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1 Дистанционни изследвания –същност и основни 
понятия 

 1.1. Основни понятия. Характерни особености и основни задачи на ДИ 

 1.2. Историческо развитие на ДИ и връзката им с други дисциплини 

 1.3. Принцип на мултипликативност при регистрирането, анализа и 
използването на дистанционно регистрираните данни 

 1.4. Основните физически и други принципи на ДИ 

 Би могло да се даде следното най-общо определение на дистанционните 
изследвания: Дистанционните изследвания (ДИ) са наука, процес, метод, 
технология и  изкуство за осигуряване на информация за различни обекти и 
явления чрез анализ на изображения и данни (получавани чрез различни сензори 
), без непосредствен контакт с изучаваните обекти.   

 Съгласно ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remore 
Sensing) - Фотограметрията  е  изкуство, наука и технология за получаване на 
надеждна информация за физическите обекти и околната среда чрез процесите 
на запис, измерване и интерпретация на изображения и образи чрез 
електромагнитна енергия и други явления. 

  Фотограметрията  е първият дистанционен метод  

 Дистанционно изследване в широк смисъл е измерването и получаването 
на информация за обектите и явленията, без пряк физически контакт с обекта на 
изследване. Данните се получават от разстояние чрез регистриране  на 
специфична енергия от обекта – силово поле, електромагнитна енергия,  
акустична енергия  – чрез технически устройства, монтирани на самолети, 
кораби, спътници, чрез получаване на специфична енергия от обекта – силово 
поле, електромагнитна енергия,  акустична енергия.  Такива  устройства  са 
например различните  камери, лазери, радиоприемници, радарни системи, 
сонари, сеизмометри, магнитометри и т.н. 

 Дистанционно изследване (RS) в по-тесен смисъл се основа на 
използването на техника за получаване на  данни в диапазона на 
електромагнитния спектър (от ултравиолетовата до радио зоната включително). 

  В ограничен смисъл това понятие покрива и въздушната фотография. В 
широк смисъл се покрива и област, която съответства на традиционната 
геофизика. 



 Термините  за Дистанционно изследване на някои други езици: са 
съответно: 

 Дистанционное зондирование – на руски 
 Remote Sensing – на англйски; 
 Teledetection – на френски; 
 Fernerkundung – на немски, 
 Sensoriamento remoto – на португалски 
 Perception remota – на испански 

  За по-добро разбиране на същността на ДИ би могла да се направи 
следната (макар и твърде груба) аналогия:  Например, човешките очи,  
функционират подобно на сензорите в ДИ, като при четене регистрират 
отразената от страницата на книгата светлината. Данните, които се получават 
посредством човешките очи са импулси, съответстващи на количеството 
светлина, отразена от тъмните и светли места от текста. Тези данни се 
анализират и интерпретират от човешкия мозък (който би могъл да се сравни с 
компютър)  в резултат на което тъмните места от страницата се възприемат като 
конкретни букви, формиращи думи. Чрез тях се образуват изречения и като 
краен резултат четящият човек интерпретира и възприема информацията, която 
се съдържа в прочетения текст. 

 Осланяйки се на тази аналогия, дистанционните изследвания могат  да  се  
третират като процес на своеобразно „четене“.  

 Според мен дистанционното изследване може да се оприличи нагледно и с 
работата на детектив, който от разстояние се стреми да получи максимално 
количество точна и обективна информация  за конкретен  обект или пък за 
дадена област от земната повърхност.  

  В ДИ чрез използването на различни сензори се набират данни. Чрез 
тяхното анализиране дистанционно (от разстояние) се получава информация за 
изследваните обекти, области и явления. Начинът и форматът на набираните 
данни може да бъде твърде различен, например може да се регистрира 
разпределението на напрежения, акустични вълни, електромагнитни вълни… 
Така например, чрез използването на гравиметър се получават данни относно 
изменението и разпределението на силата на тежестта. Сонарът пък измерва 
изменението и разпределението на акустичните вълни и се използва като 
навигационен прибор.   А природата на нашите ,човешките очи ни позволява да 
регистрираме изменението на електромагнитната енергия. 

 Системите за дистанционни изследвания се основават на използването на 
сензори които могат да регистрират електромагнитната енергия от различни  
спектрални диапазони. Тези сензори  се разполагат най-често на въздушни или 



космически носители, летящи на различна височина. По този начин ДИ 
осигуряват безценна информация за изучаването и изследването на реалното 
състояние на различни обекти и явления (в това число и на земната  атмосфера и 
повърхност, природните ресурси и т . н. ) и се създават както карти, така и 
множество други продукти, които ще бъдат разгледани накратко по-нататък в 
изложението. Данните се получават благодарение на факта, че различните 
обекти имат свои специфични физически  характеристики и по индивидуален 
начин излъчват, поглъщат и отразяват електромагнитната енергия от различните 
спектрални диапазони 

 За разбирането на процеса на набиране на данни в ДИ трябва да се 
познават  източниците на енергия, преминаването (пропускането) на тази 
енергия през атмосферата, взаимодействието на енергията с обектите и земната 
повърхност, обратното преминаване на енергията през атмосферата, както и 
въздушните или космически датчици и сензори, регистриращи  различни данни в 
различна форма (в това число и изображения в цифрова или аналогова форма). 

 Накратко, същност на двата основни етапа на ДИ се състоят в следното:
 На първия етап сензорите регистрират вариациите (различията) в 
отразяването или излъчването на електромагнитната енергия от изследваните 
области и обекти от земната повърхност. 

  На следващия втори етап  се извършва анализ (т. е.  своеобразно 
разчитане) на данните, доставени чрез сензорите. За тази цел се използват 
различни устройства за визуално наблюдение и анализ на получените 
изображенията или пък се прилага компютърна обработка за анализ на 
цифровите данни. 

 Във втория етап с оглед на подпомагането, прецизирането  и улесняването 
на анализиране освен данните и изображенията, получени чрез сензорите, се 
използват и множество помощни материали, като например, данни от полски 
наблюдения и измервания,  налични  почвени и други карти, статистически, 
справочни и други данни.  По този начин се оптимизира извличането на 
информация за пространственото разположение и реалното състояние  на  
различните видове и типове обекти, явления и природни ресурси за които 
сензорът е доставил данни.   

  По нататък тази информация се преобразува в удобен за използване вид. В 
класическия вариант най-често това става под форма на хартиени копия във вид 
на планове, карти и таблици. Напоследък за тази цел все повече и по-оптимално 
се използват географските информационна система (ГИС). В тях се съхраняват 
както изображенията и данните от ДИ, така и резултатните от тяхната обработка 
под формата на компютърни данни, организирани в отделните слоеве.   Така 
доставената и обработена информация от ДИ се предоставя на различни 



потребители и намира многостранно приложение  в много различни научни и 
приложни области и направления. 

  Развитие на ДИ и връзката им с другите дисциплини 

 Исторически развитието на дистанционните изследвания започва от 
фотографската интерпретация, която е част от традиционната фотограметрия. 
При нея дешифрирането се извършва върху монохроматични изображения, 
които са единични или стереоскопични. Методите на това дешифриране остават 
практически непроменени от откриването на фотографията от Нипс и Дагер и 
първите въздушни снимки през 1858г. до средата на 50-те години. При 
визуалното дешифриране основно се ползват така наречените дешифровъчни 
ключове, които представляват изображения на характерни участъци от земната 
повърхност с определен тип покривка, които са разпознати и обозначени върху 
снимките. Наред с фотографското представяне може да се използва и таблично 
представяне на ключовите участъци, което съдържа описание на типа покривка, 
светлотата на тона, текстурата и други характеристики. 

 Действителното развитие на дистанционните изследвания започва през 50-
те години и е свързано с изстрелването на първите изкуствени спътници на 
земята. Развитието на ДИ в това направление се основава на три основни 
предпоставки: 

 използването   на   набори   от   изображения - многоканални   
изображения, които се получават  в  различни  диапазони  на  
електромагнитния спектър; многовременни изображения,  получени през 
определени интервали от време и др; 

 използването на различни носители на апаратурата – ниско летящи 
самолети, високолетящи самолети и космически летателни апарати; и на 
различни системи за регистрация на изображенията – различни сензори; 

 прилагането на компютърни методи за обработка и анализ на получаваната 
информация 

 Връзка на ДИ с други науки и научни направления 

 Дистанционните изследвания са неразривно свързани с много науки- 
фотограметрията, физиката, математиката, картографията геодезията, , 
приборостроенето, космонавтиката, компютърната техника, изкуствения 
интелект, практически  с всички приложни науки, които дори не могат само да 
се изброят. 

  

 



Накратко за връзката на Дистанционните изследвания с фотограметрията 

 Космическа фотограметрия– (Sateellite Phoitogrammetry) – се различава от 
традиционната въздушна фотограметрия по това, че теорията и техниката на 
измерване се отнася до сензори, които се носят от космически носители като на 
изхода обикновено се получава информация под формата на изображения и 
данните се  използват за определяне на координати на различни обекти - на 
земята, луната и другите небесни тела.  Космическата фотограметрия може да 
бъде  двумерна и тримерна; за изучаване на земята и за изучаване на други 
планети и спътници. 

 По принцип при Фотограметрията  фокусът се поставя върху геометрията 
на изследваните обекти. Фотограметрията се основава предимно на  
геометрични и математически закони и отношения. 

 При Дистанционните изследвания се фокусира предимно върху на 
интерпретацията (визуална и компютърна) на изображенията и данните.  
Дистанционните изследвания се  базират  предимно на  физически закони.  

