон, понижаване в червения 

диапазон и рязко овеличаване в обхвата на близката инфрачервена зона. 

Увредената растителност има по-слабо увеличение на стойностите на коефициента 

на спектрално отражение в зеления диапазон, по-слабо понижение в червения диапазон и 

значително по-слабо увеличение в близката инфрачервена зона. 
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Глава 4  Избор на обект. Заснемане. Предварителна 

фотограметрична обработка. 

4.1. Избор на тестови обект, подбор на БЛС за заснемне.     

Съществуват няколко основни подхода за извършване на заснемане при 

решаването на поставената задача. За да се създаде ортофото изображение на 

отражателната способност на изследваната местност може да се направи заснемане с 

лазерен скенер, класическо аерофото /сателитно/ заснемане или заснемане чрез 

използване на БЛС. 

Лазерното сканиране използва отчитане на разликите в интензитета и фазовите 

разлики на изпратени точкови лазерни сигнали към местността след тяхното отражение от 

обекта. По този начин се определя разстоянието до голям брой точки от местността и 

може да се построи тримерен цифров модел, който се използва при създаването на 

ортофото карта на отражателната способност. 

Аерофотограметрията използва аналитичен фототриангулационен подход за 

създаване на пространствен модел, като за целта напречното и надлъжното застъпване на 

снимките е по-малко в сравнение при заснемането с БЛС. Спецификата на летателните 

средства и техника, използвани при аерофотограметрията я прави труднодостъпна за 

масова и честа употреба. 

Снимките заснети с помощта на БЛС са с по-висока степен застъпване и за тяхната 

обработка се използва Computer Vision технология и корелационни зависимости при 

сгъстяване на облака от точки. Модела на повърхнината се описва с нерегулярна мрежа от 

триъгълници. Бързото развитие на технологиите прави използването на снимки получени 

чрез БЛС удобни и лесни за използване при решаването на различни задачи. 

Възможността за интегриране на мултиспектрални камери в БЛС дава възможност за 

заснемане на мултиспектрални цифрови изображения, които могат да намерят широко 

приложение в изследването на растителната покривка на земята.  

4.1.1. Избор на тестови обект. 

Правилният избор на БЛС се обуславя от някои с основни фактори, като 

големината на заснемания обект, неговите геоморфоложки особености, време за полет и 

възможност за оборудване с мултиспектрална камера, климатични особености и др. За 

целите на дисертацията, е заснет 200 дка. земеделски масив с ечемик, с БЛС  eBee 

създадена от швейцарската фирма SenseFly.  
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Фиг. 4.1 Тестови обект заснет двукратно (13.04.2017г. и 13.07.2017г.) за целите на 

дисертацията 

 

Обхватът на полета с БЛС е определен по следните критерии: 

 Да се гарантира пълно покритие на зоната на интерес; 

 Да се планира височината на полета така, че да се осигури разделителна 

способност на крайните цифрови продукти (GSD) под 0,2 м; 

 Да се осигури изпълнението на полета съобразно техническите 

характеристики на безпилотния летателен апарат, като се предвиди 

максимална продължителност на полета до 20 минути; 

 Да се гарантира безопасно и контролирано провеждане на полета чрез 

пряка радио връзка между наземната контролна станция и безпилотния 

летателен апарат. 

Организацията на работата с БЛС включва в себе си няколко стъпки. Схемата при 

безпилотната въздушна фотограметрия е следната  – подготвителна фаза, план на летене, 

самостоятелен полет, оценка на качеството и точността на генерираната информация, 

обработка на данните, генериране на краен цифров продукт. При автоматичното 

генериране на данни, траекторията на летене трябва да бъде определена предварително. 

Параметрите на проекта – вид на обекта, изходяща информация, сензор на камерата, вид 

на летателния апарат и летателни рестрикции – са стандартни параметри. Те обаче могат 

да варират в зависимост от приложението и вида на проекта. 
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Фиг.4.2 Технология на работния процес при заснемането на обекта с БЛС 

На базата на направени предварителни проучвания на техническите 

характеристики на БЛС, описани подробно в [14], [21], [32], [58]   е направен следния 

избор. 

4.1.2. Избор на БЛС 

Избраната безпилотна система спада към БЛС с фиксирано крило. Лети изцяло 

автоматично. Комплектована с два софтуера – eMotion за планиране на полетите и 

Postflight Terra 3D за обработката на снимките. eBee се пуска от ръка, след което  

автоматично следва зададен план на летене, създаден предварително. БЛС  може да бъде 

контролирана  при всяка една точка от полета си или да бъде оправлявана в реално време.  

След приключване, eBee каца самостоятелно на зададено предварително място без 

човешка намеса. Кацането може да бъде праволинейно с постепенно снижаване или 

спускайки се по окръжност. Благодарение на сензора за повърхности и възможност на 

мотора да работи на заден ход приземяването се извършва плавно. Корпусът е създаден от 

издръжлив полипропилен като товароподемността му е 0.71кг. Размахът на крилете му е 

96cm и тежи 630гр. 

 

Подготвителна 

фаза 

План на летене 

 

Извършване на 

полета 
 

Обработка на 

данните 
 

Краен продукт 

 

Параметри на 

проекта 
 

Праметри на 

летене 
 

Ортофото 
 

Избор  

на  

БЛС 
 

Контрол на 
качеството и 

оценка на 
точността 

 

Положение и 

ориентация 

 

Цифров модел 

на 

повърхнината 
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Фиг. 4.3 Безпилотния летателен апарат eBee на senseFly 

След предварително зададения план на летене, следва излитането на самолета, 

което е съществена част за правилното му използване. При сигнал постоянна зелена 

светлина /Green Solid/, БЛС може да бъде приготвена за излитане. 

Преди полета е извършена проверка на БЛА: 

 Проверен е главният корпус за вдлъбнатини или други повреди 

 Проверена е стабилността на монтиране на детектора 

 Проверени са  крилата и техните елементи 

За заснемането е използвана камера multiSPEC 4C. Многоканалната камера 

включва четири сензора, които могат да заснемат в конкретна част от спектъра, специално 

създадена за  изследвания на земеделски масиви. Заснетите изображения са в следните 

диапазони – зелен, червен, праг на червеното и близък инфрачервен. (фиг.4.7) 
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Фиг. 4.6 Параметри на камерата multiSPEC 4C [59] 

 

 

Фиг. 4.7 Характеристики на камера multiSPEC 4C. По оста x са нанесени стойностите 

на дължината на вълната, а по y – спектралната чувствителност. [59] 

 

4.1.3. Калибриране на камерата 

За получаването на високо точни измервания на отражателната способност на 

заснеманата територия е необходимо да се направи бързо калибриране преди всеки полет. 

Фиг 4.8 

Използвани са марки  за калибриране на AIRINOV за сензори Parrot SEQUOIA и 

AIRINOV multiSPEC, което позволява получаване на висококачествени мултиспектрални 

набори от данни.  
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Фиг. 4.8  Извършване на калибриране на камерата преди полета – технологична схема  

[59] 

Калибрирането е извъшено на терена преди  полета, в среда на eMotion. Използвана 

марка за калибриране.  

 

4.2. Технология за предварителна обработка на мултиспектрални 

изображения на земеделски територии и тяхната  подготовка за 

последващ анализ.   

4.2.1 Избор на алгоритъм и софтуер 

На базата на направени проучвания на възможностите на фотограметричните 

софтуери за обработване на изображения от БЛС е обобщена таблица 7. 

 

Таблица 7 Сравнение на фотограметрични софтуери, подходящи за обработка на 

изображения, поучени от БЛС. 

Софтуер  

Операционна 

система 

Автоматично 

моделиране 

Източник на 

данни 

 

Лиценз 

 

Pix4Dmapper Pro 

 

Microsoft 

Windows, cloud 

computing,  

 

да 

Изображения 

(земни, 

въздушни, вкл. 

временна 

безплатна 

версия (15 дни) 

http://www.pix4d.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
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OS X, Linux от БЛС), видео 

Pix4Ddiscovery 

 

Microsoft 

Windows, Web-

based 

 

да 

Изображения 

(земни, 

въздушни, вкл. 

от БЛС), видео 

 

безплатен 

Pix4Dmodel 

 

 

Microsoft Windows, 

MacOS, Cloud 

 

да 

Изображения 

(земни, 

въздушни, вкл. 

