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абстракт: Ползването на безпилотни летателни системи (Блс) за заснемане 
на малки площи позволява получаването на актуални и качествени изображения. При 
заснемане на части от горски насаждения от височина 200 и повече метра могат 
да се получат изображения с минимални деформации, които върху координатна сис-
тема да послужат като основа за моделиране и измерване короните на дърветата, 
разстоянията между стъблата и площта на празните пространства между тях. 
технологията е подходяща за заснемане на пробни площи в части от горски насаж-
дения по време на тяхното залагане или на по-късен етап по измерените географски 
координати. за правоъгълни или квадратни пробни площи със страни до 150 m е въз-
можно обхващане в една снимка на цялата площ. При полезащитните горски пояси, 
с оглед линейното им разположение, е препоръчително да се направи видеозаснемане 
или серия от снимки по протежение на избрания участък с дължина до 500 или 1000 
m, като впоследствие фрагменти от различните кадри могат да бъдат обединени в 
общо изображение. направени са заснемания с готова за полет безпилотна система 
тип квадкоптер в различни типове гори, от височина 100-300 m. Ползвани са два вида 
обективи: широкоъгълен с ъгъл на видимост 140 градуса и втори с ъгъл на видимост 
72 градуса, при който са силно намалени деформациите на ъгли и посоки встрани от 
центъра на изображението.

Ключови думи: малки Блс, дрон – квадкоптер, цифрови изображения, структура 
на дървостоите, дистанционни изследвания

УВОД

малките безпилотни летателни апарати (Бла, още наричани 
дронове, на английски език и uaV/micro-uaV), предназначени за 
персонална употреба, са бързо развиваща се и разпространяваща 
технология. Производството на готови за полет модели, оборудвани 
с камери, бележи значителен ръст от 2013 г. насам и е ориентирано 
към масовия потребител. най-разпространените Бла от този тип са 
мултикоптерите, спадащи, според класификацията на Watts et al. (2012), 
към безпилотните устройства с вертикално излитане и приземяване 
(Vtol – Vertical take-off & landing). Бла, ползвани за професионални 
или научни цели, снабдени със сензори и подходящи инструменти за 
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управление, вкл. решения за автономен полет, влизат в категорията 
безпилотни летателни системи – Блс (Филипов, 2011). те получават 
все по-широко приложение при заснемането на малки по размери обекти 
или територии. Блс могат да носят различни сензори в зависимост 
от тяхното предназначение, но малките устройства най-често не 
могат да пренасят професионално оборудване (gabrlik, 2015). заедно с 
вариантите за автономен полет по маршрут, оборудването на Блс 
с подходящ сензор дава възможност за получаване на качествени 
и подробни цифрови изображения за неголеми райони. достатъчно 
точна и подробна информация на ниво насаждение не би могла да се 
получи по дистанционен път от изображения със средна или ниска 
разделителна способност (tang, shao, 2015), докато при такива от 
Блс често разделителната способност е до няколко сантиметра. 
от друга страна, официалните източници на данни на национално 
ниво за България (цифрова ортофото карта) предлагат изображения, 
заснети преди минимум 1-2 г., видно от общите цени на картни 
листове от Цифровата ортофото карта (описани в документ на 
страницата на министерството на земеделието и храните – www.
mzh.government.bg/).

за заснемането на горски територии могат да се ползват 
готови за полет Блс за масова употреба, както и професионални или 
персонализирани Блс. Преди 2013 г. това основно са персонализирани 
или професионални системи, докато след това на пазара масово 
навлизат и серийно произвежданите готови за полет устройства, 
оборудвани или съвместими с фото/видео камери. с Блс могат да се 
заснемат подробни цифрови изображения за неголеми горски територии, 
вкл. горски насаждения или части от тях. след обработката на 
изображенията в среда на географска информационна система 
(гИс) е възможно да се получат стойности за редица количествени 
показатели: брой дървета и размери на короните им, разстояния 
между дърветата, брой и размери на празните пространства и 
нарушенията в склопа. на тази основа могат да бъдат изчислени 
стойностите за склопеността (общо проективно покритие на 
дървесните корони), гъстотата на дървостоя (брой дървета на 
единица площ), средните и преобладаващите размери на дървесните 
корони и разстоянията между стъблата на дърветата. за да могат да 
се извършат измервания по получени от Блс изображения, върху тях 
следва подробно и коректно да са възпроизведени формата, размерите 
и разположението на всеки обект от заснетата територия. такава 
ситуация се постига чрез заснемане с подходящ тип сензор и от 
правилно подбрана височина. заснемането е по-ефективно, когато Блс 
лети автономно по зададен маршрут, вместо да бъде управлявана 
от оператор през цялото време (gabrlik, 2015), което зависи от 
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възможностите на конкретния модел и софтуер. Важно условие е 
възможността за прецизно георефериране на изображенията, при 
което в гИс очертанията на всеки обект застават на реалните 
си географски координати, или – в краен случай – ползването на 
достатъчно прецизно съставена локална координатна система.