 От фотограметрична гледна точка, формално погледнато, дистанционните 
изследвания произхождат от дешифрирането. При дистанционните изследвания 
се разширява обхвата и видът на обработваната информация, което издига 
дешифрирането на качествено нов по-висок етап. 

  Дистанционните изследвания са тясно свързани с космическата 
фотограметрия. Но докато космическата фотограметрия решава координатни 
задачи и задачи по набиране на метрична информация, то ДИ се занимават 
предимно с получаването и обработката на качествена информация за обектите. 

 Теоретичните основи, на които почиват ДИ са: физика на атмосферата и 
отражателни характеристики на обектите, компютърно зрение, разпознаване на 
образи и обработка на изображения. 

 Мултипликативния принцип в дистанционните изследвания  

 Принципът на мултиплицирането (или както още се нарича принципът на 
мултипликатвност)  e основен принцип в ДИ 

 Той лежи  в самата основа, същност и в развитието на дистанционните 
изследвания.  Казано съвсем накратко, принципът на мултипликатвност на 
дистанционните изследвания се характеризира с възможностите за получаването 
и съвместната обработка на множество изображение и данни от различни 
сензори, които се използват съвместно за постигане многоаспектен анализ и 
приложение на получаваната информация в множество направления. 



 Принципът на мултипликатвност в ДИ се проявява по различни начини, а 
именно: 

   По отношение на източниците на информация 

 В ДИ съвместно се използват не само отделни снимки, а  множество 
(серии , набори) от различни изображения, а именно: 

 съвместно се използват множество снимки, направени  от различни 
станции – създават се мозайка от изображения и стереоизображения; 

 съвместно се използват многоканални изображения, направени  в различни 
диапазони на видимата и инфрачервената зона на спектъра; 

 съвместно се използват изображения, получавани от различни типове 
системи, които са две основни групи – пасивни и активни (каквито са 
лазерните и радиолокационните); 

 съвместно се използват изображения , получавани през определени 
интервали от време и включително през различни сезони; 

 съвместно се използват изображения, получавани от носители, летящи на 
различна височина (и респективно са с различно разрешение, мащаб  и 
обхват) и т . н.; 

 По отношение на обработката на данните в ДИ 

 Мултипликационният принцип се изразява в съвместното използване на 
различни методи на обработка и анализ: 

 използване на различни методи - оптическа и фотографска обработка и 
подобряване на изображенията; 

 визуална интерпретация и различни методи на визуализация; 
 различни компютърни методи за обработка – като подобряване, промяна 

на цветния тон, формиране на цветни изображения в различни цветове от 
естествените, формиране на псевдооцветени изображения, при които 
диапазони на различна градация се заменят с различни контрастни 
цветове; 

 компютърни методи за сегментация и класификация на изображенията. 

 При обработката на многоканални изображения е особено важно да се 
подберат онези канали, които носят най-много информация за дешифрирането 
на конкретните обекти и явления, които подлежат на изучаване или изследване. 

  Изображения, които се получават в режим на мултиподобряване 

 В процеса на дешифрирането по-добри резултати се получават в случаите, 
когато данните от различни източници се визуализират едновременно. Такива  
могат да бъдат изображенията, получени  в различни спектрални канали (от 



мултибанд камери), с различна поляризация или комбинации с друг тип 
изображения каквито са лазерните. За да се получи добра визуална различимост 
се прилага тяхното визуализиране с различни цветове в синтезаторите на 
изображения  или при визуализирането им на цветен монитор. 

 Възможно е оцветяването да става в естествени или близки до тях или пък 
обратни цветове, то тогава се получава тъй нареченото оцветяване в изкуствени 
“лъжливи” цветове. 

  Така например, при обработката на снимки, направени с камери със шест 
или девет канала при визуално дешифриране с помощта на многозонални 
проектори могат да се с използват снимки от четири канала. От изображенията в 
различните канали се подбират онези, които осигуряват най-добри 
дешифровъчни характеристики. Подобен подход се използва и при 
компютърната обработка. 

  По отношение на областите на приложение  

 По отношение на областите на приложение принципът на 
мултипликативност се изразява в съвместното обработване, използване и 
анализиране на данните от ДИ . Именно по този начин се постига съществено 
повишаване на информативността, точността, качеството и икономическата 
ефективност на приложението на ДИ. Това се постига чрез: 

 Комплексен анализ на данните от ДИ. При мултидисциплинарния анализ 
подобряването на резултатите се получава когато двама или повече 
интерпретатори от различни области дешифрират заедно изображенията. 
Така се получава по-качествен и надежден резултат при анализа на 
информацията. Този резултат се постига когато в зависимост от 
конкретната задача се формира екип от различни специалисти от 
подходящо подбрани области (например  от областта на горското 
стопанство, геологията, хидрологията, почвознанието, земеползването и 
т.н. 

 Мултитематично представяне на  резултатите от анализа на данните от 
ДИ–например като се използват похватите от различни области (гори, 
хидрология, геология, почви и др.) 

 Мултипликативният принцип  се прилага и по отношение на различното 
използване на една и съща информация от ДИ- например 
мултипликативно използване на една тематична карта, създадена чрез 
ДИза различни цели  – за изследване на видимост за откриване на пожари, 
за проектиране на оптимални трасета на пътища, за оптимално пресичане 
на пожари, оптимални трасета за стрелба за военни цели, на видимост за 
телекомуникации и т. н. 
 



 Други принципи в дистанционните изследвания 

 Физически принципи, които  лежат в основата на дистанционните 
изследвания ще бъдат разгледани в отделна глава. Казано съвсем накратко, те са 
свързани със следните физически процеси: 

 излъчването, разпространението и отражението на електромагнитната 
енергия; 

 взаимодействието на тази енергия с обектите от земната повърхност; 
 влиянието на атмосферата . 

 Други основни принципи в дистанционните изследвания са:  

 Съчетаването  на данни от различни източници; 
 Унифицирането на получаваните данни  в дистанционните изследвания с 

изискванията на ГИС средата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Физически основи на дистанционните 
изследвания (ДИ) 

 1.Основни характеристики на електромагнитната енергия. 
 2. Диапазони на електромагнитната енергия, използвани в дистанционните 
изследвания. 
 3. Механизми на взаимодействие с атмосферата. Прозорци на пропускане 
и непропускане на атмосферата. 

 Физическите основи на дистанционните изследвания (ДИ) са свързани 
предимно с:  

 - отражението  и разсейването на слънчевата енергия от различните  
повърхности; 

 - излъчването на енергия от нагретите тела; 

 - влиянието на атмосферата. 

 

Фиг. ч. Разпространение на  електромагнитното излъчване 

 

 Методите на  ДИ се основават на регистрирането  в аналогова или цифрова 
форма на отразеното  или собственото електромагнитно излъчване на 
участъците от изучаваната повърхност в широк спектрален диапазон.   

 

Електромагнитен спектър 

  Електромагнитното излъчване (ЕМИ)  може да се представи по два 
начина, а именно:  

 във вид вълни;  



 във вид на поток от  фотони –частици, които носят определена енергия. 
 

Вълнов модел  
 Във вълновия модел разпространението на  електромагнитното излъчване 

се предствя във вид на синусоидални вълни, които се характеризират с два 
взаимно перпендикулярни вектора: 

 вектор на електрическото поле Е; 
  вектора на магнитното поле М.  

  
Скоростта на разпространение на ЕМИ е равна на скоростта на светлината  
  с = 299 790 000 м/с  
 (закръглената стойност е 3•108 м/с). 
 

 

 

Фиг. 2. Вълнов модел на  електромагнитното излъчване 

 

 Дължината на вълната  е разстоянието  между два последователни 
максимума (гребена) на вълната.   

   Използват се следните единици за измерването ѝ:   

      - метри; 

      - микрометри (1 мкм = 10-6м); 

      - нанометр (1 нм = 10-9м). 

 Кръговата честота - ν  изразява количеството цикли на вълновите 
колебания във фиксирана точка от пространството за определенен интервал от 
време. Честотата обикновено се измерва в херцове (Хц).  



 Един херц  е честотата, която е равна на един цикъл колебания за време 
една секунда. 

 Тъй като скоростта на светлината  с е постоянна величина, дължината на 
вълната и честотата са обратно пропорционални една на друга величини:     

ν = с/λ 

 Корпускулярна теория  

 В корпускулярната теория ЕМ излъчване се моделира чрез  поток от 
фотони.  

 Този  подход е полезен и за определянето на количеството енергия, 
измервана с многозоналните сензори в ДИ.  

 При зададена дължина на вълната енергията на фотоните Q се определя 
чрез израза 

Q=h ν = h с/λ 

 където  h е константата на Планк (6,6262 × 1034 Дж•с).  

 Формулата показва, че енергията на фотоните намалява  с увеличаването 
на дължината на вълната. 
 Най-голяма енергия притежава гама-излъчването (с дължина на вълната 
около 10-9 м),  а най-малка енергия имат радиовълните (с дължина на вълната по-
голяма от 1 м). 

 Тяло, което е способно напълно да погълне изцяло падащото върху него 
електромагнитно излъчване, а  след това отново да го излъчи се нарича 
абсолютно черно тяло.  

 За абсолютно черното тяло както излъчващата способност (е), така и 
поглъщащата способност (а) са равни на единица. 

 Характеристики на електромагнитния спектър 

 Произволно тяло, температурата на което е по-голяма от абсолютната нула 
(0 К), се явява източник на електромагнитно излъчване, тъй като неговите 
молекули се намират във възбудено състояние, което се различава от 
състоянието на пълен покой.  

