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абстракт: Получаването на точни данни за площта на дървесните корони е 
невъзможно без ползването на модел, при който се вземат предвид припокриванията 
между тях. За целта при иглолистните дървета могат да се приложат алгоритми за 
моделиране на короните като кръгове. Конкретните подходи при изчисляването на 
радиусите на тези кръгове могат да варират, като в рамките на една изследвана площ 
се прилага унифициран подход или се отчитат конкретни стойности на параметрите 
на полигоните от получен чрез сегментация модел на короните. Моделът, в който 
короните са представени като кръгове, следва да коригира грешката, получена 
при сегментацията на дистанционно заснетите изображения. Установено е, че 
изчисляването на радиуса по една и съща формула при работа с голям брой дървета 
и различни пробни площи няма как да произведе модели със съпоставима точност, 
което се демонстрира с паралелното прилагане на няколко подхода за изчисление 
на радиусите и сравнение на резултатите за всяка пробна площ и поотделно за 
дървесните корони.

ключови думи: дървесни корони, структура на дървостоите, цифрови 
изображения, дистанционни изследвания

увод

Моделът на короните на дърветата е един от основните 
модели, които се създават при изследването на горските насаждения 
и при изчисляването на параметри на структурата на дървостоите. 
Тяхното очертаване е важна задача за постигането на устойчиво 
управление на горите (Jing et al., 2012). Според Song et al., (2010) 
размерът на дървесната корона е ключов параметър за структурата 
на дървостоя, тъй като това е пространството, в което се намира 
листната маса. В същото време короната е основна единица при 
определянето на дървесния вид, анализа на празните пространства в 
склопа, както и при определянето на стойностите за количеството 
биомаса и други показатели (Jing et al., 2012). Детайлните данни на 
ниво отделни дървета са важни при количествени анализи, свързани 
със структурата и динамиката на горите (Mohan et al., 2017).
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Често точното изчисляване на склопеността в рамките на 
пробна площ в гора се съпътства от изчертаване на карта на 
проекциите на короните (Даков и др., 1988), тъй като без модел 
на короните трудно се получават прецизни данни за реалната 
им проективна площ. Освен точни данни за склопеността, се 
получава и сумата от проективните площи на всички корони, 
позволяваща изчисляването на общото проективно покритие – като 
процент от площта на изследвания участък, или на принципа на 
склопеността (Шютц, 1999), както и получаването на по-точни 
данни за последваща статистическа обработка. В горите във фаза 
на старост, получаването на информация за разположението и 
размерите на дървесните корони, дървесния вид, склопеността и 
празните пространства в дървостоя е ценен принос (Leckie et al., 
2005).

При анализ на изображения с висока пространствена разделителна 
способност (10 – 100 cm) дървесните корони в общия случай са видими 
и разграничими (Gougeon, 1998). Ползваните методи за очертаване на 
дървесните корони са различни, като някои от тях се концентрират 
върху локализирането на върховете на дърветата (Jing et al., 2012), 
а други се насочват към проследяването на пониженията между 
дървесните корони (Gougeon, 1998; Leckie et al., 2005), които обичайно 
съществуват в склопените насаждения и остават в сянка. Един 
от подходите за получаването на двуизмерен модел на дървесните 
корони по автоматизиран алгоритъм е да се извърши сегментация 
на растерни фотографски изображения (ортомозайка), получени чрез 
дистанционно заснемане. Ортомозайката се състои от голям брой 
фрагменти от изображения, заснети от въздуха, след корекция на 
перспективата и мащаба (Onishi, Ise, 2018).