от БЛС), видео 

 

платен 

PhotoScan Linux, OS X, 

Microsoft 

Windows 

 

да 

Изображения 

(земни, 

въздушни, вкл. 

от БЛС) 

временна 

безплатна 

версия (30 дни) 

3Dsurvey  

Microsoft 

Windows 

 

да 

Изображения 

(земни, 

въздушни, вкл. 

от БЛС) 

временна 

безплатна 

версия (14 дни) 

Australis  

Microsoft 

Windows 

 

да 

Изображения 

(земни, 

въздушни, вкл. 

от БЛС) 

 

платен 

Altizure  

Web-based 
 

да 

Изображения 

(земни, 

въздушни, вкл. 

от БЛС) 

временна 

безплатна 

версия 

PhotoModeler UAS  

Microsoft 

Windows 

 

да 

 

Изображения 

(земни, от БЛС) 

временна 

безплатна 

версия в демо 

режим (15 дни) 

PrecisionMapper 

 

Web-based, 

Microsoft 

Windows 

 

да 

 

Изображения от 

БЛС 

 

безплатен 

PixProcessing 

 

Microsoft 

Windows 
 

да 

Изображения 

(земни, от БЛС) 

 

платен 

RapidStation 

 

 

Microsoft 

Windows 

 

да 

Изображения 

(въздушни, вкл. 

от БЛС) 

 

платен 

 

 

RealityCapture 

 

 

 

Microsoft 

Windows 

 

да 

Изображения 

(земни, 

въздушни, вкл. 

от БЛС), 

лазерно 

сканиране 

 

безплатна 

версия в демо 

режим 

REDcatch 

 

 

Web-based 
 

да 

Изображения 

(земни, от БЛС) 

 

платен 

 

Skycatch 

 

 

Web Based 

 

 

да 

Изображения 

(земни, 

въздушни, вкл. 

от БЛС), 

лазерно 

сканиране 

 

временна 

безплатна 

версия (30 дни) 

ENVI OneButtonTM  

Microsoft 
да Изображения 

(земни, 

 

платен 

https://en.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
http://www.pix4d.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/PhotoScan
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/OS_X
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://www.3dsurvey.si/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://www.photometrix.com.au/?page_id=19
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://www.altizure.com/features/
http://www.photomodeler.com/products/UAS/default.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://www.precisionmapper.com/
http://pixprocessing.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://sensorsandsystems.com/rapidstation-photogrammetry-software-designed-for-uas-acquisition/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://www.capturingreality.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://www.redcatch.at/
http://www.skycatch.com/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Based&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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Windows въздушни, вкл. 

от БЛС), 

 

ContextCapture 

 

 

 

Microsoft 

Windows 

 

 

 

да 

Изображения 

(земни, 

въздушни, вкл. 

от БЛС), видео, 

лазерно 

сканиране 

 

временна 

безплатна 

пробна версия 

 

При направения сравнителен анализ е предпочетен за работа Agisoft PhotoScan 

поради възможността за работа 30 дни без заплащане с пълните възможности на софтуера. 

Не е поставено ограничение за броя на обработваните снимки. Функционалните 

възможности с другите програмни продукти са съпоставими. 

Снимките от БЛС са обработени, чрез специализирания софтуер за цифрова 

фотограметрия Agisoft PhotoScan. Автоматичната фотограметрична обработка  използвана 

в този софтуер, се базира на Computer Vision технология и преминава през следните 

основни етапи:  

 Зареждане на избраните снимки в средата на PhotoScan; 

 Изравнение на снимките; 

 Изчисление на сгъстен облак от точки; 

 Изграждане на мрежа от триъгълници; 

 Генериране на текстурен модел; 

 Извеждане на резултати. [20] 

 

Таблица 8  Данни за извършените   два  полета.  

В Таблица 8 са представени дани от заснемането на тестовия обект с БЛС. Заснети 

са 320 изображения с multiSPEC 4C от 80 позиции, т.е. по 80 снимки за всеки канал на 

13.04.2017г. и 408 изображения на 13.07.2017г. (102 снимки за всеки от каналите). 

4.2.2 Теоретична постановка на изчисленията на модела на терена 

 

Размер на тернния 

елемент (GSD) 

[cm] 

Заснета 

площ 

[кm2] 

Брой снимки 

Многоканална 

камера  

multiSPEC 4C 

15.1 0.388 320 (13.04.2017г.) 

14.9 0.541 
408 

(13.07.2017г.) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://www.bentley.com/en/products/brands/contextcapture/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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Когато гъстотата на точките е достатъчна за описание на измененията във формите 

на терена, 3D облака от точки дава представа за цифровия модел на повърхността. 

Разпределението на точките има регулярна или нерегулярна структура, описана подробно 

в глава 5 на [6].  

PhotoScan поддържа въвеждане на външни и вътрешни параметри на ориентация на 

камерата. По този начин,  е възможно да се зареди във PhotoScan заедно със снимките, 

които ще се използват като начална информация за 3D реконструкцията. Тъй като 

камерата  е прекалибрирана PhotoScan разпознава данните за параметрите и ги извежда 

автоматично. Веднъж след като данните са заредени, софтуера предлага да бъде изграден 

облак от точки. Тази стъпка включва процедури по откриване и съвпадение на точките. В 

резултат на това се генерира 3D облак от точки (Фиг.4.12). 

 

 

Фиг. 4.12  Визуализация на 3D облак от точки при първоначално изчисление на тестовия 

обект – 13.04.2017 и 13.07.2017г. 

 

4.2.3 Формиране на сгъстен облак от точки   

Извършено е калибриране на камерата на БЛС, като са определени елементите на 

вътрешното и външно ориентиране, както и систематичните грешки от дисторзията на 

обектива. Определеното фокусно разстояние на камерата е 3.6 mm. Чрез реконструкция са 

генерирани допълнително  точки и е получен тримерен модел от сгъстените точки.  

Преди да бъде възможно изчислението и извеждането на Ортофото мозайка и DSM 

е нужно да бъдат активирани и останалите стъпки на автоматична обработка, а именно 

изчисление на мрежа от триъгълници и текстурен модел. 

Получените цифрови продукти в резултат на обработката са дадени на Фиг. 4.14 и 

Фиг. 4.15, а по – подробни данни, относно изчисленията на крайните резултати са дадени 

в Приложение 1 и Приложение 2. 
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Фиг. 4.14  Цифров модел на повърхността (DSM), получен с Agisoft Photo Scan на 

тестови обект заснет на 13.04.2017г 

 

Фиг. 4.15  Цифров модел на повърхността(DSM), получен с Agisoft Photo Scan на тестови 

обект заснет на 13.07.2017г. 

 

4.2.4 Генериране на ортофото карти на отражателната способност на 

изследвания растителен масив. 

След направената предварителна обработка на цифровите изображения за двата 

периода и получаването на мултиспектрални ортофотокарти е направен анализ на 

хистограмите на четерите спектрални канала за да придобием представа за 

разпределението на стойностите на яркостта.  

 

 

Спектрален 

канал 

Медиана Стандартно 

отклонение 

Минимум Максимум 

Зелен 148 56,543 3 205 
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Червен 128 69,396 0 230 

Червен праг 145 55,618 0 223 

Инфрачервен 133 60,098 0 248 

Таблица 9  Данни от хистограмите за четерите спектрални канала на 

ортофотоизображение от 13.04.2017г. 

 

Спектрален 

канал 

Медиана Стандартно 

отклонение 

Минимум Максимум 

Зелен 136 69,152 0 187 

Червен 109 80,242 0 241 

Червен праг 145 62,958 0 212 

Инфрачервен 136 66,197 0 255 

Таблица 10  Данни от хистограмите за четерите спектрални канала на 

ортофотоизображение от 13.07.2017г. 

 

 

Фиг. 4.17  Мултиспектрални ортофотокарти, получени с Agisoft Photo Scan на тестови 

обект заснет на 13.04.2017г /в ляво/  и на 13.07.2017г /в дясно/. 

 

Както се вижда стойностите са разпределени в широк диапазон, което показва 

висока радиометрична информативност на цифровите изображения. Можем да кажем, че 

във всички спектрални канали на практика е запълнен целия динамичен диапазон на 
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числените стойности на яркостта /0 - 255/. При последващата цифрова обработка и анализ 

е използван софтуерът ERDS IMAGINE. 
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Глава 5  Технологична схема за използване на 

ортофото карта на отражателната 

способност. 