 Количеството на енергията, излъчвана от  даден обект зависи от следните 
основни фактори: 

  - абсолютната му температура; 

  - излъчвателната му способност;  



  - и е функция на дължината на вълната.  

 Излъчвателните свойства на реалните тела се изразяват ( се 
характеризират) с излъчвателната им способност по отношение ( в сравнение) на 
тези на абсолютно черното тяло.  

 Тъй като абсолютно черни тела в природата  не съществуват, 
излъчвателната способност на природните обекти винаги е по-малка от единица.  

 Само част от получаваната енергия (обикновено максимум до 80–98%) се 
възвръща от  такива обекти във вид на излъчване, а останалата  част се поглъща 
напълно от тях.  

 Всички тела, при температура по-голяма от абсолютната нула, излъчват 
електромагнитни вълни, които могат да имат различна дължина на вълната. 

 Прието е диапазонът, който обхваща дължини на вълните от гамма-
излъчването до радиовълните да се нарича електромагнитен спектър. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 Електромагнитен спектър и видим диапазон 

Човешкото око е способно да възприема само малка чат от ЕИС, която е прието 
да се нарича видим диапазон.  



  

Фиг. 4 Електромагнитен спектър и цветове във видимия диапазон 

 Аерокосмическите  снимки в ДИ могат да се  правят само в прозорците 
на прозрачност на  атмосферата – само в тях пропущането на атмосферата е 
достатъчно добро фиг. 5. 

Ф Фиг. 4

 

Фиг. 5 Прозорци на прозрачност на атмосферата 

 Като се имат предвид тези своеобразни „пролуки“, изображенията в ДИ 
се получават чрез използването на електромагнитното излъчване в различни 
спектрални диапазони - светлинния (обхващащ видимия, близкия и среден 
инфрачервен), топлинния инфрачервен и радиочестотния диапазон. 

 Методите на дистанционните изследвания (ДИ) са основат на 
използването на сензори, които са монтирани на летателни и космически 
апарати, и регистрират електромагнитното излъчване в широк диапазон  на 
електромагнитния спектър.  

 В по-голямата част от дистанционните методи  се използват следните 
области на електромагнитния спектър: 

    -  видимата зона; 

    -  инфрачервената зона; 



    -  топлинната инфрачервена зона; 

    -  радиодиапазона.  

 Идеалната схема за дистанционно изследване  е показана на следващата 
схема фиг. 5. 

 

 

Фиг. 5 

 За дистанционните изследвания най-голямо значение имат следните  
специфични характеристики на природните обекти: 
  - Отражателна способност на природните образования; 
 - Кoефициентът на отражение; 
 - Направлението на отражение; 
  - Кoефициентът на поглъщане; 

 На фиг. 6 могат да се видят различните видове отражения. 

 

Фиг.6 Видове отражения  

На фиг. 7 е показана реална схема за дистанционни изследвания. 

 



 

Фиг. 7  

 Основни фактори, които създават проблеми в дистанционните 
изследвания ДИ са: 

   - неспособността на  реалните източници да обезпечат еднородност на потока 
на излъчване, както в пространството,  така и във времето; 

    - изменението на интензивността на излъчването и  неговия  спектър заради 
взаимодействието с газовете в атмосферата, молекулите на водните пари и 
атмосферните частици; 

    - изменението на спектралната чувствителност на едно и също вещество при 
различни условия; 

    - наличието на възможност за съвпадане на спектралната чувствителност на 
различни вещества;  

    - невъзможността за създаване на идеални сензори, способни да регистрират 
всички дължини на вълните на електромагнитния спектър; 

    - предаване на данните със закъснение във  времето поради технически 
ограничения; 

    - предаване на данните със закъснение във  времето, когато формата на 
предаваните данни се различава от формата, изискван от потребителите; 

- потребителите не разполагат с необходимата информация за параметрите на 
доставяните данни от дистанционните изследвания;  
    - недостатъчен  опити на потребителите за анализ и дешифриране на 
изображенията от дистанционните изследвания. 

  



3. Механизми за взаимодействие на 
електромагнитното излъчване с обекта  
 Получаването на оптимални  данни чрез дистанционни изследвания  е 
свързано с познаването и отчитането на  следните техни аспекти, които са 4 на 
брой: 

  1.) Източниците на ЕМ излъчване; 

  2.) Особеностите на преминаването на използваното излъчване  (ЕМ 
енергия) през атмосферата; 

  3.)  Особеностите на обектите;  

 4.)  Параметрите на датчиците 

 Под електромагнитна енергия (ЕМИ) се разбира енергията, излъчена в 
диапазона с дължина на вълната  от 10-10 мкм (космическите лъчи) до10 10 мкм 
(радиовълните). 

 Съществуват три основни източника на електромагнитна енергия: 
  1.) Собственото излъчване на Земята; 
   2.) Излъчването на Слънцето; 
  3.) Изкуственото излъчване. 
  Всички тези три вида излъчвания  оказват своето влияние при 
формирането на образите на изучаваните  повърхности и обекти върху 
изображенията, използвани в  дистнанционните изследвания 
 Важно е да се познава и двойствения  характер на електромагнитното 
излъчване.  
 Електромагнитното излъчване (или светлината  - казано на разговорен 
език) има сложна и двойствена природа и понастоящем са създадени две теории : 

 - Във вълновата теория  светлината се разглежда като  съвкупност от 
електромагнитни вълни.  

 -  Във корпускулярна теория - светлината се разглежда като поток от 
енергийно заредени частици , наричани фотони.  

  В дистанционните изследвания  се използва както  единият, така  и другият 
начин за представяне на електромагнитното излъчване. 

 Когато светлината се разглежда като съвкупност от електромагнитни 
вълни тя се дефинира със следните характеристики: 



 - Дължината на вълната λ -  разстоянието между две съседни максимални 
стойности на синусоидата.  

 Слънчевия спектър съдържа електромагнитни вълни с дължини от няколко 
метра, части от метъра, милиметри т.н. микрометри (1мкм=10-6м.) или хилядни 
от милиметъра – нанометри (1нм = 10-9м.)  

 - Честота на трептене  ν – количеството максимуми и минимуми на 
вълната за време 1 секунда.   

   С = 299 790 000м/с.  

  ν и λ –оказват решаващо влияние върху разпространението на 
електромагнитното излъчване в атмосферата и неговото отражение от земните 
обекти. 

 При разглеждане на светлината като съвкупност от бързо движещи се 
частици, от особена важност е количеството енергия Q , която пренасят  
фотоните  

 Q=h ν = h c/λ 

 h е константтаа на Планк и има стойност 6.6262Х1034 Дж/с  

 Енергията на фотона - Q e  от решаващо значение за т.н. “проникваща 
способност” на електромагнитното излъчване 

 Проникващата способност е количество електромагнитна енергия 
преминаващо през конкретно препятствие със зададена дебелина – атмосфера, 
почва, бетон, органична и неорганична материя и т.н.  

 Най-висока проникваща способност притежава т.н. гама излъчване, с 
дължина на вълната от порядъка на 10-9 м, а най-малка енергия притежават 
радиовълните, които имат  голяма дължина на вълната. 

 ДИАПАЗОНИ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИЯ СПЕКТЪР 

 За целите на дистанционните изследвания са приложими и се използват 
следните диапазони на електромагнитния спектър: 

 оптическия диапазон, който включва - видимия диапазон  и 
инфрачервения диапазон; 

 Микровълновия диапазон; 
 Радиовълновия  диапазон. 

  От особено значение за дистанционните изследвания е използването на 
оптическия  светлинен диапазон.  



 
Фиг. Диапазони на електромагнитния спектър 

 Интензивността на излъчване на телата е в пряка зависимост от тяхната 
температура. 
 

 

 



Фиг. 

 С повишаването на температура се увеличава делът на късовълновите 
излъчвания. 
 Тази особеност е от особено значение за правилната интерпретацията на 
данните в дистанционните изследвания. 

 

 Въздействията на атмосферата върху електромагнитното излъчване са два 
основни типа, а именно:  

 поглъщане;  
 разсейване.  

    Поглъщането и разсейването на светлината са основните физически 
процеси, които оказват съществено влияние върху възможността за наблюдение 
и видимото възприемане на голяма част от обектите. 

 

Закон на Бугер 

 Поглъщането на електромагнитните вълни (светлината) представлява 
физическо явление на преобразуване на част или цялата електромагнитната 
енергия във вътрешна (най-често топлинна) или в друга форма на енергия , 



водещо до  намаляване на светлинния поток или до пълното му изчезване при 
неговото разпространение в различните среди и вещества.  

 Тези диапазони от ЕМС които лежат извън интервалите на поглъщане се 
наричат “прозорци на прозрачност на атмосферата”. 

 Само тези диапазони се използват за целите на  ДИ защото само в тях може 
да бъде регистрирано със съответни сензори  

 В  първия прозорец на прозрачност попадат всички вълни от видимия 
спектър и инфрачервения спектър (от 0.4 до 2.0 Мкм) 

 

 Разсейването на електромагнитните вълни представлява промяна в 
посоката им на разпространение, дължаща се на тяхното взаимодействие с 
молекулите на различните газове и механични частици съдържащи се в 
атмосферата. 
 Големината на разсейването зависи от множество фактори като: 

-  дължината на електромагнитните вълни:  
-  концентрацията на газове в атмосферата: 
-  размера на механичните частици: 
-  разстоянието, което електромагнитните вълни изминават през 

атмосферата. 
 Според  съотношението между размера на частиците и дължината на 
вълната се дефинират три типа разсейване, които се определят посредством 
стойността на безразмерната величина α 
 Първи тип – α<<1 – Релеевско разсейване 
 Втори тип – α=1 – Ми разсейване 
 Трети тип – α >>1 – Геометрическо разсейване  

pDπ
α

λ
×

=  

Където: 
 Dp е размера на окръжността на частиците 
λ  е дължината на вълната. 