Целта на настоящото изследване е да се направи сравнителна 
оценка на модели на дървесните корони на иглолистни дървета като 
застъпващи се кръгове, чийто радиус се изчислява по три различни 
подхода на основата на получения радиус от площта на короните 
по модела, създаден чрез сегментация на ортомозайка, получена след 
заснемане с безпилотна система.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За постигането на поставената цел са ползвани данните от 
две заложени през 2015 г. пробни площи в смърчови гори във фаза на 
старост в Западните Родопи (фиг. 1). Всяка от пробните площи е 
с размери 2 ha. И за двата участъка са налични векторни модели, 
получени чрез сегментация на ортомозайка от заснети изображения 
с безпилотен летателен апарат през 2019 г. Векторните модели 
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съдържат общо 1202 дървесни корони, от които 679 за пробна площ 
Гела – Стикъл и 523 за пробна площ Перелик. Векторните модели, 
получени чрез сегментация в среда на географска информационна 
система (ГИС), са допълнително коригирани с цел прецизиране 
очертанията на дървесните корони и разграничаване на части от 
застъпващи се такива, които често в модела са обединени в един 
и същи полигон поради значително сходство в цветовете си (фиг. 
2). Тъй като двата участъка са заснети при различни условия на 
осветеност, преобладаващите корекции на векторните модели се 
различават: при пробна площ Гела – Стикъл за повечето дървесни 
корони е извършено добавяне на ниско разположените клони в сянка, 
докато при пробна площ Перелик е извършено ръчно очертаване в 
зоната, различна по цвят поради самозасенчване. И в двете пробни 
площи се наблюдават зони, при които клоните в сянка и тревната 
покривка са много близки по цветове и се налага корекция на 
очертанията на полигоните, получени чрез сегментация.

За всеки полигон от векторния модел се изчислява радиус на 
кръг с площ, равна на площта на полигона. Създава се и точков модел 
на разположението на стъблата, като точките автоматично се 

Фиг. 1. Разположение на пробните площи в близост до гр. Смолян
Fig. 1. Plots location near Smolyan, Bulgaria
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създават в центроидите на полигоните от векторния модел; 
около тях впоследствие се построяват кръговете в рамките на 
вторично създадените модели на короните. Тъй като неотчитането 
на припокриванията намалява площта на полигоните и оттам на 
радиуса, получен за тази площ, е необходимо да се изчисли втора 
стойност за радиус, която е по-голяма, и полученият кръг ще е по-
близък до външните очертания на короната на всяко от дърветата с 
припокриващи се корони. Изчислението на тази по-голяма стойност 
е извършено по два начина: чрез умножаване на радиуса с коефициент 
k = 1,05 (за всички корони на дървета в моделираната площ) и чрез 
формула, в която се взема предвид отношението между периметъра 
и площта на всеки полигон от векторния модел, т.е. прилага се 
различна степен на корекция на всеки радиус:

rc P
S

.r,

където rc е търсеният радиус, Р е периметърът на полигон, 
получен за короната на едно дърво след сегментация, а S е площта 
на същия полигон; r е радиусът, получен като квадратен корен 
от площта S, разделена на 3,14. Тази формула е изградена върху 
хипотезата, че полигоните, получени чрез сегментация, много често 

Фиг. 2. Полигони, получени след сегментация на ортомозайка. Очертаният с 
пунктир обхваща върховете на две съседни дървета

Fig. 2. Polygons created by orthomosaic image segmentation. Dashed: a polygon containing 
neighboring trees
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следят очертанията на ясно видимите по-високо разположени клони 
на дърветата, които са ограничени в по-малка окръжност, както и че 
често от полигона са изключени частите от короните, разположени 
между тях (фиг. 3).

Чрез инструмента за очертаване на буфери в ГИС се построяват 
кръгове с център в съответната точка от модела на разположение 
на дървесните стъбла, като се ползват трите стойности: r, r*k и 
rc . По този начин се получават три слоя (пространствени модели) 
с кръгове с различни размери, представящи дървесните корони в 
изследваната площ. Оценката на точността на всеки от моделите 
за пробни площи Гела – Стикъл и Перелик се прави, като кръговете за 
100 произволно избрани дървета (съответно 14% и 19% от короните) 
се съпоставят пространствено с видимите върху ортомозайката 
върхове на клоните или тяхното векторно изражение в модела, получен 
чрез сегментация (фиг. 4). Вариантите могат да бъдат следните: 
кръгът приблизително очертава върховете на клоните, т.е. моделът 
представя короната с висока степен на точност; кръгът очертава 
короната заедно с прилежащата ѝ тревна покривка, т.е. моделът 
преувеличава размерите на короната; кръгът пресича върховете на 
клоните или полигона, получен след сегментация, т.е. моделът дава 
по-малки от действителните размери на короната.