5.1. Радиометрични спектрални трансформации на 

мултиспектралните цифрови изображения. 

За да се постигнат по-точни резултати при анализа на тестовите мултиспектрални 

ортофото изображения са използвани инструментите за спектрално преобразуване на 

ERDAS IMAGINE. Като за целта се предлага използването и е приложен алгоритъм за 

анализ на главните компоненти, който не се използва за редуциране на размерността /броя 

на каналите/,  а за ортогонална трансформация с цел премахване на корелациите между 

стойностите. Преди да приложим алгоритъма за анализ на главните компоненти е 

необходимо да се преизчислят статистическите данни за изображенията за всеки канал 

вземайки предвид стойностите на всеки пиксел. Това се постига чрез модула за 

управление на метаданните в ERDAS IMAGINE за всяко едно от мултитемпоралните 

изображения (фиг. 5.1).  

Фиг. 5.1   Преизчисляване на статистическите данни, отчитайки стойностите на 

всички пиксели от изображението. 

 

Анализът на главните компоненти е разработен от Карл Пиърсън като алгоритъм за 

намаляване на размерността на данните, като за целта се отстраняват линейните 

корелации между тях. Също така се използва за извличане и представяне на най-
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значимата /силно представена/ част от стойностите в изследвания масив от данни. 

Наложил се е като метод във факторния анализ при изследването и обработката на 

информационни масиви. 

Линейната независимост на данните не ограничава възможността за намаляване на 

размерността, като това се случва при елиминиране на информацията с най-малко 

разсейване. Степентта на хомогенност /разсейване/ на информацията при компонентите 

/променливите/ може да се разглежда като мярка за количеството характеризираща 

информация, която всяка притежава. Първата главна компонента е подбрана, така че 

хомогенността на информацията при нея да е максималната възможна. Всяка следваща се 

определя, като се съобразяваме със същия критерий, като се отчетат вече избраните 

компоненти. При така спазваната последователност последните основни компоненти 

могат на не се вземат предвид при изследването защото носят пренебежимо малко от 

необходимата информация. При тях информацията е нехомогенна и силно разсеяна и се 

възприема като шум. 

 

 

Фиг. 5.2   Анализ на главните компоненти (PCA) 

Новите стойности на отражателната способност  на пикселите, линейно свързани с 

първоначалните, са получени с помощта на геометрично-статистически преобразувания. 

Използват се едномерни вектори върху, които се дефинира алгоритъмът, 

реализиращ анализа на главните компоненти. Мултиспектралните изображения са  

представени, като двумерни масиви от стойности на пиксели за веки един от каналите. 

Матрицата с новите радиометрични стойности на пикселите за всеки от каналите се 

получава, чрез използването на следния подход. 

Всяко цифрово изображение с размер Mx по My пиксела може да се представи като 

MxMy размерен врктор X, X = (x1, x2,............x MxMy), 
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където редовете от радиометрични стойности на пикселите в изображението се 

поставят един след друг за да се образува едномерно изображение.  

От първия ред от двумерната матрица, представяща стойностите на пикселите на 

цифровото изображение, се образуват първите Мx елемента от вектора, следващите Мx от 

втория ред на двумерната матрица и т. н. Стойностите на вектора са стойностите на 

отражателната способностна всеки пиксел от мултиспектралното изображение.  

При решаването на поставените задачи са изследвани два подхода. В единият 

случай се прилага NDVI /нормализиран разликов/ вегетационен индекс при който 

нормализирането сатва при изчисляването на разликите между радиометричните 

стойности на пикселите в близката инфрачервена зона и червената спектрална зона. В 

другия случай нормализирането на ортофотокартата на радиометричните стойности се 

постига, чрез използването на анализа на главните компоненти /премахват се и някои 

корелации/ и след това се прилага DVI /разликов/ вегетационен индекс. 

5.2. Изследване на параметрите за класификация на 

изображенията, удовлетворяващи спектралните характеристики на 

ечемика и неговият  вегетационен статус. 

За да определим коректно състоянието на растителността на полето с ечемик 

предварително сме изследвали и определили параметрите за класификация 

удовлетворяващи спектралните характеристики на посева в съответствие с неговия 

вегетационен статус. За целта в рамките на полето са определени 26бр. характерни точки, 

за които е снета информация за радиометричните стойности на пиксела във всеки от 

спектралните канали. За тези точки е събрана информация за двата изследвани времеви 

момента. Получени са диаграми на стойностите на спектралната отражателна способност 

за всяка точка във всеки един от спектралните диапазони. От получените графики става 

ясно, че спектралното поведение на ечемека в ранна вегетационна фаза е различно в 

зависимост от настъпилите промени в следствие на заболяване или увреждане на посева 

спрямо нормалното му състояние. 

В Приложение 4 са предсавени резултатите от изследването от където е видно, 

точки от 1 до 13 са маркирани в обхвата на растителност с нормално вегетационно 

развитие и стойностите на спектралната отражателна способност в зеления канал са 

между 95 и 120; в червения са между 40 и 80; в обхвата на червения праг са между 150 и 

200 и в близката инфрачервена зона са между 140 и 190, към дата13.04.2017г. 

 Аналогично, точки от 14 до 23 попадат върху растителност с различна степен на 

вегетационни увреждания, поради което стойностите в зеления канал са между 120 и 180; 

в червения са между 120 и 220; в обхвата на червения праг са между 100 и 160 и в 

близката инфрачервена зона са между 80 и 130 към дата 13.04.2017г. Като съпоставим 

получените стойности по спектрални диапазони виждаме, че след нормализиране на 

изображението чрез прилагане на РСА алгоритъм за трансформация, може да се приложи 

разликов вегетационен инекс DVI, който ще ни даде ясна представа са състоянието на 

посева в тестовото поле. 
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За разлика от заснемането на 13.04.2017г., при заснемането на 13.07.2017г., 

стойностите на спектралната отражателна способност в изследваните точки не могат да ни 

дадат достатъчно добра яснота за разликите във вегетационното състояние на здравия 

посев и увредените площи от него. Това е така поради факта, че към датата на заснемане 

посева от ечемик е във вегетационна фаза на напреднала зрялост. Въпреки това може да се 

направи оценка на състоянието на базата на оценка на стойностите на спектралната 

отражателна способност.  

От Приложение 4 се вижда на схемата към 13.07.2017г., че стойностите на 

отражателната способност са силно изравнени за във всички спектрални канали при 

нездравата част от растенията и се намират в диапазона от 80 до 120. В площите с ечемик 

в нормална вегетация те варират над 120. 

След направените изследвания за изясняване на параметрите за класификация в 

Приложение 6, е приложен подхода за изследване базиран на построяването на 

характерни спектрални пространствени профили на отражателната способност за 

различните канали.  

От първата схема с приложените към нея профили ясно се вижда спектралното 

поведение на здравата растителност за различните канали. За зеления спектрален канал 

радиометричните стойности на пикселите са в диапазона 100 – 130. За червения 

спектрален канал радиометричните стойности на пикселите са в диапазона 50 – 60. За 

спектралния канал на червения праг радиометричните стойности на пикселите са в 

диапазона 180 – 200. За близкия инфрачервен спектрален канал /NIR/ радиометричните 

стойности на пикселите са в диапазона 150 – 190. 

На втората схема от Приложение 6 към дата 13.04.2017г. спектралния профил е 

построен да преминава през площи от посева с нормална и с нарушена вегетация. За всеки 

един от спектралните диапазони ясно се очертават разликите в стойностите на 

спектралната отражателна способност на пикселите. 

Тези профили са използвани и в мултиспектралното изображение от дата 

13.07.2017г. /Приложение 6/, тяхното местоположение е запазено за да се получи 

съпоставима информация за промените в стойностите на спектралната отражателна 

способност на съответната растителност в зависимост от различния вегетационен стадий, 

в който се намира. Това ни дава възможност да проследим измененията настъпили във 

времето. 

Тук интерес представлява изменението на стойностите на спектралната 

отражателна способност при настъпването на стадия на зрялост на ечемика. Отчита се 

повишаване на стойностите в зеления и челвения канал и намаляване на стойностите в 

диапазона на черевния праг и най значително намаляване на стойностите в близкия 

инфрачервен диапазон. 