 

 

 При взаимодействието на електромагнитните вълни с различните обекти, 
разположени върху земната повърхност, се осъществява трансформация на 
енергията на фотоните, която бива три основни  типа: 
 - поглъщане; 
 - отражение; 
 - пропускане. 
 В резултат на това взаимодействие,  попадащата върху обектите от земната 
повърхност енергия Ei се разделя на три основни съставящи: 
 Първа съставяща  е Отразената енергия  ER – тази която се съдържа в 
отразените от обектите електромагнитни вълни; 
 Втора съставяща  е Погълната (абсорбирана) енергия  EA  - тази която се 
поглъща (абсорбира) от обектите; 
 Трета съставяща е  Пропусната енергия  ЕT – тази която преминава през 
самите обекти. 
 Връзката между тези съставящи (в съответствие със закона за запазване на 
енергията) се изразява със следната формула: 
                                           Ei = ER+ EA+ ET  

 Това взаимодействие се изразява чрез особености на разпределението 
между отделните  съставящите във формулата за запазване на енергията  

 За ДИ са много важни следните основни особености: 
1. За едни и същи обекти разпределението е  различно за електромагнитната 

енергия с различна дължина на вълната  
2. Различните обекти в зависимост от своята физическа природа (съдържание 

на вещества, структура, химичен състав и др.) и  в зависимост от тяхното 
състояние и условия на наблюдения (температура, влажност и др.) 
притежават различни способности за отражение, поглъщане и пропускане 
на енергията. 



E j(λ) = ER,J(λ) + EA,J(λ) + ET,J(λ)  
 Където:   λ е конкретната дължина на вълната. 
                   J е даден тип (клас)обекти от земната повърхност. 
 От особено значение и важност за ДИ е  стойността на съставящата  
ER ( Отразената енергия):  

ER,J(λ) = Ei,j(λ) – [EA,J(λ) + ET,J(λ) 
            ER,J(λ)  се явява основен демаскиращ  признак на обектите при тяхното 
изследаене чрез ДИ 
 Атмосферата се състои от различни газове, водни пари и механични 
частици, които при съприкосновение с електромагнитните вълни поглъщат 
енергията на фотоните, т.е поглъщат електромагнитното излъчване.  
 Най-голяма способност за поглъщане на слънчевото излъчване притежават 
озона - О3, въглеродния двуокис – СО2 и водните пари – Н2О.  
 Електромагнитните вълни с различна дължина се поглъщат различно - 
някои напълно, други в по-малка степен.  
 На практика  почти половината от електромагнитните вълни не достигат до 
земната повърхност, а се поглъщат от атмосферата. 
 Собственото излъчване на Земята е свързано с вътрешния земен топлинен  
поток, геохимическите  и биохимическите процеси и се състои от гама-лъчи и 
топлинно излъчване. 
 Енергията от естествения източник на ИМ излъчване – Слънцето е 
разпределена по целия ЕМ спектър.  
 При разпространението ѝ през атмосферата нейната интензивност и 
спектралното ѝ разпределение се променят  под въздействието на  атмосферата .  
 След преминаването през атмосферата ЕМ излъчване достига и си 
взаимодейства със земната повърхност и обектите, разположение върху нея в 
резултат на което се отразява и/или се поглъща  от тях.  
 Отразената и излъчената енергия преминава обратно през атмосферата и 
отново претърпява изменения както на своето спектрално разпределение, така и 
на интензивността си. След това, излъчването достига до датчика за ДИ, където 
то се измерва и се регистрира във вид на конкретни данни, които впоследствие се 
обработват.  
     Много е важно е да се разбира, че именно начинът на отражението и /или 
поглъщането и излъчването от обектите на падащата ЕМ енергия се явява  
своеобразен сигнал, който може да бъде регистриран и трансформиран в 
определена количествена форма на представяне. 
 Отразеното излъчване характеризира отражателната способност на 
обектите, която се изразява чрез спектралната плътност на енергийната яркост и 
може да се измерва със сензорите за дистанционни изследвания. 

  Получените резултатни величини се представят в дискретни цифрови 
значения, съответстващи на характеристиките на отражателната способност.  



 Тези величини се наричат  спектрални коефициенти на яркостта или 
спектрални яркости  (СЯ).   

  Като се имат предвид прозорците на прозрачност на атмосферата, 
отразената от земната повърхност слънчева енергия   може да се регистрира в: 

 близкия ултравиолетов, 

 видимия (0,38–0,72 мкм), 

  близкия (0,72–1,3 мкм),  

 среднния (1,3–3 мкм) и 

  далечния (топлинен 7,0–15,0 мкм) инфрачервени диапазони. 
Атмосферните прозорци са 6 на брой и обхващат следните диапазони: 

 1    0,3–1,3 мкм; 

 2    1,5–1,8 мкм; 

 3    2,0–2,6 мкм; 

 4    3,0–3,6 мкм; 

 5    4,2–5,0 мкм; 

 6    7,0–15,0 мкм. 

 За целите на  ДИ обикновено се използват спектралните диапазони, 
попадащи в  атмосферните прозорци 1, 2, 3 и 6 и предимно тези области на ЕМС, 
в които  отражението и излъчването на изучаваните обекти са най-добре 
изразени и са най-отчетливо различими върху съответните изображения.   

 Радиолокационните (РЛ) системи за ДИ работят в микровълновия  
радиодиапазон  с дължина на вълната от 1 мм до 1 м, като най-често се 
използват  следните диапазони:  
 K (0,8–1,1 см);  
 X (2,4–3,8 см);  
 L (15–30 cм). 
 Атмосферните явления в много голяма степен затрудняват 
интерпретацията на данните, в ултравиолетовата област на ЕМ спектър и 
фактически ограничават използването на този диапазон за целите на 
дистанционни изследвания. 
 В дистанционните изследвания се използва предимно информацията от 
отразената енергия, която се регистрира основно върху различни въздушни и 
космически изображения. 



  При така наречения дискриминантен анализ на природните образувания 
чрез спектрални отражателни характеристики се извършва изучаване на земната 
повърхност като се използва свойството на различните повърхности и обекти да 
отразяват и разсейват по различен падащата върху тях електромагнитна енергия. 

 Въпреки огромното многообразие от обекти (в земните ландшафти) те 
могат да се  разделят на четири класа, всеки от които се отличава със 
своеобразна крива на спектралната яркост (СЯ): 

 
Анализ на специфичните особености на кривите  на спектралната 

 яркост (СЯ) за всеки отделен клас обекти  
  
 1 клас (скали и почва) се характеризира с увеличаване на спектралната 
яркост при приближаване към червената зона на ЕМ спектър: 
  2 клас (растителна  покривка) се отличава  със своя  характерен 
максимум на отражателната способност в зелената зона, минимум в червената 
зона и много рязко увеличение на отражението в близката инфрачервена зона. 
 3 клас (водни  повърхности) се характеризира с монотонно намаляване на 
отражателната способност от синьо-зеления към червената зона на спектъра, тъй 
като ЕМ  вълни с по-голяма дължина  се поглъщат (абсорбират) по-силно от 
водата. 
 4 клас (снежни повърхности и близките на тях облаци) притежава  най-
високи стойности на спектралната яркост с неголямо понижение в близката ИЧ 
зона. Понижението рязко се увеличава  при насищане на снега с вода. 
 
 СПЕКТРАЛНА ОТРАЖАВАЩА СПОСОБНОСТ НА ПОЧВИТЕ 
 На следващите графики се виждат спектралните характеристики на някои  
типове почва при  различен процент  на тяхната влажност  
 



 
  
 Практически всички методи за ДИ се базират на анализа на специфичните 
особености на обектите да отразяват, поглъщат и излъчват ЕМ енергия в 
различни спектрални диапазони.  
 Изучаването на характеристиките на отражателната способност дава 
теоретичната основа за интерпретирането на различни обекти по набори от 
снимки.  
 В тази област са  разработени така наречените методи за спектрометрична 
класификация на природните обекти и различните образувания върху земната 
повърхност. 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Системи за регистриране на изображения за 
целите на дистанционните изследвания. Сензорни 
системи, формиращи изображения и без формиране 
на изображения  
  Техническите средства за ДИ на Земята от Космоса осигуряват първата  
степен от процеса на дистанционните изследвания. 
     Те представляват съвкупност от следните  три системи: 
 1. Системи, които регистрират информация за изучаваните обекти в 
определен вид и я предават на съответните приемни станции; 
 2. Носители на съответната апаратура; 
 3. Средства за обработка на получаваната информация. 

 Казано накратко, при фотографиращите системи се получава и записва 
двумерно изображение, докато при нефотографиращите се получава само набор 
от определени дискретни данни.  
      Към класа на нефотографиращите системи се отнася широк набор от 
спектрофотометри (спектрорадиометри). 
 Нефотографиращите системи работят на различни принципи за разделяне 
на спектралните канали, като например: интерферометри, диспергиращи призми, 
дифракционни решетки, интерференционни филттри. 
  Отделните системи се различават по своята чувствителност, спектрално си 
разрешение и механичната стабилност.  Те намират широко приложение при 
различни геофизични изследвания. 
 Фотографиращите системи се използват както за получаване на качествени 
характеристики на обектите, така също и за извличане на геометрична 
информация и намират много широко приложение в различни области на 
дистанционните изследвания.  