Фиг. 3. Полигони от модела на дървесните корони, обхващащи по-светлата част и 
изключващи по-тъмните клони в сянка

Fig. 3. Polygons from the tree crown model delineating the higher parts of the tree crowns, 
excluding lower branches in shade
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Общата оценка за съответния модел се прави по преобладаващия 
случай от трите, описани по-горе, като след прегледа на всички 
модели се преценява дали някой от тях дава добри резултати, 
или има нужда от допълнителни изчисления за създаването по 
автоматичен път на по-точен модел.

резултати

Извършеният анализ на трите създадени модела за двете пробни 
площи показва, че около 90% от дървесните корони са възпроизведени 
достатъчно прецизно в един от двата модела, получени след корекция 
на първоначално изчисления радиус на кръг r, а около 10% от короните 
са изместени или несъвпадащи като размери с никой модел (табл. 1). 
Нито една от короните не е най-добре представена в моделите 
с кръгове с радиус r, като тези кръгове най-често са по-малки от 
реалните размери на короните.

Короните на дърветата в пробна площ Перелик са по-
точно описани в модела, при който за радиус на кръговете се 
ползва стойността r*k. 72 от 100 верифицирани корони са най-
добре представени в този модел (фиг. 4), а 19 корони са най-точно 
възпроизведени в модела, ползващ стойността rc, поради по-голямо 
припокриване със съседни корони и по-малка площ в модела, получен 
след сегментацията. Останалите 9 дървета са грешно представени 
в модела, което най-често се дължи на грешка в очертаването на 
полигоните от първоначалния модел на короните, или на грешно 
разположен център на кръга (т.е. грешката е допусната в модела на 
разположението на стъблата).

При пробната площ Гела – Стикъл, в която гъстотата на 
дървостоя е по-голяма, 61 от 100 дървета са най-точно представени 
в модела, ползващ радиуси със стойност rc. 29 от короните са по-
точно възпроизведени в модела с радиус на кръговете r*k, като 
това са основно дървета с грешни очертания в първоначалния модел 

табл. 1. Резултати от анализа на точността на трите модела с кръгове за всяка 
от двете пробни площи

Table 1. Precision analysis for each of the three circle models for the two plots – results

пробна площ 
Plot r r*k rc несъвпадение 

No match

изместени
Out  

of position
Перелик
Perelik 0 72 19 5 4

Гела – Стикъл
Gela Stikal 0 29 61 7 3
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Фиг. 5. Кръгове с радиус r*k (бял контур) и rc (черен контур) в участък от пробна 
площ Гела – Стикъл

Fig. 5. Circles representing tree crowns, with radius value r*k (white contour), and rc 
(black contour) – plot Gela – Stikal

Фиг. 4. Кръгове с радиус r (бял контур), r*k (черен контур) и rc (пунктир) в 
участък от пробна площ Перелик

Fig. 4. Circles representing tree crowns, with radius value r (white contour), r*k (black 
contour), and rc (dashed) – plot Perelik
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на короните (полигони, обхващащи групи от дървета или тревна 
покривка, съседна на короните), или дървета, при които границите 
на полигоните в първоначалния модел са коригирани в по-голямата си 
част и се състоят преимуществено от прави отсечки, което води 
до по-малък периметър на тези полигони.