При спектралния профил е построен да преминава през площи от посева с 

нормална и с нарушена вегетация се също наблюдава промяна в стойностите по канали. 

Тук характерното, е че в зоните на растителност с нарушена вегетация имаме натделяване 

на плевелната растителност, чието спектрално поведение е близко до това на посева без 

нарушения във вегетацията но при по-раннна вегетационна фаза. Също така в тези зони 



Спектрални методи за обработка на изображения в цифровата фотограметрия    стр. 43 

 

спектралното поведение не е плавно а се наблюдават множество пикове в стойностите, 

които показват нарушения в хомогенността на посева. 

От така направените изследвания са определени стойностите на параметрите за 

класификация, които са използвани при последващата обработка. 

5.3. Автоматизирани операции между каналите. Изчисляване на 

вегетационен индекс. 

  При изследването на мултиспектрални изображения на земеделски култури с цел 

проследяване на процесите на развитие на посева се прилага различно комбиниране на 

спектралните канали /вегетационни индекси/. За нуждите на поставените задачи в 

дисертационния труд са разгледани различни вегетационни индекси и е направен 

сравнителен анализ при използване на NDVI, като първи подход и втори подход 

използващ нормализиране  чрез използване на PCA и последваща обработка с DVI 

/разликов вегетационен индекс/.  

Използването на нормализиран разликов вегетационен индекс е класически метод 

за определяне на територии със земеделски култури с нарушения във вегетацията. При 

него се отчитат получените стойности за които можем да използваме следните правила 

при анализирането им. При стойности на NDVI максимално големи /близки до единица/ 

вегетационното развитие на растенията е нормално. При положителни стойности на 

NDVI но близки до нулата вегетацията на растителността е нарушена. Пълното погиване 

на растителността и оголването на почвата се характеризират  от стойности на NDVI по 

малки от нула. Причините за изсъхването на растителността са свързани основно със 

засушаване на почвата, болести и неприятели, и др. При спазването на тези принципи е 

направен анализ на изследваното поле с ечемик, като е използван NDVI. На фигурата е 

показана настройката на параметрите и избора на каналите при изчисляването на 

индексираното изображение. 
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Фиг.5.3 Задаване на параметрите на NDVI в среда на ERDAS IMAGINE. 

При анализа на полученото изображение, може да се направи следния извод: 

Тъмните области показват нарушения във вегетацията на посева, като за да се определи в 

качествено и количествено измерение е направена класификация. На места се виждат 

доста светли ивици и петна, представящи нормалното вегетационно развитие на ечемика 

преекспонирано и нереално. 

 

Фиг. 5.4 Получаване на индексирано изображение с NDVI 
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За разпределението на стойностите на пиксели в полученото изображение е 

изследвана неговата хистограма. Като се вземат предвид гореописаните принципи за 

стойностите на NDVI се получават доста фрапиращи резултати за състоянието на посева. 

Една от причините е, че  трябва да се вземе предвид фенологичната фаза на растенията в 

момента на заснемане. Тук NDVI не отчита това, че заснемането е направено в по-ранна 

фаза и регистрира част от посева с по-малка сеитбена норма, като нарушение във 

вегетацията. В този случай видимостта на почвата довежда до трудно определяне на 

граничните стойности при етапа на класификация. 

 

Фиг. 5.5 Хистограма на NDVI изображението. 

Като алтернатива на нормализирания разликов вегетационен индекс NDVI, е 

предлаганата технология с приложено предварително нормализиране на изображенията 

чрез метода на анализ на главните компоненти и последващо използване на DVI. 

Предварителната спектрална обработка посредством анализа на главните компоненти 

използва статистически подход за нормализиране и изчистване на шумовете. За това при 

съчетаването с разликовия вегетационен индекс DVI се получават по-добри и надеждни 

резултати. На фиг. 5.6 е представено получаването на изображение възосновата на DVI в 

обхвата на терторията засята с ечемик. Важно е при изследването да се дефинира точната 

зона на интерес /AOI/ за да се получат коректни резултати. 
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Фиг. 5.6 Използване на DVI за откриване на нарушения във вегетацията в посева от 

ечемик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.5.7 Задавне на параметрите при използване на DVI в среда на ERDAS IMAGINE 

От така полученото DVI изображение на базата на хистограмата е направен анализ 

и изградена хипотеза за пикселите представящи посева с нарушена вегетация. Те са взети 

предвид при следващата стъпка за класификация и отделяне на тези зони. 

5.4. Класификация. Изолиране на пикселите на растителност с 

нарушена вегетация. 

За да можем на последващ етап да анализираме, векторизираме и съвместим с 

друга графична и атрибутна информация е приложена „класификация базирана на 
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познанието” /knowledgebased classification/. Създаден е алгоритъм от хипотеза, правила и 

променливи въз основа на които са отделени интересуващите ни пиксели. 

Класификационният алгоритъм е създаден в среда на ERDAS IMAGINE и е приложена 

върху резултантните изображения от NDVI и DVI анализа. По отделно са анализирани 

двата подхода, като първоначално е разгледан метода използващ NDVI. За да се постигнат 

коректни резултати е направена класификация като предварително са подбрани различни 

класификационни параметри. Използвана е хистограмата на индексираното изображение 

Фиг. 5.8 за да се подберат правилните стойности на пикселите представящи границата 

между здравата и увредената растителност. Подбрани са четири гранични стойности на 

индекса с които е напрвена класификация.  

 

Фиг. 5.8 „knowledgebased classification“ с хипотеза за пиксели със стойности по-малки от 

0. 

При използването на NDVI за всички стойности на пикселите по малки от нула се 

приема, че отговарят на площи без растителност. За това, като първо условие за 

класификация са взети всички пиксели със стойност по-малка от нула и е приложен 

алгоритъм за класификация. При теренна проверка се установи, че класификацията не 

отговаря на сътоянието в действителност. За това са направени класификации с гранични 

стойности -0.10, -0.17 и -0.23 представени на фиг. 5.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спектрални методи за обработка на изображения в цифровата фотограметрия    стр. 48 

 

 

 

 

 

 

 

а/       б/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в/ 

Фиг. 5.9 „knowledgebased classification“ с хипотеза за пиксели със стойности по-малки от 

а/-0.10, б/-0.17, в/-0.23. 

При сравнение на резултатите с фактическото състояние на посева е възприета 

граничната стойност -0.17, като отразяваща най-достовернодействителността.  

При втория метод при използване на DVI за индексиране на предварително 

нормализирано цифрово изображение с помощта на анализа на главните компоненти е 

приложен алгоритъм за „knowledgebased classification“ с различни хипотези представена 

на фиг. 5.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.10 алгоритъм за „knowledgebased classification“ с различни хипотези 
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Фиг. 5.11 представяне на резултат от „knowledgebased classification“ с различни 

хипотези 

При изграждането на хипотезите са взети предвид стойностите на пикселите от 

нормализираното изображение, като е използвана градацията на граничните стойности - 

150, -140, -130, -120, -110. По този начин е избразено пространственото разпределение на 

пикселите представящи растителността с различна степен на вегетационно увреждане. От 

направените изледвания използвайки двата подхода съчетани с контрол на резултатите на 

терен са направени следните изводи: 

 И двата подхода дават близки резултати по отношение на геометрията на 

засегнатите площи.  

 При NDVI се наблюдават шумове, които са изчистени при метода 

използващ PCA и DVI. 

 При използването на предварително нормализирано изображение са 

изчистени корелациите между стойностите на съседни пиксели. 

 NDVI не отчита коректно фенологичната фаза и гъстотата на посева 

/възприема се като нарушение във вегетацията/. 

5.5. Изводи. 

 Използването на предложената технология използваща анализ на главните 

компоненти и последващо прилагане на разликов вегетационен индекс дава по-добри 

резултати при изследването на нарушения във вегетацията на ечемика. Този метод може 
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да се прилага при изследването и на друг вид селскостопански култури със слята 

повърхност. 

На фиг.5.11 е представен полученият резултат от класификацията, като са 

представени отделените пиксели представляващи растителността с нарушена вегетация в 

различна степен. След получаването на тези резултати, могат да се приложат техники за 

векторизация, като получените контури да се използват в ГИС на стопанството с цел 

предприемане на съответните превантивни мерки за подобряване на факторите, оказващи 

влияние върху вегетацията на културните растения само върху засегнатата площ.  