 Фотографиращите системи могат да се класифицират по различни 
показатели 
     1. Основен признак е последователността на формиране на отделните 
елементи, съставящи изображението. В зависимост от това системите се делят 
на: 
  - Системи с паралелно формиране (кадрови системи), които се подчиняват 
на законите на централното проектиране;  
 - Системи с последователно формиране. При тях всеки елемент се 
регистрира последователно във времето. Сканирането в едното направление (по 
редове) се осъществява за сметка на механична развивка, а в другото 
направление за сметка на движението на носителя.  Типичен пример за такива 
системи са оптико-механичните скенери. 



  2. Друг признак за класифициране  на фотографиращите системи за ДИ е 
областта,  в която се извършва развивката на изображението 
 По този показател системите се делят на: 
      - системи с развиване в пространството на обекта (сканерни); 
      - системи с развиване в пространството на изображението (телевизионни); 
  - системи без развиване – (фотографски). 
 
  3. Според източника на изучаваната енергия системите за дистанционни 
изследвания биват активни и пасивни.  
 

 
  
 - Към активните се отнасят радиолокационните, лазерните системи и др.; 
   - Към пасивните спадат цветните, многозоналните снимки и сканерните 
изображения 

 4. Според физическия принцип на регистрация системите за дистанционни 
изследвания биват: 
 - фотохимични (фотографски); 
 - електронни; 
 - оптико-механични; 
 - комбинирани. 
 5. По начина на преобразуване (регистрация) на постъпващата енергия 
системите за ДИ са: 
   - фотографски – на базата на фотохимични процеси; 
   - посредством полупроводников преобразувател – CCD; 
   - посредством фотоелектронно преобразуване – видиконна камера; 
   - фотодетектор; 
   - с вторично  двойно преобразуване –  оптико-механично. 
 
  6. Според  спектралния диапазон системите за дистанциионни 
изследвания се подразделят на:  



 - Многоканали (лентови)  
 - Едноканални (широколентови). 
 
 7. Според начина на разделяне на каналите системите за дистанциионни 
изследвания биват: 
 -   с пространствено  разделяне  (сканери); 
 -  фотокамери  с отделни снимачни модули; 
 -  с разделяне чрез филтриране (цветни снимки); 
 -  комбинирани. 

 На практика всяка  конкретна  система  за  дистанционни изследвания  се 
явява комбинация от  вече разгледаните. 
  Например:  
  - Фотографските снимки  - панорамни и кадрови.  
  - Телевизионните изображения  –  оптически и оптико-механични; 
  - Радиометричните изображения – многоспектрални сканери,  
радиолокационни системи и т. н.  
 Важно е да се подчертае,че обработката на космическите изображения е 
свързана с редица  проблеми и нейните особености са в пряка  връзка и 
зависимост  преди всичко от начина на създаване и геометрията на 
изображенията, дължащи се на метода на тяхното формиране и конкретните 
характеристики на използваната система за дистанционни изследвания. 
 Основното предимство на кадровата снимка, пред другите типове 
изображения, получавани от космическите летателни апарати е, че при нея се 
запазват проективните съотношения по отношение на цялото изображение. Това 
позволява по-лесно да се реализират геометричните преобразования и да се 
получава  по-точна координатна информация за обектите на терена. 
  Изкривяванията, дължащи се на останалите смущаващи фактори, се 
запазват. Това налага да се разработват процедури, отчитащи и елиминиращи 
тези изкривявания. 
 
 Класификация на видовете космическите снимачни камери (КСК) –  
основни показатели 
   А.  Според предназначението им; 
   Б.  Според метода на създаване на  
снимките; 
   В   Според геометричните им параметри. 
  
 Според предназначението си космическите снимачни камери (КСК) се 
подразделят на четири основни групи:  
 - топографси космическите снимачни камери (ТКСК); 
 - дешифровъчни (космическите снимачни камери ДКСК); 



 - звездни космическите снимачни камери(ЗКСК); 
 - многозонални космическите снимачни камери (МКСК). 
 

 
 
 Фокусното разстояние е основен показател на космическите снимачни 
камери (КСК) 
  - В топографските космическите снимачни камери (ТКСК) се използват 
обективи, които да трябва да осигуряват малка дисторзия, затова се използва 
обективи с фокусно разстояние в диапазона 50-200mm. 
  
 - При дешифровъчните космически снимачни камери (ДСКС) фокусното 
разстояние се обикновено се променя в по-широки граници - в диапазон 30-
3000mm. 
 - Многозоналните космически снимачни камери  обикновено имат фокусно 
разстояние между 100 - 200мм и по този начин те осигуряват заснимането на 
големи по размер площи. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Носители на апаратура в 

дистанционните изследвания 
 

 Техническите средства за ДИ на Земята от Космоса осигуряват първата  
степен от процеса на дистанционните изследвания –ДИ .Те представляват 
съвкупност от следните  3 системи: 

1.- Системи, които регистрират информацията за изучавания обект в 
определен вид и я предават на приемната станция; 
2. - Носители на съответната апаратура; 
3. - Средства за обработка на получаваната информация. 
 

 
 

 Системите, които осигуряват информацията се състоят от две компоненти: 
- подсистема за получаване (регистриране) на информацията; 
- подсистема за първична обработка на информацията. 

     Подсистемите за получаване на информацията се състои от две части: 
- носители на апаратурата - космически летателни апарати (КЛА); 
- апаратура за регистриране на информацията. 
 

 Носителите на апаратурата за дистанционни изследвания  могат да се 
класифицират по няколко различни показатели:  
    В зависимост от режима на функциониране те се подразделят на: 
  - възвръщаеми носителите на апаратурата за дистанционни изследвания;  
 - невъзвръщаеми носителите на апаратурата за дистанционни 
изследвания.  
     Възвращаемите могат да бъдат: 
  - пилотируеми ; 



 - непилотируеми. 
 Пилотируемите носители на апаратура за ДИ са няколко вида: 
 - за еднократно използване; 
 - за многократно използване (това са така наречените космически кораби и 
космически совалки); 
 - пилотируеми орбитални станции (ПОС).  
 Освен това,   пилотируемите космическите кораби (ПКК) според обхвата на 
действие се подразделят на околоземни и междупланетни (засега само до 
Луната). 
 Непилотируемите носители на апаратура за ДИ от своя страна биват: 
   - изкуствени спътници на Земята (ИСЗ – Satellites); 
  - транспортни космически кораби (ТКК);  
  - автоматични междупланетни станции (АМС).  
 Друг важен показател при класифицирането на КЛА е според  вида на 
траекториите на полетите им.  
 Космическите програми се развиват след изстрелването на първия ИСЗ на 
4.10.1957г.  
 Едни от първите са съветските ПКК “Восток” и “Союз”, американските 
“Меркурий” и “Джемини”. ПКК “Аполо” е междупланетна програма за 
изучаване на Луната. 
  Следващ етап в овладяването на космоса са пилотируемите космически 
станции - американските “SkyLab” и съветските “Салют” , които се обслужват от 
транспортните кораби “Прогрес”.  
 Американските “Space Shuttle” и руските “Буран” са кораби за многократна 
употреба. 
 Автоматичните изкуствени спътници за изучаването на земните ресурси са 
от серията ERTS (Earth Resource Technology Satellite), които в последствие са 
преименувани на Lansat.  
 Първото поколение вклюват Lansat 1, 2, и 3, а второто поколение - 4 и 5, 
които носят сензора Thematic mapper (TM).  
 Друга значима програма за изучаване на Земята и нейните ресурси е 
серията SPOT (Systeme Probatoire de l’Observation de la Terre). 

 



 

 
 

 
 

 
 Програмите MOS (Marine Oservation Satellite) и ERS (Earth Resource 
Satellite) са японски.  
 Друга значима мисия е Heat Capacity Mapping Mission (HCMM), която е 
част от серията AEM (Application Explorer Mission).  



    Важни спътници, които са оборудвани с радиолокационни сензори, са 
Seasat на НАСА и ERS-1 (Earth Resource Satellite) на ESA (European Space 
Agency).  
     Трябва да се отбележи и важния спътник RadarSat на Канада. 
Програмите MOS (Marine Oservation Satellite) и ERS (Earth Resource Satellite) са 
японски.  
 Друга значима мисия е Heat Capacity Mapping Mission (HCMM), която е 
част от серията AEM (Application Explorer Mission).  
   Важни спътници, които са оборудвани с радиолокационни сензори, са Seasat на 
НАСА и ERS-1 (Earth Resource Satellite) на ESA (European Space Agency).  
    Трябва да се отбележи и важния спътник RadarSat на Канада. Сериите TIROS 
(Television and Infrared Satellite) на NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration) и Meteosat на ESA са метеорологичните спътници.     
 Съветските метеоролични спътници са от серията Космос и Метеор. 
 Групата спътници от серията  GOES (Geostationary Operational 
Environmental Satellites) са  с геостационарна орбита. 
 Друг геостационарен спътник е японският спътник Himawari. 
Сериите TIROS (Television and Infrared Satellite) на NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) и Meteosat на ESA са метеорологичните спътници.     
 Съветските метеоролични спътници са от серията Космос и Метеор. 
 Групата спътници от серията  GOES (Geostationary Operational 
Environmental Satellites) са  с геостационарна орбита. 
 Друг геостационарен спътник е японският спътник Himawari.   
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



6.  Компоненти на системите за регистриране 

на изображения в дистанционните изследвания 
  Всяка една съвременна система за ДИ се състои от два сегмента, които 
са неразривно свързани и функционират съвместно: космически (орбитален) и 
наземен . 