Ползването на Блс за заснемане на малки територии може 
да бъде по-удачно от пилотираните полети, за които се изисква 
лиценз, квалифициран екипаж, разрешение от въздухоплавателната 
администрация и по-високи разходи за провеждане на полетите. В 
някои страни като саЩ поради законови ограничения пилотираните 
полети на малка височина над земната повърхност и в условията 
на намалена видимост са забранени (horcher, Visser, 2004), докато 
за Блс тип „мултикоптер“ не е проблем да летят и заснемат от 
въздуха територии, когато в съседство има ниска облачност или 
мъгла. малките по размери Блс не изискват специална писта или 
широка площадка за излитане и приземяване. При ползването им 
всякакви инциденти, свързани с риск за човешки живот, са много 
по-малко вероятни. Ползването на малки Блс в много страни не 
изисква лиценз и квалификация, а закупуването им е свободно и на цени, 
достъпни за широк кръг потребители. Възможностите за автономен 
полет, съобразен с местността, могат да намалят значението на 
субективния фактор, което води до намаляване на опасността 
от причиняване на щети, съпроводени от загуба или повреда на 
устройството, както и на носеното от него оборудване.

необходимо е да се отбележи, че ползването на малки Блс 
не винаги може да се приложи успешно и ефективно. това в най-
голяма степен важи в страните с ограничения или пълна забрана 
за ползване на дронове за цели извън военното дело, полицията и 
операции по спасяване на хора. малките Блс (клас micro-uaV) са 
захранвани от батерии, които най-често осигуряват до 20-25 min 
време за полет, а разстоянието, на което могат да се отдалечат от 
оператора (обхват на управление), рядко надхвърля 3-4 km. По този 
начин се ограничава възможността за облитане на големи площи. 
По-ниската височина на полет води до значителни деформации в 
очертанията на обектите върху изображенията поради разликата 
в ъгъла на заснемане. В близост до някои съоръжения ползването 
на Блс е забранено и се вземат мерки за тяхното отстраняване. 
сериозна пречка са и неблагоприятните метеорологични условия 
(ниска облачност, мъгла, валежи, ниски температури, силен вятър). 
нуждата от пространство за излитане и приземяване не позволява 
старт от насаждения с висока склопеност. Често при Блс са 
възможни проблеми в управлението поради липсата на стабилен сигнал 
от достатъчен брой спътници. рисковете, свързани с употребата на 
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Блс за заснемане на територии, предполагат  опит в управлението 
на безпилотни апарати независимо от липсата на лиценз, тъй като 
най-честите инциденти са предизвикани именно при масовите модели 
Блс, управлявани от лица непрофесионалисти.

Важен недостатък при малките Бла, наред с ограничения обхват 
на управление и продължителност на полета, е неспособността им 
да пренасят големи и тежки сензори. В общия случай по-тежките 
сензори изискват по-големи устройства-носители (tang, shao, 2015). 
Поради това фото/видео камерите на готовите за полет малки 
Блс са с минимално тегло и размери, а качеството на заснетите 
изображения често е ниско. При малките Бла с фиксирано крило 
(тип „самолет“) товароносимостта е най-малка, а те нямат и 
способност да застават неподвижно във въздуха (rizky aidil et al., 
2015). тя е присъща на мултикоптерите и дава основания те да се 
определят като по-подходящи за получаване на изображения с висока 
разделителна способност и възможност за измерване (tang and shao, 
2015). за сметка на това устройствата тип „самолет“ са способни 
да прелитат по-големи разстояния (gabrlik, 2015) и са по-подходящи 
тогава, когато изследваната територия е с по-големи размери (tang, 
shao, 2015). В общия случай, Бла с по-голяма товароносимост и 
съвместимост с различни сензори се предлагат на значително по-
високи цени, което ограничава възможностите за тяхното масово 
ползване.

Целите на настоящото изследване са да бъдат разработени 
подходи за фотографско и видео заснемане на малки площи (до 2-5 
ha) в различни типове гори, с малка Блс – масово разпространен 
модел мултикоптер, и да се оценят възможностите за създаване 
на качествени и геометрично коректни изображения, годни за 
ползване в среда на гИс за векторизиране и измерване на обекти. 
така определена, крайната цел е, чрез облитане на гори със серийно 
произвеждан готов за полет модел Блс, да се получат изображения, с 
качества сходни или по-добри в сравнение с тези на съществуващите 
ортофото изображения за избраната територия, като същевременно 
са и по-актуални от тях.

МаТериаЛи и МеТОДи

за осъществяването на поставената цел са извършени 
вертикални заснемания на гори от три типа и на места, в които е 
възможно облитане от достатъчно голяма височина над предварително 
определените участъци. Избрани са: 1. стари гори в планински 
райони на слабо наклонени терени, в близост до които се намират 
проходими пътища на същата, по-голяма, или незначително по-малка 
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надморска височина; 2. полезащитни горски пояси; 3. крайречни гори 
и горски култури. И в трите случая най-често се налага пътното 
платно или ползваният за придвижване автомобил да служат като 
стартова площадка на безпилотния апарат. Вертикалното излитане 
и приземяване на уреда предполага наличието на достатъчно отворено 
пространство около и над пътя. такова е необходимо за набиране на 
височина, както и за избягване на удар в дървета и други обекти при 
случайна загуба на gPs-сигнал по време на приземяване. Изискването в 
планинските райони пътят да не е на значително по-малка надморска 
височина от заснеманата територия идва от ограничения таван на 
полета на Блс.