Гореописаната технология, е удачна да се прилага през определен период от време 

за да може да се получи информация за резултатите от предприетите коригиращи мерки 

върху посева. Сравнителния анализ между резултатите от изследването на изображения 

през определен период от време ни дава представа в реално време за динамиката на 

процесите. 

5.6. Анализ на мултитемпорални изображения на земеделски 

масиви. 

Спектралното поведение на обектите се променя в зависимост от момента на 

наблюдение. Този аспект е определящ при изучаване на растенията, които имат 

специфичен фенологичен цикъл, както ечемика по отношение на царевицата и соята.  

Трудно е да се разграничат циклите пшеница/ ечемик и царевица/соя, тъй като се 

различават само с по няколко дена, въпреки че различната морфология  може да бъде 

детектор. Следователно, използването на мултиспектрални и мултитемпорални 

изображения е важно.  

БЛС събират информация за земната повърхност, като на равни интервали 

(мултитемпорални) отново минават над същата сцена. Интервалът на събиране над един и 

същ район (темпорална резолюция) може да варира от няколко часа, до няколко седмици 

зависи от конкретния растителен масив, които е обект на изследване. 

Тези изображения се използват в два аспекта. Единият е за проследяване на 

вегетационното развитие на насажденията през различните фенологични фази. Другият е 

за откриване на нарушения във вегетацията и проследяване на реакцията на растенията 

въз основа на предприетите агротехнически мерки. Понякога се получава комбинация 

между двата случая, което прави анализа по-сложен. Такъв е случаят разгледан в 

дисертационният труд, където на фиг. 5.13 са анализирани коефициентите на спектралната 

отражателна способност на ечемика в 26 характерни точки за двата периода. 
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Фиг. 5.13 Сравнение на коефициентите на спектралната отражателна способност на 

ечемика към 13.04.2017г. в ляво и 13.07.2017г. в дясно. 

Мултиспектралните изображения, които се използват за създаване на индекси на 

растителността, като най-често използвания NDVI (нормиран разликов вегетационен 

индекс), NDRE, LAI, SAVI и др. В много случаи тези индекси се превръщат в основен 

слой на информация в областта на опазването на растителните култури. Използват и за 

застраховане, управление на ферми и др. 

5.7. Откриване на промени 

На тестовия обект е направено заснемане в края на вегетационния цикъл на 

ечемека. Фазата на зрелост се определя от понижаването на стойностите в NIR канала, 

което се дължи на рязкото спадане на хлорофил в листната маса. Тук с по високи 

стойности на NIR остават площи засегнати от плевели, което се взема предвид при 

бъдещото определяне на добива. 

За установяване на класовете най-подходящи са техниките за контролирана 

класификация на мултитемпорални изображения. Най-простата процедура е сравняване 

след класифицирането, което се състои в отделната класификация на две времеви 

изображения и последвалата  проверка на настъпилите във всеки клас промени. 

По-усъвършенствана техника за получаване на по-добри резултати се базира на 

обща класификация на  мултитемпорални изображения. Тази техника има предимството, 

че използва темпоралната корелация в изображения от един и същ район, получени в 

различни моменти, за да се подобри точността по време на класификацията. 

5.8. Оценка на точността на класификацията. 
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В зависимост от избора на наличните входни данни и на класификационен 

алгоритъм, е възможно да се получат много различни резултати в съответствие с 

използваните параметри и критериите. Важно е да има строг контрол върху показателите 

на класификаторите и определянето на критерий, който да дава оценка на качеството в 

различните оперативни условия, както в абсолютно изражение, така и във връзка с 

поведението на други класификационни алгоритми. 

Обикновено  проверката на класификацията се извършва въз основа на теренни 

данни. Точността на класификацията е експериментално установена, като се преброят 

погрешно класифицираните и некласифицирани пиксели. Тази процедура е податлива на 

някои грешки, които се дължат на теренното разпознаване. Доста често то е неточно 

поради оперативни трудности,  трудност при съпоставянето между пикселите от 

изображението и наземните обекти, и накрая  на неправилно изчисляване на погрешно 

класифицираните и некласифицирана пиксели. 

Реалният брой пиксели, върху който се изчислява класификационната точност е 

ограничен и е извършена с техники, базирани на итерация. Традиционната процедура за 

проверка на точността на класификацията се получава от анализа на корелационната 

матрица. Ван Гендерен и др. (1978) описват процедурата, възприета за правилен избор на 

пиксели за класификацията и след това, за проверка на точността. 

Характерно е разделянето на данните в обучаващи поредици и тестови групи, така 

че да може обучаващите данни да се използват за оценка на точността. 

По този начин, оценката може да бъде оптимизирана без опасност от прекалено 

напасване. Но все пак, това работи само когато обучаващата поредица и тестовите групи 

са разделени на случаен принцип. Например, ако има убедителен образец, който 

откриваме или само в обучаващата поредица, или само в тестовата група, процесът на 

оптимизация няма да може да произведе модел с този образец. 

Матрицата на смесване е инструмент за представяне, който обикновено се използва 

при  класификация в режим на обучение с учител. Всяка колона от матрицата представя 

случаите в прогнозиран клас, а всеки ред представя случаите в действителен клас. Едно от 

предимствата на матрицата на смесване е, че е лесно се вижда, ако системата  смесва два 

класа, т.е. обикновено погрешно да поставя етикет на един вместо на друг. 

Матрицата на смесване отразява в редовете тематичните класове, избрани за 

класификацията с определен алгоритъм, а в колоните класовете теренни данни. 

Съответствието между резултатите от проверката на числата по главния диагонал: т.е. 

броя на пикселите, които и двете процедури причисляват към един и същ клас. 

Пикселите от диагонала представляват грешки, които могат да възникнат:  

 пропуск: алгоритъмът отхвърля вярна хипотеза и не причислява 

пикселите, принадлежащи към този клас; 

 неточност: приемат се грешни хипотези и се причисляват пиксели 

непринадлежащи към този клас. 

В последната колона на матрицата се отразява числото на общия брой пиксели, 

прикрепени към всеки клас: по редовете пикселите, локализирани чрез избрания 



Спектрални методи за обработка на изображения в цифровата фотограметрия    стр. 53 

 

алгоритъм, в колоните пикселите, локализирани в класовете теренни данни, избрани от 

оператора. 

Същият метод може да се използва, за да се сравнят различни класификатори. 
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Глава 6 Заключение 

В резултат от обработката на мултиспектралните изображения от БЛС на тестово 

поле с ечемик се получава достоверна и актуална информация за посева. Успешното 

съвместяване на изображения от различни периоди и тяхната обработка и анализ дават 

възможност за предприемане на навременни и адекватни действия и мерки върху 

проблемните части от посева. 

В дисертационния труд са представени основните принципи при в прецизното 

земеделие при културите със слята повърхност. Подробно е разгледана основните 

принципи в съвременното земеделие. Направен анализ на факторите оказващи влияние 

при вегетацията на културните видове. Представеното структуриране на факторите и 

тяхното влияние върху спектралните характеристики и отражателната способност на 

растенията дава основата за определяне на критериите за последващата цифрова 

обработка на изображенията. 

След направения обоснован избор на БЛС комплектована с мултиспектрална 

камера е предложена структурна схема на технологията на последваща обработка. 

Представена е предварителната обработка на изображенията. Направен е обзор на 

методите за спектрален анализ и са представени конкретните действия свързани с 

работата. Описан е процеса на анализ и класификация и са дадени конкретни предложения 

обосновани с примери от работата по тестовото поле с ечемик. В крайна сметка 

получените резултати дават представа за вегетационното и здравословното състояние на 

посева в реално време. Прилагането на технологичната схема през определен период от 

време позволява да се осъществи последващо проследяване и контрол на здравословното 

състояние и развитието на земеделските култури. 