оБсъждане

При моделирането в двуизмерна среда на дървесните корони 
на иглолистни гори в пробни площи в района на Западните Родопи 
е установена значителна гъстота на дървостоите и многобройни 
припокривания между короните на съседни дървета в участъците с 
по-висока гъстота на дървостоя. Неотчитането на припокриванията 
наложи създаването на модели на короните, които биха предоставили 
възможно най-точна информация за реалните им размери и очертания, 
т.е. модели, които да отчитат тези припокривания. Получаването 
на подобни модели по автоматичен път за иглолистните дървета се 
благоприятства от обстоятелството, че в преобладаващия случай 
формата на короните е конусовидна (Jing et al., 2012). Проекцията 
на конусовидната корона върху плоскост представлява форма, близка 
до кръг, в центъра на който се разполага основата на дървесното 
стъбло. При изчисляването на радиуса на кръга, представящ дадена 
корона на иглолистно дърво, следва да се има предвид, че в много 
случаи площта на дървесните корони, моделирани чрез сегментация 
на растерни изображения, не отговаря на действителната стойност. 
При всички случаи на припокриване между короните на съседни 
дървета получените полигони са с по-малка площ, тъй като в модела 
зоната на застъпване присъства само веднъж; в други случаи ниско 
разположените засенчени клони са изключени от очертанията на 
короната, тъй като са с много близки цветове до тези на тревната 
покривка. Корекцията на модела следва да гарантира, че възможно най-
голям брой корони на дървета от изследваната площ са представени 
с минимално отклонение от реалните им очертания и площ. Тъй 
като съседните корони могат да се припокриват в различна степен, 
а грешката в размерите на короните на различни дървета може да 
варира, налице са достатъчно основания да се търсят алгоритми, 
при които вариациите в точността на очертанията на короните 
да бъдат отчетени, и същевременно да се приложат няколко подхода 
при изчислението на радиусите, така че да се установи кой от тях 
дава най-добри резултати за съответния изследван участък.

Въпреки високата разделителна способност (под 1 m), която 
лесно може да се постигне със съвременните технологии, при 
извършването на анализ на растерни изображения, без да се вземат 
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предвид възможните припокривания, не може да се гарантира 
получаването на точни данни за площите на всички дървесни корони. 
Обстоятелството, че всяка растерна клетка присъства само в 
един обект от получения векторен модел, прави сегментацията 
неподходящ метод за анализ без последваща обработка на модела. 
В горите във фаза на старост има допълнителни фактори, които 
се явяват предизвикателство пред автоматизирания анализ: 
дървесните корони са с голяма проективна площ и са по-лесно 
разпознаваеми, но се наблюдават вариации във възрастта, размерите 
на короните и разположението на върховете им по вертикала в 
склопа (доминацията), което води до засенчване или закриване на по-
малките по размер дървета (Leckie et al., 2005).

При настоящото изследване, създаването на три модела с кръгове 
с различни размери позволява достатъчно точното възпроизвеждане 
на по-голямата част от дървесните корони на иглолистните дървета 
в двете пробни площи. В същото време обстоятелството, че и в 
двата случая най-точният модел обхваща до 70% от дървесните 
корони, а около 10% от дърветата не са възпроизведени добре от 
нито един от трите модела, налага мерки за постигането на по-
висока точност както на първоначалния модел на дървесните корони, 
така и на модела на разположение на дървесните стъбла. Основна 
част от грешките в моделите с кръгове се дължат на неправилното 
очертаване на дървесните корони в първоначалния модел, получен 
след сегментация – непълното обхващане на короната в полигона, 
или обхващането на повече от едно дърво, а в други случаи на част 
от корона и съседно празно пространство, в границите на един 
полигон. По-висока точност на модела, получен след сегментация 
(при условие че не е възможно да се приложи лазерно измерване 
или друг алтернативен метод за дистанционно изследване), може 
да се постигне при ползването на по-качествени и/или подходящо 
обработени фотографски изображения. По-добри резултати могат да 
се постигнат и при паралелното анализиране на данни от различни 
заснемания, извършени по един и същ алгоритъм, но в условия на 
различна осветеност и състояние на листната маса и тревната 
покривка. От друга страна, верификация и корекция на модела 
на разположение на дървесните стъбла също може да доведе до 
получаването на по-точен модел на дървесните корони, въпреки че 
случаите на значително отклонение на позицията на стъблото в 
модела спрямо действителното му разположение са единични.