Избраните горски територии се намират край кнежа и с. горна 
митрополия (Плевенска област) – полезащитни пояси; с. Чомаковци 
(Плевенска област) и с. динката (Пазарджишка област) – крайречни 
култури; х. Петрохан и Петрохански проход – смесено насаждение и 
стари гори от бук; ПП Витоша – стари иглолистни гори в защитена 
територия; с. тулово (област стара загора) – гори в защитена 
територия. Всички заснемания са извършени в периода 23.12.2015 г. – 
05.11.2016 г. направени са за общо 20 участъка от горски територии от 
височина 100-300 m. В много от случаите заснемането е тестово.

Безпилотната дистанционно управляема система, ползвана 
за заснемане в посочените райони, е квадкоптер (мултикоптер с 
4 ротора), модел dJi Phantom 2 Vision+ v3.0, производство 2015 г. 
теоретичният обхват на управление е до 1600 m, при таван на 
полета до 1200 m (реалните стойности са съответно 800 и 500 m, 
но зависят и от конкретните условия). моделът подава данни и 
картина в реално време към мобилен телефон или таблет, поддържа 
полет и стабилизация по gPs, връщане в стартова позиция при загуба 
на сигнал или разреждане на батерията, както и автономен полет по 
маршрут при различни скорости. маршрутът се задава върху базова 
карта като последователност от 1-16 точки на разстояние до 500 
m от стартовата позиция, като за всяка от точките се определя и 
височината на полета до 200 m; маршрутът се изпълнява с летене 
напред по gPs. Блс се управлява с осигурения в комплекта уред, 
към който се прикрепя мобилен телефон с инсталирано приложение 
dJi Vision за съответната операционна система. Приложението 
визуализира полетните данни – статус, височина, посока, скорост, 
разстояние от оператора, спътников сигнал, заряд на батерията 
и оставащо време за полет. През него се управлява камерата и се 
съставят маршрути за автономен полет (фиг. 1).

този модел Блс има предимствата на всички мултикоптери 
– лесно ръчно управление, малки размери, вертикално излитане и 
кацане, заставане неподвижно във въздуха, летене напред, назад, 
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нагоре, надолу и встрани. В сравнение с по-актуалните модели и 
тези от по-висок клас обхватът на управление е значително по-
малък (някои модели поддържат обхват от 1 до 4 км). Блс е 
оборудвана с фото/видеокамера, монтирана на триосна жироскопна 
стабилизираща стойка (gimbal), която компенсира накланянето на 
устройството при промяна в посоката на полета и така създава 
постоянен ъгъл между оста на заснемане и теоретичната земна 
повърхност (неотчитаща форми на релефа и вариации в надморската 
височина). Вертикалното насочване на камерата (ъгъл 0-90° спрямо 
повърхността) се контролира ръчно от оператора, а по хоризонтала 
камерата, която при този модел сочи винаги напред, се завърта 
заедно с апарата в съответната посока (фиг. 1).

заснемането е извършено с два вида обективи: 5 mm F/2.8 140d 
FoV (първоначално монтиран на модела широкоъгълен обектив, 140 
градуса ъгъл на видимост) и 4,35 mm F/2.8 72d FoV (72 градуса ъгъл 
на видимост). Вторият тип обектив се различава с много по-малък 
„barrel distortion“ ефект, който е характерен за широкоъгълните 
обективи. При този ефект очертанията на обектите в периферията 
на изображението се изкривяват (фиг. 2). Широкоъгълният обектив е 
характерен за камерите на dJi Phantom 2 Vision/Vision+, но не и за тези 
на следващите модели от серията. след първите полети (ПП Витоша 
и Плевенска област), извършени до средата на 2016 г., широкоъгълният 
обектив на камерата е заменен с втория, закупен отделно като 
резервна част, с цел сравнение на получените резултати и заснемане 
на изображения с по-малка степен на деформации към периферията.

Приложимите подходи за заснемане на горските територии 
са три: единична снимка; видеозаснемане и извличане на отделни 
кадри; заснемане на няколко застъпващи се снимки по време на един 
полет.

фиг. 1. регулиране вертикалния ъгъл на заснемане на dJi Phantom 2 Vision+  
(изображение на модела – heliguy.com, на приложението – Quadcopters.co.uk)
Fig. 1. dJi Phantom 2 Vision+ vertical camera tilt (device image downloaded  

from heliguy.com; app screenshot from Quadcopters.co.uk)
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контролните маркери се поставят така, че на заснетото 
изображение да бъдат ясно различими. след георефериране в гИс-среда 
на изображението може да се извърши измерване на разстоянието 
между тях; допустимата грешка при успешно георефериране е не 
повече от 5% спрямо реалното разстояние между маркерите на 
терен (фиг. 3). При невъзможност за георефериране на изображението 
(липса на координати на обекти и др.), контролните маркери се 
ползват за съставянето на локална координатна система, но само в 
случаите, когато няма значителна разлика в мащаба на различните 
части на изображението, породена от деформации или разлика в 
надморската височина.