При разработването на дисертационния труд е осигурена възможност за работа в 

тестово поле с ечемик. Така предложената методика за работа при използването на 

цифрови мултиспектрални изображения, като източник на информация през определен 

период от време намира практическо приложение в прецизното земеделие в реални 

условия. Резултатите показват ефективността от използването на БЛС фотограметричните 

технологии в аграрния сектор. Възможностите за осигуряване на регулярна актуализация 

на мултиспектралните  снимки от БЛС може да осигури прилагането на технологията за 

подобряване на земеделските добиви. Своевременният контрол и проследяването на 

вегетационните процеси служат вземането на правилни управленски решения.  
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Научно–приложни приноси: 

1. Предложена е технология за предварителна обработка на мултиспектрални 

изображения на земеделски територии и тяхната  подготовка за последващ анализ. / Глава 

2, точка 2.1 Глава 4, точка 4.2/ 

2. На базата на извършеното експериментално изследване e създадена класификационна 

схема, съобразена със специфичните спектрални характеристики на  ечемика и в 

съответствие с неговия вегетационен статус. /Глава 5, точка 5.4/ 

3. Предложен е подход за спектрално съпоставяне на мултитемпорални карти на 

отражателната способност на селскостопански култури. /Глава 5, точка 5.6, 5.7/ 

4. Предложен е подход за извършване на анализ и оценка на различните вегетационни 

изменения в селскостопанските насаждения (посевите). /Глава 3, точка 3.5, Глава 5, точка 

5.1, 5.2, 5.3/ 

5. Формулирани са критерии за откриване на площи с нарушена вегетация в границите на 

растителни масиви. /Глава 5, точка 5.4/ 
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Речник на термините 

 

Албедо - Oтношението между отразената и падащата върху дадено тяло светлина — отражателната 

способност на тялото. Приема стойности от 0 до 1, които биха могли да се представят и в проценти. 

Албедото зависи от ъгъла на падане на светлината и отражателната способност на повърхността. 

Анализ на цифрово изображение - Техника, използваща различни методи за разкриване на качествени и 

количествени признаци на обекти в едно цифрово изображение. 

Геометрични корекции - промяна на положението на пикселните стойности от едни координати на 

изображението в други. 

Дискретизация (в пространството на координатите) – процес на замяна на непрекъснатия диапазон на 

координатите в областта на изображението с множество от дискретни стойности на координатите в 

тази област. 

Дистанционни изследвания - Наука за събиране и интерпретиране на информация за даден обект или 

явление от разстояние, използвайки сензори, които не се намират във физически контакт с обектите 

си на обследване. 

Епидермис - Епидермисът е най-външната еднослойна група от клетки, покриващи едно растение. 

Инфрачервен диапазон - Според международния стандарт ISO 20 473 инфрачервената област се разделя на 

следните диапазони: близък инфрачервен диапазон при 0,78 – 3,0 μm, среден при 3,0 - 50 μm и 

далечен - 50 - 1000 μm. 

Квантуване (дискретизация в пространството на амплитудите) – процес на замяна на непрекъснатия 

диапазон от стойности на всеки от отчетите с конкретна стойност, принадлежаща на краен набор от 

значения. 

Класификация - Процес за вземане на решение чрез прилагане на решаващо правило. Всеки пиксел се 

анализира поотделно с математически алгоритъм за сравняване на спектралните му характеристики 

със спектралните характеристики на дефинираните спектрални класове. Пикселите, удовлетворяващи 

условията на решаващото правило се сортират в даден клас информация. 

Конволюция - суперпозиция на произведението на елементите на изображението с елементите на 

преобразуващата маска на оператора 

Корелация - метод за откриване на съответствие между участъци в обработваното изображение и 

еталонното изображение, посредством конволюция с маска еталон и сравнение със зададен праг. 

Мултиспектрална класификация - Процес на сортиране на пикселите в определен клас, или категория от 

данни, в зависимост от стойностите им. Ако пикселът удовлетворява определен набор критерии, то 

той се отнася към класа, съответстващ на тези критерии. Този процес може да се разбира като 

сегментация (разделяне) на изображение. 

Обратно преобразувание на Фурие - преобразувание от спектрално в обектно пространство. 

Право преобразувание на Фурие - преобразувание от обектно пространство в спектрално. 

Преобразувание на Фурие – клас ортогонално преобразувание, при което функцията се преобразува от 

изходно (обектно) пространство в честотна област (спектрална област) на ортогонални периодични 

синусни и косинусни функции.  
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Прецизност - Прецизността дефинира присъщо качество на приетия инструмент и определя степента на 

разсейване на измерванията около средната им стойност. 

Профил на яркостта - графично представяне разпределението на стойностите на яркостта на пикселите по 

определени траектории: хоризонтални, вертикални, коси, по границите. 

Скатерограма  - Скатерограмата анализира спектралната определимост (разграничаване) на обектите в 

наблюдаваната сцена. 

Спектрален анализ - съвкупност от физични методи за определяне на елементния и молекулярния състав 

на веществата според техните спектри. Чрез него се определят както основните компоненти на дадено 

вещество, така и незначителни примеси (до 10-8 %) от веществото. Това е най-разпространеният 

аналитичен метод над 30% от всички анализи се изпълняват с негова помощ. 

Спектрално пространство - пространство, в което аргумент е честотата. 

Спектрални характеристики - Съвкупност от характеристики на електромагнитно лъчение, обусловени от 

свойствата на формиращата го материя, които са необходими и достатъчни за нейното еднозначно 

определяне. 

Хистограма - дискретна функция на честотата на поява на елементите в изображението (има смисъл на 

дискретна плътност на вероятност) 

Фотоинтерпретация - Визуално разпознаване, или интерпретацията на цифрови изображения, е 

извличането на гео-топографски данни, териториална и/ или информация за околната среда, от 

снимки, най-често въздушни , или от въздушни или сателитни изображения.  Резултатът от 

фотоинтерпретацията е идентифициране и класифициране на обекти. 

Цифрово изображение  - матрица от стойности, които съответстват на радиометричните характеристики на 

всеки пиксел. В монохроматичните изображения стойността представлява скалар, а в цветните – 

тримерен вектор, чийто компоненти съответстват на нивото на яркост  на видим цвят в цветното или 

на канал в многоканалното изображение. 

*** 

ERDAS IMAGINE - Системата ERDAS IMAGINE е универсална система за класификация и интерпретация  

изображения, която притежава широк набор от програмни средства за обработка на изображения 

(като подобряване, геометрична трансформация, класификация и сегментация на многоканални 

растерни изображения, векторизация на класифицираното изображение и обработка на 

топологическото описание на сегментираните изображения. 

 

Използвани съкращения 

 

BRDF - Функция на двупосочно разпределяне на отражателната способност (Bi-directional Reflectance 

Distribution Function) 

DSM - Цифров модел на повърхността (Digital Surface Model) 

LAI    -  Индекс на листната площ (Leaf Area Index) 

LUT (Look-Up-Table) – Динамична таблица на цветовете, в която на всяка кодова стойност се съпоставя 

вектор на различен цвят, представен най-често чрез RGB кодиране. 
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PCA -  Анализът на главните компоненти (Principal Component Analysis) 

TCT  -  трансформация на шапката с пискюлите  (Tasseled Cap Transformation) 
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Fig. 1. Camera locations and image overlap.

Number of images: 320 Camera stations: 320

Flying altitude: 164 m Tie points: 45,302

Ground resolution: 15.1 cm/pix Projections: 274,055

Coverage area: 0.388 km² Reprojection error: 0.652 pix

Camera Model Resolution Focal Length Pixel Size Precalibrated

multiSPEC 4C (3.6 mm) 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm No

multiSPEC 4C (3.6 mm) 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm No

multiSPEC 4C (3.6 mm) 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm No

multiSPEC 4C (3.6 mm) 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm No

Table 1. Cameras.
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Camera Calibration

Table 2. Calibration coefficients and correlation matrix.

1 pix
Fig. 2. Image residuals for multiSPEC 4C (3.6 mm).

multiSPEC 4C (3.6 mm)
80 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm

Value Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2

F 1000.78 0.26 1.00 -0.08 0.31 -0.00 -0.02 -0.68 0.34 -0.23 0.18 0.12 -0.35

Cx -35.7558 0.073 1.00 -0.05 0.01 -0.02 0.04 -0.02 0.01 -0.01 -0.81 0.05

Cy 1.21767 0.068 1.00 -0.01 0.04 -0.13 0.05 -0.03 0.02 0.04 -0.82

B1 -0.0408364 0.016 1.00 0.00 0.00 -0.04 0.05 -0.05 -0.09 -0.06

B2 0.0724729 0.017 1.00 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.09 -0.14

K1 -0.446738 0.00033 1.00 -0.89 0.79 -0.72 -0.08 0.21

K2 0.260518 0.00089 1.00 -0.98 0.94 0.04 -0.07

K3 -0.119114 0.0011 1.00 -0.99 -0.03 0.04

K4 0.0269134 0.00045 1.00 0.02 -0.02

P1 -0.000444796 1.3e-05 1.00 -0.07

P2 -2.35769e-05 1.4e-05 1.00
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Camera Calibration

Table 3. Calibration coefficients and correlation matrix.