Независимо от посочените недостатъци има достатъчно 
основания да се смята, че моделите на дървесните корони с 
отчитане на припокриванията между тях предоставят много по-
точна информация за разположението и действителната форма и 
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размери на дървесните корони, което е от значение при определянето 
на общата им проективна площ, както и при извършването на 
статистически анализи, включващи и данните за други показатели 
(диаметър на стъблата, видов състав и др.).

За очертаването на отделните дървесни корони през последните 
години все по-често се прилага лазерно сканиране (ALS, или LiDAR – 
Light detection and ranging) и анализ в триизмерна среда на облаци от 
точки (point cloud), притежаващи координати в трите направления 
(Jaakkola et al., 2010; Wallace et al., 2012; Lisein et al., 2013). За съжаление, 
приложението на лазерно сканиране все още може да е затруднено 
поради високата стойност на конвенционалните изследвания с лазерни 
измервателни уреди (Zahawi et al., 2015), както и поради краткия за 
много райони период, подходящ за провеждането им (Wallace et al., 
2012). В същото време е отбелязана и тенденция на спад в цените 
на този тип изследвания (Dandois, Ellis, 2013), което подпомага все 
по-широкото им приложение в научната дейност.

изводи

Двуизмерните модели на дървесните корони на иглолистни 
дървета, създадени в ГИС-среда, могат да са много по-точни, ако в 
тях дървесните корони се представят като припокриващи се кръгове.

Поради различната точност на възпроизвеждане на дървесните 
корони в моделите, получени след сегментация на растерни 
изображения (ортомозайка), както и поради различната степен 
на припокриване между короните на съседни дървета, не може да 
се гарантира една и съща точност на възпроизвеждане на всички 
дървесни корони като кръгове, тъй като се получават грешки при 
определянето на радиуса на кръговете. 

Прилагането на няколко алгоритъма за определянето на радиуса 
на кръговете позволява получаването по автоматичен път на точни 
данни за по-голям брой дървета, но проверката на точността на 
възпроизвеждане за всяко отделно дърво и комбинирането на данни от 
различни модели е процес, който отнема време и до известна степен 
компроментира приложението на алгоритми за автоматизирана 
обработка и анализ на пространствените данни в ГИС.

Получаването на по-точни първоначални модели на дървесните 
корони след сегментация на растерни изображения може да подобри 
качеството и на създадените на тяхна основа модели на дървесните 
корони като застъпващи се кръгове.

изказвам своите благодарности на целия екип, участвал в 
картирането и определянето на гори във фаза на старост в различни 
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райони на България, и най-вече на проф. Цветан Златанов и доц. 
д-р Георги Хинков за предоставените данни от заложените пробни 
площи на терен.
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auTOmaTed cONiFer iNdividual Tree crOwN mOdel 
creaTiON while cONsideriNg NeighbOriNg crOwNs 

Overlap

P. Dimov
Institute of Biodiversity and Ecosystem Research – Sofia

Bulgarian Academy of Sciences

(summarY)

Creating a precise two-dimensional model of individual tree crowns 
require taking tree crown overlapping into consideration. When modeling 
coniferous forests, the circular crown shape allows individual tree crowns 
to be represented as overlapping discs (circle-shaped polygons). Circle 
radius can be calculated using different formulas, which can vary within a 
studied plot. Resulting tree crown model should correct all polygon shape 
and area errors, present in any vector model created through orthomosaic 
image segmentation. By applying simultaneously several radius calculation 
algorithms and results comparison at plot and individual tree level, it is 
indicated that using a single formula for calculating circle radius when 
modeling large number of tree crowns and/or different plots can not create 
data with constant level of precision. Different precision within a plot is due 
to variations in crown overlap percentage and/or polygon size and shape 
errors in a model created by segmentation. Also, variations may come from 
the specific quality of orthomosaic image for each of the plots, or the quality 
of different raw images.

Key words: individual tree crowns, forest overstory structure, digital photo images, 
remote sensing
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