геореферирането на изображение в гИс може да стане по 
известни или измерени на терен координати на избрани контролни 
обекти, които могат да бъдат с естествен или антропогенен 
произход (gabrlik, 2015) или по друго вече геореферирано изображение, 
при ползване на координати на различими обекти или пряко налагане 
обект върху обект. При настоящото изследване най-често е ползван 
трети, комбиниран подход, тъй като грешката в измерените на 
терен координати с ръчен gPs е твърде голяма и геореферирането 
само по тях не е достатъчно прецизно. като лесно разпознаваеми 
обекти служат дървета, антропогенни обекти (стълбове от 
електропреносна мрежа, пътища, просеки), нарушения в склопа и 
други. необходимо е да се отбележи, че геореферирането с налагане 
на заснетите изображения върху друго изображение на същата 
територия много често не е достатъчно прецизно за извършването 
на точни измервания.

фиг. 2. схема, показваща ефекта от деформаците тип „barrel distortion“  
(по gribbon et al., 2003) върху заснето изображение

Fig. 2. illustration of barrel distortion model (acc. gribbon et al., 2003) 
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реЗУЛТаТи

сравнението на получените от Блс изображения с такива от 
цифровата ортофото карта на България показва, че тези, заснети с 
безпилотен апарат, позволяват много по-лесно и точно разпознаване 
на обекти и части от тях (фиг. 4), но заснеманията обхващат 
много по-малки площи в сравнение с размерите на един картен 
лист (цифровата ортофото карта е с размери на единичния картен 
лист 4х4 km). основният проблем при обектива F/2.8 140d FoV са 
деформациите, които встрани от центъра на изображението водят 
до големи изкривявания при формата и размерите на обектите (фиг. 
5, 6). При обектива F/2.8 72d FoV в един кадър се заснема по-малка 
територия, но по-голяма част от изображението е без изкривяване 
и потенциално годна за последваща обработка. 

Първоначално са направени единични снимки на избраните 
територии в Плевенска област и ПП Витоша при ползване на 
оригиналния за устройството обектив (F/2.8, 140 градуса видимост). 
Височината на заснемане варира между 100 и 200 m над земната 
повърхност, като само в района на х. сълзица (ПП Витоша) е 

фиг. 3. Поставени контролни маркери на черен път, на разстояние 10 m един 
от друг. след георефериране, по изображението в гИс разстоянието е 10,02 m 

(грешка 0.2%)
Fig. 3. using two control markers (measured distance on field is 10 m). after image 
georeferencing in gis, the measured distance on the image is 10.02 m (0.2% error)
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заснето и видео, и апаратът се издига до около 250 m. Получените 
изображения се различават със сериозни деформации. Поради това, 
както и поради получаването на неблагоприятен ъгъл между оста 
на заснемане и дървесните стъбла, за георефериране и последващо 
измерване на обекти може да се ползва твърде малка част от 
изображението в центъра на заснетия кадър (фиг. 5).

При по-голяма височина над земята се увеличава площта, 
която е заснета с минимум деформации, за сметка на по-малката 
детайлност на изображението (фиг. 7, 8).

Видеозаснемането е вторият приложен подход при ползването 
на Блс за заснемане на територии от въздуха. за сметка на по-
малката заснета площ върху един кадър, възпроизведена от средната 
част от матрицата на камерата (с размери до 1920х1080, спрямо 
тези до 4384х3288 при снимка), предимството на видеозаснемането 
е в това, че процесът е непрекъснат и може да продължи да се 
извършва дори при временната загуба на сигнал от Блс при полет. 
Извършени са тестови видеозаснемания в района на Петроханския 
проход в условията на предварително програмиран автономен 
полет. В случаите на загуба на сигнал устройството продължава да 
изпълнява зададения маршрут и да извършва заснемането. Посоченият 
модел Блс има способността да заснема автоматично и серии от 

фиг. 4. Изображение, получено от dJi Phantom 2 Vision+ с обектив F/2.8 140d FoV 
(вляво), наложено чрез георефериране върху изображение на района от цифровата 

ортофото карта на България (вдясно)
Fig. 4. overlay comparison between two georeferenced digital images: dJi Phantom 2  

Vision+ with F/2.8 140d FoV original lens (left) and digital ortophoto image,  
available for the same area (right)
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фиг. 5. Изображение от dJi Phantom 2 Vision+ (Витоша, х. сълзица), заснето  
с обектив F/2.8 140d FoV. за георефериране е годна единствено очертаната част 
в центъра, където степента на деформации е най-малка (приблизително 1.14 ha)
Fig. 5. image from dJi Phantom 2 Vision+, F/2.8 140d FoV lens (Vitosha, sulzitsa hut). 

georeferencing possible only for a part of the image with minimal barrel distortion  
(approx. 1.14 ha)

фиг. 6. Изображение от dJi Phantom 2 Vision+, обектив F/2.8 140d FoV  
(полезащитен пояс в близост до кнежа). Височината на заснемане  

(100 m над земята) е недостатъчна и деформациите в очертанията и размерите 
на заснетите обекти са по-големи.