1 pix
Fig. 3. Image residuals for multiSPEC 4C (3.6 mm).

multiSPEC 4C (3.6 mm)
80 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm

Value Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2

F 1001.76 0.26 1.00 -0.08 0.32 0.00 -0.02 -0.70 0.37 -0.24 0.19 0.12 -0.35

Cx -31.0395 0.069 1.00 -0.06 0.05 -0.07 0.05 -0.03 0.02 -0.01 -0.82 0.05

Cy -7.05523 0.065 1.00 0.00 0.06 -0.14 0.06 -0.03 0.02 0.04 -0.83

B1 0.190174 0.016 1.00 0.00 -0.00 -0.04 0.05 -0.05 -0.11 -0.05

B2 -0.0199456 0.016 1.00 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.11 -0.14

K1 -0.445871 0.00032 1.00 -0.89 0.79 -0.71 -0.10 0.21

K2 0.259128 0.00084 1.00 -0.98 0.93 0.06 -0.08

K3 -0.117051 0.001 1.00 -0.99 -0.05 0.04

K4 0.0256763 0.00041 1.00 0.03 -0.02

P1 3.46964e-06 1.2e-05 1.00 -0.06

P2 -0.000240426 1.4e-05 1.00
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Camera Calibration

Table 4. Calibration coefficients and correlation matrix.

1 pix
Fig. 4. Image residuals for multiSPEC 4C (3.6 mm).

multiSPEC 4C (3.6 mm)
80 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm

Value Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2

F 1005.36 0.26 1.00 -0.09 0.35 0.00 -0.02 -0.71 0.38 -0.26 0.20 0.13 -0.38

Cx -36.1839 0.068 1.00 -0.05 0.06 -0.07 0.05 -0.03 0.02 -0.01 -0.82 0.06

Cy 2.7223 0.066 1.00 0.01 0.08 -0.16 0.08 -0.05 0.03 0.05 -0.83

B1 0.0238982 0.016 1.00 0.00 -0.01 -0.03 0.05 -0.05 -0.11 -0.06

B2 -0.131245 0.016 1.00 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.12 -0.15

K1 -0.444876 0.00032 1.00 -0.89 0.79 -0.71 -0.10 0.24

K2 0.256454 0.00079 1.00 -0.98 0.93 0.06 -0.10

K3 -0.114528 0.00092 1.00 -0.99 -0.05 0.06

K4 0.0248087 0.00037 1.00 0.04 -0.04

P1 0.000113644 1.2e-05 1.00 -0.09

P2 0.000174408 1.4e-05 1.00
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Camera Calibration

Table 5. Calibration coefficients and correlation matrix.

1 pix
Fig. 5. Image residuals for multiSPEC 4C (3.6 mm).

multiSPEC 4C (3.6 mm)
80 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm

Value Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2

F 1002.88 0.26 1.00 -0.09 0.37 0.01 -0.02 -0.71 0.39 -0.26 0.21 0.14 -0.41

Cx -39.0227 0.068 1.00 -0.05 0.06 -0.08 0.05 -0.02 0.02 -0.01 -0.82 0.06

Cy 6.7716 0.066 1.00 0.02 0.08 -0.17 0.08 -0.05 0.04 0.05 -0.83

B1 0.0784525 0.016 1.00 0.00 -0.01 -0.03 0.04 -0.05 -0.12 -0.08

B2 -0.133662 0.016 1.00 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.13 -0.15

K1 -0.445194 0.00031 1.00 -0.89 0.79 -0.72 -0.11 0.26

K2 0.258198 0.00077 1.00 -0.98 0.93 0.06 -0.11

K3 -0.116669 0.00088 1.00 -0.99 -0.05 0.06

K4 0.0256223 0.00035 1.00 0.04 -0.04

P1 0.000262581 1.2e-05 1.00 -0.09

P2 -0.000326122 1.4e-05 1.00
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1.5 m

1.2 m

0.9 m

0.6 m

0.3 m

0 m

-0.3 m

-0.6 m

-0.9 m

-1.2 m

-1.5 m

x 15

200 m

Fig. 6. Camera locations and error estimates.
Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.

Estimated camera locations are marked with a black dot.

X error (m) Y error (m) Z error (m) XY error (m) Total error (m)

1.12756 0.486103 0.651528 1.22788 1.39003

Table 6. Average camera location error.
X - Longitude, Y - Latitude, Z - Altitude.

Camera Locations
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591 m

633 m

200 m

Fig. 7. Reconstructed digital elevation model.

Resolution: 30.1 cm/pix

Point density: 11 points/m²

Digital Elevation Model

Стр. 121стр. 72



Processing Parameters

General
Cameras 320
Aligned cameras 320
Coordinate system WGS 84 (EPSG::4326)
Rotation angles Yaw, Pitch, Roll

Point Cloud
Points 45,302 of 50,983
RMS reproject ion error 0.204209 (0.651911 pix)
Max reprojection error 0.613397 (11.6923 pix)
Mean key point size 3.04247 pix
Effective overlap 6.752
Alignment parameters

Accuracy High
Generic preselect ion Yes
Reference preselect ion Yes
Key point limit 40,000
Tie point limit 1,000
Adaptive camera model fitt ing Yes
Matching time 2 minutes 41 seconds
Alignment time 57 seconds

Dense Point Cloud
Points 4,217,428
Reconstruct ion parameters

Quality High
Depth filtering Aggressive
Depth maps generat ion time 5 minutes 58 seconds
Dense cloud generation time 34 seconds

Model
Faces 843,485
Vertices 422,843
Reconstruct ion parameters

Surface type Arbitrary
Source data Dense
Interpolat ion Enabled
Quality High
Depth filtering Aggressive
Face count 843,485
Processing time 3 minutes 34 seconds

Ort homosaic
Size 5,002 x 4,243
Coordinate system WGS 84 (EPSG::4326)
Channels 4, uint8
Reconstruct ion parameters

Blending mode Mosaic
Surface Mesh
Enable hole filling Yes
Processing time 1 minutes 52 seconds

Soft ware
Version 1.4.0 build 5076
Platform Windows 64
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Приложение 2

Agisoft PhotoScan
Processing Report
24 October 2017
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Survey Data

> 9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

200 m

Fig. 1. Camera locations and image overlap.

Number of images: 408 Camera stations: 408

Flying altitude: 160 m Tie points: 68,175

Ground resolution: 14.9 cm/pix Projections: 332,328

Coverage area: 0.541 km² Reprojection error: 0.656 pix

Camera Model Resolution Focal Length Pixel Size Precalibrated

multiSPEC 4C (3.6 mm) 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm No

multiSPEC 4C (3.6 mm) 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm No

multiSPEC 4C (3.6 mm) 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm No

multiSPEC 4C (3.6 mm) 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm No

Table 1. Cameras.

Стр. 124стр. 75



Camera Calibration

Table 2. Calibration coefficients and correlation matrix.

1 pix
Fig. 2. Image residuals for multiSPEC 4C (3.6 mm).

multiSPEC 4C (3.6 mm)
102 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm

Value Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2

F 999.329 0.21 1.00 0.07 0.44 -0.07 -0.02 -0.62 0.30 -0.20 0.16 -0.11 -0.52

Cx -37.569 0.069 1.00 0.08 -0.01 -0.16 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.83 -0.06

Cy 1.7553 0.08 1.00 0.06 -0.01 -0.10 0.03 -0.01 0.01 -0.08 -0.79

B1 0.0601374 0.015 1.00 -0.01 0.04 -0.06 0.06 -0.06 0.00 -0.19

B2 0.0655316 0.016 1.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.25 -0.01

K1 -0.444774 0.00029 1.00 -0.90 0.80 -0.73 0.04 0.27

K2 0.257242 0.00077 1.00 -0.98 0.94 -0.01 -0.09

K3 -0.116042 0.00093 1.00 -0.99 -0.01 0.04

K4 0.0258238 0.00038 1.00 0.01 -0.02

P1 -0.000437897 1.2e-05 1.00 0.07

P2 5.71696e-06 1.6e-05 1.00
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Camera Calibration

Table 3. Calibration coefficients and correlation matrix.