 На следващата схема са показни нейните  основните структурни елементи. 

   

 
  

 Орбиталният сегмент на системата включва собствената  базова платформа, 
на която е инсталирана  целевата апаратура за дистанционни изследвания, и 
бордовите средства за съхранение и предаване на информацията към Земята по 
каналите за радиовръзка. 

 Наземният сегмент на системата също играе много важна роля и изпълнява 
следните основни функции : 

 - осигурява управлението на полета на космическите спътници; 

 - регулира режимите на работа на целевото оборудване (осъществяващо 
самото  заснимане)  и на апаратурата за предаване на получените данни; 

 - приема  данните от дистанционното наблюдение; 

 - съхранява доставената информацията; 

 -извършва първичната и тематичната обработка на получените 
изображения; 

 -  разпространява  и продава продуктите с различни нива на обработка, 
получени в резултат на дистанционното изследване ; 



 - събира заявките  на  потребителите на различни изображения и данни от 
дистанционното изследване.  

 Наземният сегмент включа следните структурни елементи: 

 1.Център за управление на работата на орбиталния сегмент, който обединява 
поредица от специални станции. Информационният център,  от своя страна, 
включва следните основни звена : 

 - център за обработка на данните от ДИ;  - централизирани и локални 
архиви за съхранение и счетоводство на данните; 

 - служби, обезпечаващи разпространението на информационните продукти; 

 - служби,  извършващи обслужването на потребителите на дани от ДИ. 

 2. Разпределителна мрежа от: 

- регионални приемни станции за събиране данни чрез ДИ; 

- локални приемни станции за събиране данни чрез ДИ; 

 Мрежата от приемни станции е разположена по такъв начин, че може да 
обезпечи оперативното получаване резултатите от  заснимането за  колкото се  
може по-голяма територия. 

 С това  се цели да се постигне  се  намаляване на натоварването на бордовите 
устройства за съхранение на данни от ДИ. 

 Регионалните приемни станции, по правило, са управляват от национални 
или международни космически служби. 

 Локалните приемни станции може да са собственост на отделни 
организации или частни лица. 

 Оборудването на  регионалните станции играе много важна роля, тъй като, 
освен получаване на данни в реално време, то осигурява както пълното 
разтоварване на данните от бордовите устройства за съхранение, така и 
предварителната им обработка и архивирането им. 

 В качеството на пример за съвременна наземна приемна станция за ДИ по-
долу накратко е разгледана станцията УниСкан™, която е създадена от 
Инженерно-техническия център «СеканЕкс». 

 Една такава станция позволява получаването на оптически данни с 
разрешение от 1 км до 0,7 м и радиолокационни изображения с разрешение от 100 
м  до  8 м  за  територии  в  радиус  около  2,5 хиляди километра. 



 
 

 Комплекс УниСкан™ е предназначен  да осигурява приемането и 
обработката на информация, която е предавана  от нискоорбитални изкуствени 
спътници на Земята (ИСЗ) по радиоканала в диапазона над 8 GHz  със скорост до 
170 Mbit / s в един канал 

 Понастоящем, комплексът УниСкан™ позволява принимането и 
обработването  на данни от спътниците Terra, Aqua, SPOT 4, IRS-P5, IRS-P6, 
Radarsat-1, Envisat-1 и др. 

 
 

 Заедно с комплекса се доставя и специализиран софтуер за: 

  - управление на станцията за получаване на данни; 

  - поддържане на електронен архив от данни; 

  - генериране на продукти от тях (изображения и други). 



 
  

 С развитието на Интернет се осигуриха качествено нови възможности за 
осъществяването на отдалечен достъп до спътниковите данни. 

 Днес, в почти всички водещи центрове функционират средства за 
оперативен отдалечен достъп на потребителите до данните от дистанционните 
изследвания. 

 Най-простият и най-разпространеният метод за предаване на данни от 
дистанционните наблюдение е непрекъснатата радио-комуникация с приемни 
станции, които имат повишени изисквания към надеждността на приемането на 
радиосигнали. 

 Приемането на данни най-успешно се осигурява, когато приемната станция 
е разположена на линията на пряка видимост със сателита и когато нищо не 
затъмнява тази линия.  Линията на пряка видимост трябва да бъде разположена 
високо над хоризонта, за да се сведе до минимум влиянието на атмосферата. 

 Прието е всички тези изисквания да се изразяват с понятието „маска“ на 
приемната станция - зона от земната повърхност, вътре в която се осъществява 
успешно приемане на данни от спътника. 

 Нека се предположи, че: 

 - земната повърхност е сфера с радиус R, 

 - h е височината на орбитата на спътника и, че няма пречки по линията на 
пряката видимост 

(следващата фигура) 

 



 
 Ъгълът  , които определя разстоянието между сателита и станцията се 
определя от уравнението: 

 

където      е ъгълът на «повдигането» на линията на пряката  видимост. 

Ако      = 5º, то при h = 700 км се получава      = 21º. 

 В този случай «маската» представлява окръжност с радиус 2400 км. 

 А приемната станция се намира в центъра на тази окръжност. 

 
 Способи за предаване на данни от дистанционното изследване  на 
Земята 

 Данните, които се получават чрез различни датчици за ДИ, е необходимо да 
бъдат предадени до мястото, където ще  бъдат анализирани.  

 Когато системите за събиране на данни работят на спътници, които са в 
орбита от няколко години, има три възможни начина за предаване на данни. 

 Понастоящем, всички приемни станции са разположени на сушата и не може  
да се обезпечат такива зони за директно приемане на данни над океаните. 

 Затова се използва втората група методи. При които  данните се съхраняват 
на борда на КЛА и в зоните на пряка видимост се осъществява  последващото им 
прехвърляне на Земята Този метод изисква създаването на мощни устройства на 
борда на КЛА , които да могат да съхраняват голямо количество информация.  

 Третият метод включва използването на сателити-ретранслатори, които 
увеличават областта на приемане на мрежата от наземни станции, разположени на 
сушата. Тези спътници се намират  на геостационарни орбити и ретранслират 
(препредават) получените  от тях данни  към наземните приемни станции. 

 

ϕ

ϕ



7 Фотографиращи системи Видове 

изображения за  дистанционни изследвания 
 Изображенията, които се  използват за целите на дистанционните 
изследвания се получават в резултат на регистрирането в аналогова или в цифрова 
форма на отразеното  или на собственото електромагнитно излъчване на 
изучаваните обекти или повърхности в различни  спектрални диапазони.   
 Изображенията в ДИ се получават чрез сензори, които са монтирани на въздушни 
или космически летателни апарати и регистрират собственото или отразеното 
електромагнитното излъчване на обектите в широк диапазон  на 
електромагнитния спектър.  
 За  целите на  дистанционните изследвания  се използват  следните области 
на електромагнитния  спектър: 
    -  видимата зона; 
    -  инфрачервената зона; 
    -  топлинната инфрачервена зона; 
    -  радиодиапазона.  
 

 
 За получаването на оптимална информация за изучаваните обекти в ДИ се 
използват следните основни видове изображения:  
 - аерокосмически стереоснимки; 
  - мултиспектрални изображения; 
 - хиперспектрални изображения 
  - многовременни изображения; 
  - многостепенни изображения; 
  - многополяризационни изображения. 

  
  
  



 Аерокосмическите стереоснимки са двойки изображения,  които имат  
определен процент надлъжно застъпване (образуват стереодвойка).  

 Снимачните  центрове на отделните снимки са разположени в различни 
точки от  пространството, които при космическите снимки могат да бъдат 
разположение в една или в две съседни орбити на спътника. На следващата фигура 
нагледно са показани два начина за получаване на космически стереодвойки 
снимки:  

 а)  В един кръг от орбитата на спътника  

 -   чрез отклоняване на визирната ос на камерата; 

 - чрез използването на допълнителни обективи, които са  разположени под 
подходящо подбран ъгъл, спрямо надира. 

 б)  Снимките от стереодвойката са направени от съседни облитания – при 
две съседни преминавания от орбитата на конкретния сателит. 

 
 

 - Мултиспектрални изображения   

 Мултиспектралните (многозоналните)  изображения представляват серия от 
снимки на една и съща част от земната повърхност, направени по едно и също 
време, но в няколко (обикновено не повече от 10 на брой) различни спектрални 
диапазони, които се подбират така, че да бъдат или най-информативни за 
изследваните обекти и терени или пък да са най-прости (лесни) за регистрация.  

   
 



 

 Мултиспектралните  снимки  се състоят  от набор от зонални изображения, 
които се различават в съответствие с особеностите на спектралната яркост на 
заснетите обекти в използваните различни диапазони. 
   Физическата същност  на многозоналните снимки  се основава  на 
уникалността на тоновите характеристики на различните обекти в отделните 
спектрални диапазони.  
 Обединяването на яркостните данни от снимките, направени в няколко 
спектрални диапазони осигурява по-богата информация и позволява по-точно и 
вярно да се разпознават  и изследват различните обекти. 
 