Fig. 6. image from dJi Phantom 2 Vision+, F/2.8 140d FoV lens (shelterbelt near 
Knezha). altitude of only 100 m above the ground is not enough and causes greater barrel 

distortion effect.
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фиг. 7. Изображение от dJi Phantom 2 Vision+, обектив F/2.8 140d FoV  
(полезащитен пояс в близост до кнежа). Височината на заснемане е увеличена на 190 m

Fig. 7. image from dJi Phantom 2 Vision+, F/2.8 140d FoV lens  
(shelterbelt near Knezha). altitude increased to 190 m

фиг. 8. Фрагмент от изображение, получено от dJi Phantom 2 Vision+ с обектив F/2.8 
140d FoV, височина 190 m, наложен чрез георефериране върху изображение на района от 

цифровата ортофото карта на България (полезащитен пояс в близост до кнежа).
Fig. 8. image from dJi Phantom 2 Vision+, F/2.8 140d FoV lens (shelterbelt near Kne-

zha, height 190 m) overlaying digital ortophoto image, available for the same area.



58

снимки, но интервалът на тригериране от 30 сек в базовия софтуер 
за управление е твърде голям за заснемането на застъпващи се 
такива. При ръчно заснемане няма как да се получи еднакъв времеви 
интервал, а изчакването от снимка до снимка отново е твърде 
голямо (до около 10 сек). Поради тази причина видеозаснемането е 
по-ефективният вариант, тъй като Блс прекарва по-малко време 
във въздуха, а впоследствие операторът може да отдели много 
по-голям брой кадри (например по един на всяка секунда), които 
впоследствие да комбинира в едно цифрово изображение. също така 
при видеозаснемане височината на полет може да бъде намалена, а 
качеството на полученото изображение – увеличено.

Извършени са видеозаснемания при автономен полет в районите 
на селата динката (тополова култура) и тулово (зт туловска кория), 
както и при ръчно управление в ПП Витоша (х. сълзица) и отново 
в района на Петроханския проход. от видеокадрите, заснети в 
района на с. тулово при автономен полет на височина 200 m, чрез 
функцията „снимай кадър“ са извлечени кадри през 2 до 3 сек, след 
което определени фрагменти от тях (фиг. 9) са комбинирани в 
изображения. тъй като маршрутът, по който се движи Бла, е с 
формата на правоъгълник, това е извършено по две от отсечките 
(фиг. 10, 11). При първата отсечка (a) има компенсаторно завъртане 
на апарата спрямо посоката на движение поради вятър, а полученото 

фиг. 9. Фрагмент от видеокадър, ползван за създаването на изображение на об-
летен по права линия участък. обхватът е определен така, че при налагането на 
следващия фрагмент в изображението не се закрива средната част на видеокадъра 

в долната половина на очертания правоъгълник.
Fig. 9. Video screenshot, where the fragment used to create an image of the studied terri-
tory is marked. When this image part is used, the middle section of the screenshot (lower 

part of the rectangle) will not be overlaid by the next fragment added to the image.
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изображение е с по-малка ширина. наблюдава се и промяна в баланса 
на белия цвят в условията на променлива облачност, поради което 
част от границите между фрагментите, от които е съставено 
изображението, са ясно различими.

Изображенията са геореферирани в среда на гИс по координатите 
на разпознати обекти върху цифрово ортофото изображение на същата 
територия. заснетата площ е изчислена на приблизително 2,35 ha. тъй 
като е взета само част от ширината на заснетите видеокадри с цел 
намаляване на деформациите в периферията, породени от по-малкия 
ъгъл на заснемане, се получава празнина между двете изображения. за 
избягването на подобни ситуации следва успоредните траектории да 
са по-голям брой и разположени по-близо една до друга (през 30-40 m 
при 200-300 m височина на полета).

По подобен начин са заснети две отсечки в района на 
Петроханския проход (х. Петрохан), но при ръчно управление и от 
височина 160 m. При тази височина детайлността на изображенията 
е по-висока, но те са с по-малка ширина (32-35 m), а общата заснета 
площ е само 1.1 ha. Поради провеждането на полета в режим на ръчно 
управление, в този случай наличието на вятър води до изместване 
на траекторията от желаната посока на движение. В резултат 
не се получава застъпване по цялата дължина на двете отсечки. 

фиг. 10. Изображения, получени при комбинирането на фрагменти от видеокадри
Fig. 10. image, generated by overlaying several screenshot fragments

a

b



60

фиг. 11. Изображения от фрагменти след георефериране в гИс (зт туловска кория)
Fig. 11. images after georeferencing in gis environment (tulovska koria Protected area)

Изображенията са геореферирани по ортофото изображение на 
района (фиг. 12).

за същата местност е заснето и единично изображение от 
височина 300 m. В сравнение с подобно изображение, заснето с 
оригиналния широкоъгълен обектив F/2.8 140d FoV (фиг. 5), в този 
случай заснетата територия е със значително по-малка площ. В 
периферията на изображението се наблюдава неблагоприятен ъгъл 
на заснемане, поради което не може да се извърши дигитализация 
на дървесните корони в техните правилни очертания (фиг. 13). 
обработка до модел в гИс може да се извърши за площ, не по-голяма 
от 1-1,5 ha в центъра на изображението.