1 pix
Fig. 3. Image residuals for multiSPEC 4C (3.6 mm).

multiSPEC 4C (3.6 mm)
102 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm

Value Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2

F 1000.18 0.21 1.00 0.08 0.44 -0.07 -0.03 -0.61 0.30 -0.19 0.15 -0.11 -0.51

Cx -30.6969 0.069 1.00 0.08 -0.01 -0.17 -0.01 0.00 -0.00 0.01 -0.83 -0.06

Cy -6.62994 0.08 1.00 0.06 0.00 -0.11 0.04 -0.03 0.03 -0.08 -0.79

B1 0.123088 0.015 1.00 -0.01 0.04 -0.06 0.06 -0.06 0.00 -0.20

B2 0.0032462 0.016 1.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.27 -0.00

K1 -0.445061 0.00029 1.00 -0.90 0.80 -0.73 0.04 0.27

K2 0.260766 0.00081 1.00 -0.98 0.94 -0.01 -0.10

K3 -0.120591 0.001 1.00 -0.99 -0.01 0.05

K4 0.0274623 0.00043 1.00 0.00 -0.04

P1 4.59286e-05 1.2e-05 1.00 0.07

P2 -0.000178321 1.6e-05 1.00
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Camera Calibration

Table 4. Calibration coefficients and correlation matrix.

1 pix
Fig. 4. Image residuals for multiSPEC 4C (3.6 mm).

multiSPEC 4C (3.6 mm)
102 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm

Value Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2

F 1004.11 0.21 1.00 0.09 0.47 -0.07 -0.02 -0.63 0.30 -0.19 0.15 -0.11 -0.54

Cx -37.7073 0.065 1.00 0.09 -0.01 -0.18 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.84 -0.06

Cy 2.1656 0.079 1.00 0.06 0.01 -0.12 0.04 -0.02 0.01 -0.08 -0.80

B1 -0.0835257 0.014 1.00 -0.01 0.03 -0.06 0.06 -0.06 0.01 -0.21

B2 -0.134207 0.015 1.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.27 -0.01

K1 -0.444264 0.00027 1.00 -0.89 0.79 -0.72 0.04 0.29

K2 0.258777 0.00075 1.00 -0.98 0.94 -0.01 -0.10

K3 -0.119161 0.00092 1.00 -0.99 -0.01 0.04

K4 0.0271204 0.00039 1.00 0.00 -0.02

P1 6.38358e-05 1.2e-05 1.00 0.06

P2 0.000266086 1.5e-05 1.00
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Table 5. Calibration coefficients and correlation matrix.

1 pix
Fig. 5. Image residuals for multiSPEC 4C (3.6 mm).

multiSPEC 4C (3.6 mm)
102 images

Type Resolution Focal Length Pixel Size
Frame 1280 x 960 3.6 mm 3.75 x 3.75 μm

Value Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2

F 1001.45 0.21 1.00 0.09 0.48 -0.06 -0.02 -0.62 0.30 -0.19 0.15 -0.10 -0.55

Cx -38.4417 0.066 1.00 0.09 -0.01 -0.19 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.84 -0.06

Cy 6.66923 0.079 1.00 0.08 0.01 -0.12 0.03 -0.02 0.01 -0.08 -0.80

B1 -0.0578177 0.014 1.00 -0.01 0.03 -0.06 0.07 -0.06 0.00 -0.22

B2 -0.110612 0.015 1.00 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.29 -0.02

K1 -0.443909 0.00028 1.00 -0.89 0.79 -0.72 0.03 0.30

K2 0.257868 0.00075 1.00 -0.98 0.94 -0.01 -0.09

K3 -0.117942 0.00093 1.00 -0.99 -0.01 0.04

K4 0.0265627 0.00039 1.00 0.01 -0.02

P1 0.000278987 1.2e-05 1.00 0.06

P2 -0.000289493 1.6e-05 1.00

Camera Calibration
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Camera Locations

2.5 m

2 m

1.5 m

1 m

0.5 m

0 m

-0.5 m

-1 m

-1.5 m

-2 m

-2.5 m

x 15

200 m

Fig. 6. Camera locations and error estimates.
Z error is represented by ellipse color. X,Y errors are represented by ellipse shape.

Estimated camera locations are marked with a black dot.

X error (m) Y error (m) Z error (m) XY error (m) Total error (m)

1.34954 0.403496 0.695581 1.40857 1.57095

Table 6. Average camera location error.
X - Longitude, Y - Latitude, Z - Altitude.
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583 m

633 m

200 m

Fig. 7. Reconstructed digital elevation model.

Resolution: 29.9 cm/pix

Point density: 11.2 points/m²

Digital Elevation Model
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Processing Parameters

General
Cameras 408
Aligned cameras 408
Coordinate system WGS 84 (EPSG::4326)
Rotation angles Yaw, Pitch, Roll

Point Cloud
Points 68,175 of 75,192
RMS reproject ion error 0.184677 (0.656309 pix)
Max reprojection error 0.55566 (11.7953 pix)
Mean key point size 3.2334 pix
Effective overlap 5.6499
Alignment parameters

Accuracy High
Generic preselect ion Yes
Reference preselect ion Yes
Key point limit 40,000
Tie point limit 1,000
Adaptive camera model fitt ing Yes
Matching time 2 minutes 26 seconds
Alignment time 1 minutes 41 seconds

Dense Point Cloud
Points 4,986,518
Reconstruct ion parameters

Quality High
Depth filtering Aggressive
Depth maps generat ion time 6 minutes 48 seconds
Dense cloud generation time 47 seconds

Tiled Model
Reconstruct ion parameters

Source data Dense cloud
Tile size 256
Processing time 8 minutes 14 seconds

DEM
Size 3,841 x 2,636
Coordinate system WGS 84 (EPSG::4326)
Reconstruct ion parameters

Source data Dense cloud
Interpolat ion Enabled
Processing time 19 seconds

Ort homosaic
Size 6,940 x 4,770
Coordinate system WGS 84 (EPSG::4326)
Channels 4, uint8
Reconstruct ion parameters

Blending mode Mosaic
Surface DEM
Enable hole filling Yes
Processing time 1 minutes 28 seconds

Soft ware
Version 1.4.0 build 5076
Platform Windows 64
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Приложение 3 

Мултиспектрални ортофотокарти, получени с Agisoft Photo Scan на 

тестови обект заснет на 13.04.2017г /в ляво/  и на 13.07.2017г /в дясно/. 

 

 

    а/ 13.04.2017     б/13.07.2014 
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Изследване спектралното поведение на растителността в тестовия обект
за:

13.04.2017г.

13.07.2017г.

Приложение 4
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Отражателна способност на растенията

1. суха тревна растителност 2. зелена тревна растителност

1. изследваната култура (ечемик - 13.07.2017г.) 2. Изследваната култура (ечемик -13.04. 2017г.)
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Извършване на анализ на главните компоненти /PCA/

Анализ на компонентите по специфични характеристики

Класификация /Computer-guided/

Изолиране на пиксели на растителност с нарушена вегетация

Извършване на автоматизирани операции между каналите 
/изчисляване на вегетационен индекс/.

Технологична снхема за използване на мултиспектрална карта
 на отражателнатаспособност в прецизното земеделие.

Прилжение 5

Стр. 135стр. 86



Изследване спектралното поведение на здравата растителност и тази с
нарушена вегетация за 13.04.2017г.

Спектрален канал 1 - Green Спектрален канал 2 - Red

Спектрален канал 3 – Red edge Спектрален канал 4 - NIR

Спектрален профил на здравата растителност

Прилжение 6
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Спектрален канал 1 - Green Спектрален канал 2 - Red

Спектрален канал 3 – Red edge Спектрален канал 4 - NIR

Спектрален профил на растителност с нарушена вегетация
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Изследване спектралното поведение на здравата растителност и тази с
нарушена вегетация за 13.07.2017г.

Спектрален канал 1 - Green Спектрален канал 2 - Red

Спектрален канал 3 – Red edge Спектрален канал 4 - NIR

Спектрален профил на здравата растителност

Прилжение 7
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Спектрален канал 1 - Green Спектрален канал 2 - Red

Спектрален канал 3 – Red edge Спектрален канал 4 - NIR

Спектрален профил на растителност с нарушена вегетация
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Изчисляване на DVI:
Прилжение 8
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