 Хиперспектралните снимки   

 Хиперспектралните изображения представляват голям набор от снимки, 
направени в един и същи момент и на една и съща част от земната повърхност, но 
в различни и много на брой (стотици и дори хиляди) тесни спектрални диапазони 
(участъци от електромагнитния спектър с определена дължина на вълната), в 
които се регистрира интензивността на отразените електромагнитна енергия от 
заснетите обекти и повърхности. 
 Използваните тесни спектрални диапазони се наричат хиперспектрални 
зони.  
 Чрез използването на хиперспектрални снимки се увеличава възможността 
за  изучаване на целия спектър на заснетите обекти и територии и за  
идентифициране  на обекти, които се отличават с наличието на характерен полюс 
на поглъщане  (например за определен вид замърсяване).  
  
 Многозоналните  и хиперпектралните снимки позволяват по-ефективно да 
се използват различията в спектралната яркост на заснетите обекти при 
дешифрирането и изучаването им.  
 Многозоналните  и хиперпектралните изображения ще бъдат разгледани 
подробно в отделна тема. 
 
 Многовременни изображения 
 
 Многовременните изображения (наричани още мултитемпорални 
изображения) представляват серия от снимки с еднакви параметри и 
характеристики,  на една и съща част от земната повърхност, но направени в 
различни моменти (часове, дати, месеци, години т . е. през различни подходящо 
подбрани периоди от време), така че чрез тях да може да се проследят измененията  
в изучаваните процеси или явления . 
  



 Заснимането на многовременни изображения се  извършва в предварително 
определени и планирани  часове или дати, но такива, че осигуряват възможност 
да се направи сравнителен анализ. 
 Въз основа на откритите различия между две (или повече) снимки на една и 
съща територия, но получени по различно време,  се изучава динамиката на 
изследваните явления и се определят характеристиките  на изучаваните обекти, 
които се изменят с течение на  времето. 
 

 
  
 Многостепенни изображения  (снимки на много нива)   
   
 Многостепенните изображения са серия от снимки, направени от различна 
височина  и следователно те са в различни мащаби и с различни нива на  
дискретизация. 
 С увеличаването на мащаба на изображенията  се осигурява  получаването 
на все по-детайлна и подробна информация за изучаваните територии. 
  Използват се три основни нива:  
 - космически снимки; 
  - въздушни (аеро) снимки; 
  - наземни снимки. 
 

 
 



  Многополяризационни  снимки  
   
 Многополяризационните  снимки се базират на различията в 
поляризационните свойства на изследваните обекти.  
 Например, отразеното излъчване  от водната повърхност обикновено е по-
силно поляризирано отколкото отразеното излъчване  от растителната покривка.  
 Поляризацията се определя от ориентацията на вектора на електрическото 
поле. 
 Вертикалната поляризация е успоредна (електрическият вектор на ЕМИ 
лежи в равнината на падащия лъч и е перпендикулярен на повърхността) , а 
хоризонталната е перпендикулярна. 
  
 Мултипликативен подход в ДИ  
 Един от основните аспекти на така наречения комбиниран метод  в 
дистанионните изследвания се основава на съвместното (мултипликативно) 
използване на  различни видове изображения аерокосмически стереоснимки; 
мултиспектрални; хиперспектрални; многовременни; многостепенни 
изображения; многополяризационни и други изображения. 

 Най-оптимални резултати в  ДИ се получават  в резултат на 
мултипликативното използване на различните видове изображения  съвместно с  
данните и от  други източници  на информация и наземни данни за заснетите 
обекти и територии. В това отношение важна роля играят така наречените 
еталонни обекти.  

 Освен това, изключително  важно за успешното планиране и извършване на 
всички дейности в  ДИ е не само правилния подбор на най-подходящите по вид 
изображения, но и разбирането и познаването на  техните характеристики, 
основните от които са разгледани по-нататък.  

 
 Разрешаваща способност на системите за дистанционни изследвания 
     Разрешаваща  способност е  една от  най-важните характеристики на 
системите за ДИ, която характеризира способността на конкретните сензори да 
регистрират отделните детайли в пространствените данни.  
 Разрешаващата способност на цифровите системи за дистанционни 
изследвания  се определя от: 
 - пространственото разрешение, 
 - спектралното разрешение; 
 - радиометричното разрешение; 
  - времевото разрешение. 
  
 



 Пространствено разрешение 
  
 Пространственото разрешение се явява  аналог на  рязкостта на  
класическата  аналогова фотоснимка. 
  Пространственото разрешение се определя от размера на най-малкия 
обект, който може да се различи върху  изображението.  Основните фактори, 
които оказват влияние върху пространственото разрешение са:  
 -Височината на летене; 
 -Размерът на елементарната клетка на сензора; 
 -Фокусното разстояние на оптическата система. 
 Пространствената разрешаващата способност на сензора се определя от 
площта на участъка от земната повърхност, съответстваща на една елементарна 
негова клетка (пиксел).   
     Като е известно от ЦОИ, върху снимките  с  ниско пространствено 
разрешение може да се видят и различат само по-големите обекти.   
 А снимките с високо пространствено  разрешение са с по-висока степен на 
различимост на отделните най-малки  детайли върху заснетите обекти от  земната 
повърхност.  

 Спътниковите сензори регистрират информацията за обектите най-често във 
вид на матрица. Цифровите данни за заснетата област  се съхраняват  като 
стойности  на отделните  пиксели, които са  най-малките градивни елементи в едно 
цифрово изображение. 

  Именно големината на пиксела, която зависи от вида на използвания сензор,  
се явява основен фактор, който определя пространствената  разделителна 
способност на изображението. 

 Ето защо геометрическото разрешение на цифровите изображения се 
определя посредством линейния размер на пиксела. То може да се  изрази по два 
основни начина: 

  1.) Чрез линейна величина (в случаите, когато се отнася за местността се 
изразява в  метри, а когато се отнася за снимката - в мкм);  

  2.) Чрез броя на точките на инч (dpi).  

 От гледна точка на ФДМ геометричната резолюция е от особена важност и 
значимост, тъй като в голяма степен тя определя количеството и качеството на 
информацията, извличана от снимките, възможността и границите за тяхното 
увеличаване, точността с която се извършва обработката им и т. н.  



 
  
 Спектрално разрешение 
 
 Спектралното разрешение характеризира    способността на  системите за 
ДИ да регистрират данни в определени участъци от електромагнитния спектър - 
ЕМС  (с конкретни стойности на дължината на вълната). 
    Колкото  е по-високо спектралното разрешение на даден сензор,  толкова  в 
повече на брой и по по-тесни по размер диапазони  от електромагнитния спектър 
ЕМС  може  да се регистрират данни и да се осигури  повече и по-специфична 
информация  за заснетите обекти и терени. 
     При оценката на спектралното разрешение на  всеки конкретен сензор се 
разглеждат две характеристики:  количество (броя) на каналите му (диапазоните) 
и ширината на тези канали. 
 
 Радиометричното разрешение 
  
 Радиометричното разрешение се определя от чувствителността на сензора 
към вариациите на интензивността на електромагнитното излъчване,  т. е.  към 
най-малките  разлики  в  нивата на излъчваната енергия, които може да се  
регистрират с помощта на дадената апаратура.  
   Радиометричното разрешение се определя от динамичия диапазон на 
датчика - от броя на нивата на дискретизация (броя битове), съответстващи на 
прехода от яркостта на абсолютно «черното» към абсолютно «бялото».  
 Тази характеристика показва действителното количество полезна 
информация, която се съдържа в конкретното изображение. 

 Радиометричното разрешение на цифровите изображения се определя от 
броя на нивата на квантоване на яркостта и по този показател цифровите 
изображения биват: 

  - бинарни (двоични);  



 - многоградационно или с нива на сиво;  

 -многоканални.  

  От своя страна многоканалните изображения се делят на цветни и 
спектрозонални.  

 В зависимост от типа на цифровото изображение всеки пиксел се представя 
с една стойност или пък с набор от няколко стойности (които образуват вектор на 
стойността, който има толкова компоненти, колкото са каналите на цифровото 
изображение) . 

 При цветните изображения тези канали съответстват на трите основни 
цвята за изобразяване чрез излъчване – червен, зелен и син като белият  цвят и 
градациите на сивото се получават като сума от трите основни цвята с еднаква 
интензивност.  

 При отпечатването на изображенията върху бяла основа се ползват 
техните допълнителни цветове – жълт (yellow), циан (cyan), виолетов (magenta). 

 Монохроматичното изображение се представя само с едно число. Ако то 
приема само две стойности (0 и 1) изображението е двоично или бинарно.  Ако 
то приема набор от стойности от даден интервал изображението е 
многоградационно  (с нива на сивото).    

 Броят на нивата ng  е функция на броя разряди к, които се използват за 
съхранение  на един пиксел в паметта на компютъра, и се изчисляват по формула 

    ng  = 2 
к 

 

 
 Понастоящем при квантоването  най-често се използват 256 нива (8 разряда) 
на яркостта за всяка RGB компонента за цветните изображения. 
 



 

 Колкото  по-висока е разделителната способност, толкова по-добре  се 
отразяват малките различия, но и толкова по-голям е обемът на съхраняваните  
данни. 

 Ето примери за сравнение:  Изображенията, получавани с LANDSAT-MSS  са 
6 битови. Изображенията от TM  са 8 битови и подобрението при тях е от порядъка 
на 2-3% в сравнение с тези от от LANDSAT-MSS. 

  

Времево разрешение   
 Времевата разделителна способност се определя от времевия интервал 
между  две последователни заснимания на една и съща  част от земната повърхност. 
 Времевото разрешение  се наричана  още и честота на повторение. 