ОБСъжДане

основният констатиран проблем при ползването на описания 
по-горе модел Блс е ранната загуба на сигнал между устройството и 
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уреда за дистанционно управление. В резултат, при ръчно управление 
Блс не успява да достигне желания обект или да се издигне на 
достатъчна височина над него. При много от тестовите полети не 
е получено изображение, годно за по-нататъшна обработка в среда 
на гИс. Проблемът с ранната загуба на сигнал частично се дължи 
на формата, размерите, разположението и различното насочване на 
подвижните антени за връзка, поставени на уреда за дистанционно 
управление. значение има и заводската настройка на тези антени, 
съобразена с нормативната уредба в някои европейски държави по 
отношение на радиочестотните сигнали и смущения. най-често 
се губи връзката между Блс и системата за ръчно управление, 
а понякога и мобилният телефон губи връзка с устройството. В 
повечето от първите полети достигнатата височина при ръчно 
управление е около 100-150 m, като при загуба на сигнал Блс се връща 
на стартова позиция и по този начин заснемането се компрометира. 
установено е, че по-голяма височина на полета може да се постигне 
тогава, когато стартовата площадка е отдалечена на 50-100 m 
от избраната за заснемане територия и няма обекти, които да 
закриват пряката видимост между Блс и оператора по време на 
полета. Предварителното задаване на маршрут и видеозаснемането 
позволяват да се реши проблемът със загубата на сигнал, тъй като 

фиг. 12. Изображения от фрагменти след георефериране в гИс (Петрохан)
Fig. 12. images after georeferencing in gis environment (Petrohan)
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устройството винаги изпълнява маршрута и записва видео независимо 
дали има връзка с уреда за дистанционно управление или не. недостатък 
в този случай е обстоятелството, че ограничението на височината 
до 200 m над стартова позиция (при базовия софтуер) не позволява да 
се извърши успешно заснемане на части от гори, които се намират 
по-високо от нея.

увеличение на обхвата на управление при готовите за полет 
модели Блс може да се постигне чрез ползването на други уреди за 
дистанционно управление или на по-мощни антени, с които могат 
да се заменят оригиналните. следва да се отчита и правилното 
им разгъване и насочване спрямо разположението на Блс във 
въздуха. При някои уреди за дистанционно управление е ефективно 
и монтирането на отражателни екрани зад антените. Подобрение 
може да се получи и от пренастройката на уреда за дистанционно 
управление с цел усилване на сигнала (напр. към режим Fcc, което 
обаче може да доведе до радиочестотни смущения). По-новите версии 
на софтуерите за управление на Блс от групата на готовите за 
полет модели също могат да подобрят техните възможности за по-
далечен полет. Целесъобразно е и планирането на полетния график 
според метеорологичните условия (най-добро качество на сигнала 
може да се получи при липса на вятър и ниска облачност).

По отношение на заснетите изображения, най-голям проблем са 
деформациите. Въпреки подменения обектив, поради малката височина 

фиг. 13. Изображение от dJi Phantom 2 Vision+ (районът на х. Петрохан),  
заснето с обектив F/2.8 72d FoV от височина 300 m

Fig. 13. image from dJi Phantom 2 Vision+, F/2.8 72d FoV lens (Petrohan hut area), 
height 300 m above the ground
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на полет се получават неблагоприятни ъгли между оста на заснемане 
и дървесните стъбла. това налага необходимостта от комбиниране 
на по-малки сегменти от видеокадрите, за да се получи изображение с 
по-малка степен на деформации, и се увеличава нужният брой снимки 
или кадри за покриване на единица площ.

При заснемането на полезащитни горски пояси на равни терени 
се установи, че височината от 200 m над стартовата площадка е 
достатъчна за получаването на годни за обработка изображения и при 
двата типа обектив, но при втория тип (72 градуса ъгъл на видимост) 
е възможно постигането на по-високо качество и детайлност на 
получените изображения. При полезащитните пояси се препоръчва 
заснемането на серии от фотографски изображения или видеозаснемане, 
което позволява обхващането на по-големи площи в сравнение с 
еднократното заснемане. Поради линейния характер на поясите, които 
са добре видими върху базовата карта на приложението dJi Vision, е 
лесно да се състави маршрут на полета при постоянна височина над 
земята, по права линия над пояса, при което е възможно да се заснеме 
на видео участък с дължина 1000 m с един полет.

При заснемането на части от други типове горски насаждения 
се препоръчва полет по зададен маршрут от няколко успоредни 
траектории през 20-30 m, които могат да покрият по-голяма площ 
в сравнение с еднократното заснемане и да се получат изображения 
с по-високо качество от по-малка височина над земната повърхност. 
Важно условие обаче в случая е тази височина да остане постоянна, 
което при по-стръмни склонове е трудно постижимо и изисква 
наличие на топографска карта на местността, по която може 
да се определи превишението (разликата) в надморската височина 
на различните части на насаждението. заснемането на наклонени 
терени или дървостои с по-голяма височина на дърветата на единична 
снимка изисква по-голяма височина над земната повърхност, а при 
видеозаснемане или заснемане на повече отделни кадри – ползване 
на Блс с далекомери, което може да поддържа постоянна височина 
над терена. По-голямата височина на полет на безпилотното 
устройство създава риск от конфликти с пилотирани летателни 
апарати и се налага съгласуване на полета с органите за контрол на 
въздушното движение (през цитирания период, по време на работата 
с Блс са наблюдавани и пилотирани полети на малка височина от 
граждански или военни самолети в три случая). за заснемане от по-
голяма височина се препоръчва и ползването на по-нов модел или по-
висок клас Блс (за периода 11.2015 – 11.2016 само в серията на dJi 
за масова употреба са представени 4 нови модела). много по-добри 
резултати могат да се получат при ползването на камера с оптично 
приближение, при което се повишава качеството на възпроизвеждане 
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на обектите и в същото време деформациите в периферията на 
изображението са по-малки.

геореферирането на получените изображения може да бъде силно 
затруднено при липсата на точни координати на обекти или лошото 
качество на изображенията от друг източник, които да послужат като 
основа. определянето на обекти, които да се ползват за георефериране 
или създаване на локална координатна система, се извършва най-
лесно в условията на смесени гори, както и при наличие на безлесни 
територии или антропогенни обекти, съседни на заснетата горска 
територия и обхванати в получените изображения. Проблем може да 
бъде липсата на разпознаваеми обекти върху изображението, за които 
да бъдат снети координати на терен или по които изображението 
да бъде наложено върху друго. с по-малка точност георефериране 
на изображение от Блс може да се извърши по разпознати дървета 
или празни пространства в склопа върху изображение от цифровата 
ортофото карта или базова карта от спътникови снимки. В случая 
са налице неблагоприятни обстоятелства: качеството на тези 
изображения е по-ниско, може да има изкривяване на образа, често 
кадрите са заснети под неподходящ наклон или при друга осветеност, 
а в някои случаи територията остава в сянка или дори под облаци. 
Важно условие при геореферирането чрез налагане върху друго 
изображение е да няма настъпили сериозни промени в състоянието 
на дървостоя, които биха затруднили намирането на едни и същи 
обекти върху двете изображения. същевременно съпоставянето на 
две и повече изображения може да се приложи за откриването и 
оценката на подобни промени дори в случаите, когато върху по-
новото изображение от Блс липсват само единични дървета. много 
често заснемането с Блс на горската територия се случва през 
различен сезон от този, в който е заснето предишното изображение. 
това обстоятелство също може да затрудни разпознаването на едни 
и същи дървесни корони, а празните пространства придобиват други 
очертания поради различната посока на осветяване от слънцето. 
Показателен е случаят с изображенията, получени след видеозаснемане 
от Блс в района на Петроханския проход (05.11.2016), и тези от 
цифровата ортофото карта, заснети през същия сезон, но 10 г. по-
рано. При този случай е възможно да се извърши лесно разпознаване на 
едни и същи обекти въпреки изминалия дълъг период от време между 
двете заснемания, тъй като широколистните дървета са видими 
сред преобладаващо иглолистната гора както на новото, така и на 
старото изображение.

най-добри резултати са постигнати при заснемането на 
относително равни терени, при подходящи условия за избор на 
стартова площадка (открито място или път на разстояние до 100-
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200 m от избраната територия), височина на полета не по-малка 
от 150 m над земята и при наличие на средна или висока облачност, 
когато заснетата територия се намира в сянка. датата на заснемане 
може да бъде съобразена и с особеностите на конкретните видове 
(време на разлистване, цъфтеж и листопад) и климата на съответния 
район. В определени периоди през годината се наблюдава по-голяма 
разлика в оцветяването на листата между различните видове, което 
може да позволи и лесното им разпознаване. При иглолистните гори 
в България е възможно да се извършат заснемания и през зимата, 
но е необходимо да се има предвид ниското положение на слънцето 
над хоризонта (заради което по-ниските дървета да остават 
в сянка зад по-високите), кратката продължителност на деня, 
ниските температури на въздуха и голямата честота на проявление 
на различни неблагоприятни метеорологични условия, които биха 
затруднили ползването на Бла за заснемане. това се отнася както 
за равнинните, така и за планинските територии в България, където 
могат да се наблюдават мъгли, отрицателни температури, поява на 
ниска облачност, валежи или силен вятър.

сравнението между резултатите от двата вида обективи 
на фото/видео камерата dJi Phantom 2 Vision+ показват 
безспорно предимство за обектива с ъгъл на видимост 72 градуса. 
При широкоъгълния обектив деформациите са много по-големи, а 
размерите на обектите върху изображението – по-малки. размерите 
на заснетите цифрови изображения и в двата случая са еднакви – до 
резолюция 4384х3288 пиксела за снимките и 1920х1080 за видеокадрите. 
При широкоъгълния обектив, поради изкривяването на формата на 
обектите, увеличаващо се от центъра към периферията, много по-
малка част от изображението е годна за георефериране, минималната 
височина над заснемания участък е много по-голяма, а вследствие на 
това качеството на възпроизвеждане на обектите е по-ниско. на фиг. 
14 са показани изображения от двата типа обектив, заснети от една 
и съща точка. Изображенията са от пробно заснемане, извършено в 
процеса на подмяна на обективите, с цел установяване на разликите 
във възпроизвеждането на размерите, очертанията и формите на 
заснетите обекти.

Във връзка с необходимостта от запазване на един и същ мащаб 
в различните части на заснетото изображение, най-големи трудности 
се наблюдават при заснемане на терени с по-голям наклон, тъй като 
разстоянието до краищата на заснемания участък в рамките на едно 
изображение е различно и поради това се получава разлика в мащаба 
на възпроизвеждане на обектите. този проблем съществува винаги, 
независимо от начина на заснемане (еднократно, серия от снимки 
или видео), освен в случаите, когато заснемането се извършва от 
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достатъчно голяма височина, при която разликата е относително 
малка и може да бъде пренебрегната. При заснемане на квадратен 
участък от около 1 ha и при наклон на терена 30°, разликата между 
надморската височина на ниската и високата част на участъка е 
около 50 m. така при височина на заснемане от 200 m (например 
при предварително програмиран маршрут) разликата е около 20-25%. 
Поради тази причина не се препоръчва прилагането на еднократно 
вертикално заснемане от малка височина при наклон на терена над 15°, 
а при наличие на наклон следва да се търси максимално възможната 
височина над участъка, при който еднократно заснетото изображение 
е с достатъчно добро качество и отделните дървета са видими.

иЗВОДи

Ползването на безпилотни летателни устройства за заснемане 
на малки участъци от горски насаждения или полезащитни горски 
пояси у нас се утвърждава като алтернатива на ползването на 
ортофото изображения или спътникови снимки, които са по-стари и 
поради по-голямата височина на заснемане са с по-малка детайлност 
и дърветата се различават по-трудно. В същото време, заснемането 
на големи райони с Блс на този етап все още е слабо приложимо.

Изображенията от Блс, бидейки по-актуални в сравнение с 
цифровата ортофото карта на България, са и добра алтернатива 
от финансова гледна точка, предвид нужните средства за закупуване 
на многобройни картни листове при работа с насаждения в различни 
райони на страната.

най-добри резултати от заснемането с Блс могат да се 

фиг. 14. Изображения от пробно заснемане с обективи F/2.8 140d FoV (a) и F/2.8 
72d FoV (b), монтирани  на едно и също устройство dJi Phantom 2 Vision+

Fig. 14. test images from F/2.8 140d FoV lens (a) and F/2.8 72d FoV lens (b) on the 
same dJi Phantom 2 Vision+ device

a b
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получат в случаите, когато избраните участъци се намират в сянка 
под висока или средна облачност, при отсъствие на вятър и в сезони, 
в които различните дървесни видове имат лесно разграничими нюанси 
или цветове на листата си.

най-сериозните проблеми пред успешното заснемане на горски 
територии с малки Блс са свързани с ограниченията при обхвата на 
управление, тавана и продължителността на полета,  възможностите 
на малките по размери и двигателна мощност устройства да пренасят 
големи и тежки сензори, наличието на значителни деформации в 
очертанията на обектите върху получените снимки и видеокадри 
и необходимостта от прецизно георефериране на получените 
изображения или съставяне на локална координатна система.

Предвид бързото развитие на технологиите в тази област и 
постоянното предлагане на нови и подобрени модели, компоненти и 
софтуерни приложения от по-голям брой производители, се очаква в 
бъдеще значителна част от настоящите проблеми, затрудняващи 
заснемането на територии от въздуха с малки Блс, да получат 
своето решение. ускоряването на този процес позволява все по-
лесното придобиване на достъпни цени на висококачествени 
устройства и компоненти от по-ново поколение, предназначени за 
масовия потребител или подходящи за сглобяване на професионални 
системи. това може да позволи приложението на Блс в по-голям 
брой научни изследвания, което в значителна степен ще улесни 
получаването и обработката на качествени дигитални изображения 
на горски територии.

изказвам своите благодарности на целия екип, участвал в картирането и 
определянето на гори във фаза на старост в защитени зони Bg0001040 западна ста-
ра планина и Предбалкан, Bg0001030 родопи – западни, Bg0001031 родопи – средни 
и Bg0001043 етрополе – Байлово, за предоставените данни за разположението на 
пробните площи и снетите параметри от тях, както и за възможността лично да 
участвам в залагането на част от пробните площи. 
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USING MICRO UAV TO CREATE AERIAL IMAGES OF FOREST 
AREAS FOR EVALUATING FOREST STANd OVERSTORY  

STRUCTURE PARAMETERS

P. Dimov, Ts. Zlatanov, G. Hinkov
Forest research institute – sofia
Bulgarian academy of sciences

(SUMMARY)

using unmanned aircraft (uaV) for photographing small areas allows 
researchers to receive high-quality and up-to-date digital images. When flying 
200 m or higher over the study area, the micro uaV is able to make low-
deformation images, which, if georeferenced, may be used as a basis for 
small forest area modeling, including measurements like tree crown size, 
stalk-to-stalk distance and gap dimensions. micro uaV can be used during 
plot establishing or later, using the gPs coordinates of the site. When the 
plot is square or rectangle with dimensions up to 150 m, the whole plot can 
be photographed on a single image. shelterbelts, on the other hand, can 
be filmed on a video, or multiple images may represent different parts of a 
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section up to 500 or 1000 m long, for receiving better results. in this case, the 
entire section can be visualized on a single image, combined from multiple 
video screenshots or picture fragments. in this study, different forest types 
were photographed or filmed by a quadcopter-type micro uaV, by using two 
different lens: FoV 140 degrees (factory-mounted on the uaV camera) and 
FoV 72 degrees, with much less barrel distortion.

Key words: micro uaV – quadcopter, digital photo images, plots in forest stands, 
remote sensing
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