  Времевата разделителна способност се  определя от два основни 
фактора: 

  - височината и параметрите на орбитата на конкретния спътник; 

 - характеристиките на използвания датчик  (от зрителния му ъгъл). 

  Подборът на оптимална честота на повторение зависи преди всичко от 
скоростта, с която настъпват измененията върху изследваните обекти и явления. 
 Ето няколко примера за времевата  разделителна способност на някои от 
най-широко използваните сателити: 

 - за спътниците за наблюдение на Земята времевото разрешение е 14-16 дни; 

 - за IKONOS времево разрешение е 14  дни; 

 - за  LANDSAT-7 времево разрешение е 16 дни; 



  - за SPOT времево разрешение е е 26 дни.  

 - метеорологичните спътници, като METEOSAT - 8 имат значително по-
висока честота на повторение - 15 min. 

 
Цифрови камери за целите на фотограметричните и 
дистанционни методи 

     
 Благодарение на развитието на полупроводниковата и оптическата 
индустрия през средата на 80-те  години на миналия век (1975 г.) се появяват така 
наречените CCD (Cahrge Coupled Device) устройства. По-късно са конструирани 
и CMOS (Сomplementary Metal Oxide Semiconductor).  
 И двата типа датчици преобразуват светлината в електрически потенциал , 
който след това се предава във вид на електрически сигнал. Те могат да създават 
изображения, като преобразуват (редуцират ) падащите върху повърхността им 
фотони в индуцирани електрически заряди. 
       CCD устройствата лежат в основата на цифровите камери за целите на 
фотограметричните и дистанционни методи. 
 

 
  
 При CCD датчиците  процесът на преобразуване на електрическия заряд в 
електрически сигнал е по-кратък, защото зарядът на всеки пиксел се подава към 
изхода на микросхемата чрез много малко на брой изходящи възли за 
преобразуване (най-често един). Освен това в  самият датчик няма монтирана 
схема за цифровизация на сигнала и той постъпва на изхода на микросхемата в 
аналогов вид.  
 Наличието на по-малко възли за преобразуване осигурява по-голяма полезна 
площ на кристала за приемане на падащата върху него светлина и позволява 
всички пиксели да участват равноправно във  формирането  на  изображението. 
CCD устройствата осигуряват еднородност на 



изходите (output’s uniformity), което е от ключово значение  за качеството на 
изображението. Ето защо при този тип датчици качеството на изображението е 
много добро.  
  
 От друга страна обаче при този тип датчици количеството външни схеми за 
преобразуване на сигнал от аналогов в цифров са повече. 
 

 
 
 При CMOS датчиците  всеки пиксел притежава свой собствен 
преобразувател на заряда в напрежение, често в датчика е монтирана и схема за 
цифровизация на сигнала. Т.е. в случая на изхода на микросхемата постъпва 
цифров сигнал.Наличието на допълнителни функционални възли в кристала обаче 
намалява неговата полезна площ, отделена за поемане на падащата светлина.  
 Освен това еднородността на изходите при тези датчици е по-лоша, тъй като 
всеки пиксел притежава свой преобразувател. 
  От друга страна, CMOS датчикът изисква по-малко количество външни 
схеми за изпълнение на основните операции по преобразуване на сигнала. 

 
 
 CMOS датчиците осигуряват по-голяма интеграция (повече функции в 
кристала), по-малко разсейване и по-малък размер на системата за сметка на 
качеството на изображението и гъвкавостта на управление на загубите.  
 Поради това те са подходящи за вграждане в  по-малогабаритни изделия там, 
където качеството на изображението не е от първостепенна важност .  
  



  CCD датчиците осигуряват много по-добро качество на изображението и 
гъвкавост по отношение на загубите при разработването на системите за 
фотографиране. 
 Те  намират  господстващо  приложение  там, където се изисква най-високо 
качество на изображението като например в научните изследвания,  за  
промишлените цели  и др. (в това число и  в цифровите системи,  използвани за 
целите на  фотограметричните и дистанционни методи. 
 Понастоящем съществуват четири основни типа CCD сензори: 

- линейни или редови (Linear); 
- презредови (Interline); 
- пълноформатни, или кадрови  (Full frame); 
- с покадров пренос на картината (Frame transfer). 

 За целите на ФДМ се използват предимно цифрови системи,  конструирани 
на базата на линейните (Linear) и кадровите  (Full frame) CCD сензори. 
 При линейните CCD (pushbroom) сензори всички пиксели от сензора са 
рзположени на една линия- състоят се от един единствен ред пиксели. 

 

 
 
 Получаването на цифрово изображение с помощта на линейни CCD сензори 
се осъществява чрез поредица от паралелни сканирания на местността и 
последователно съединяване на отделните сканирани полоси. 
  Последователното сканиране на местността се осъществява за сметка на 
постъпателно движение на летателния апарат. Този вид снимки носят още 
названието сканерни снимки. 
 Останалите два типа сензори по същество се отнасят към  матричните  
сензори,  тъй като те се състоят от няколко линейни сензора разположени един зад 
друг, като по този начин формират правоъгълна (квадратна) матрица от пиксели.  
 



  
 

Заснимане на местността със запис на резултатите 
върху един (а) и три (б) линейни сензора 

 
 Обработката на сканерните снимки се отличава съществено от тази за 
обработка на кадровите снимки поради следните съществени особености: 
 - Всяка ивица е получена от различен център на проектиране и геометрията 
на тези снимки  е напълно различна от геометрията на кадровата снимка. 
  В резултат на заснимането се получават не кадрови снимки, а ивици от 
изображения, между които няма застъпване и не е възможно да се наблюдава 
стереоефект, което съществено намалява ефективността им.  
 За избягване на този недостатък съвременните фотокамери с линейни 
сензори извършват едновременно фотографиране с няколко сензора, насочени в 
различни направления. 
 Може да се обобщи, че в зависимост  от конструирането на използвания 
сензор се различават два основни типа цифрови камери:  
 форматни (frame) камери 
 линейно сканиращи (push-broom) камери. 
  
 При използване на матрични CCD изображението се формира аналогично 
както при кадровите снимки, направени с класически фотокамери с тази разлика, 
че във фокалната плоскост се разполага не светлочувствителен фотоматериал, а 
CCD матрица. 
  
 При пълноформатните (кадрови) CCD сензори изображението се получава 
върху матрица от светлочувствителни елементи, при които пикселът служи само 
за т.нар. захващане на изображението, т.е. приемането на електромагнитното 
излъчване от обекта на местността.  
 Следователно по време на преобразуването и предаването на формирания 
заряд (потенциал) пикселът не следва да приема светлина.  
 За да се предотврати попадането на светлина (фотони) върху пикселите в 
момента на преобразуването на заряда в цифров  сигнал,  т.е.  за  да  се  предотврати 



размазването на изображението, зад обектива на камерата се разполага механичен 
затвор.  
 

 
 Пълноформатните CCD сензори притежават висока пространствена 
разделителна способност и осигуряват високо качество на получените цифрови 
снимки и  се вграждат в скъпоструващи фотограметрични камери. 
 

 
 

DMC форматна (farme) цифрова камера 
 



 

 

 За доставянето на геопространствени данни за местността в ДИ най-голямо 
приложение намират : 
 Наземните платформи  – камери, фототеодолитити и наземните лазерни 
скенери; 
 Въздушни (Airborne) платформи – изследователски балони, самолети, 
вертолети и дронове; 
  Космически (Space-borne) платформи – ракети, спътници, орбитални 
станции и космически совалки с височина на летене от 100 до 3600 km над земната 
повърхност.  
 В зависимост от височината на летене те се подразделят на: 

 Космически совалки: 250 – 300 km; 
 Космически станции:  300 – 400 km; 
 Спътници на ниски нива: 700 – 1500 km; 
 Сателити на високи орбити:  до 36 000 km. 

   
 В зависимост от наклона на оптичната ос в момента на фотографиране с 
кадровите камери могат да бъдат получени три основни типа снимки: 
 - хоризонтални снимки когато оптичната ос е строго вертикална; 
 - планови снимки когато оптичната ос е с наклон до три градуса; 
 - перспективна снимки когато оптичната ос е с наклон, по-голям от три 
градуса. 
  Различните типове снимки имат свои предимства и недостатъци. 
 



 
  
 Цифрови камери осигуряват изображения с отлично качество, съизмеримо с 
това на филмовите камери, при съкратено технологично време  за  тяхното 
получаване и потенциал за автоматизирана обработка.   
        Използването на светлочувствителни елементи, реагиращи на 
електромагнитно излъчване с различна дължина на вълната  позволява 
създаването на панхроматични, цветни и псевдоцветни изображения. 
  Именно получаването на изображения чрез регистрацията на 
електромагнитни вълни в различни части от електромагнитния спектър е особено 
важно при тяхното използване за целите на дистанционното изследване на земната 
повърхност. 
  
 

 
 

 



Лазерни системи 
 

- Основни характеристики на типовете лазерни системи. 
- Геометрични характеристики на лазерните системи. 
- Области на използване на лазерните системи. 

LIDAR (Light Identification, Detection and Ranging) е технология за получаване 
и обработка на информация на отдалечени обекти с помощта на активни 
оптически системи, използващи отражението на светлината и нейното 
разсейване в прозрачни и полупрозрачни среди. 

 По своята принципна същност като минимум системта LIDAR представлява 
активен далекомер, работещ в оптическия диапазон на електромагнитния 
спектър. 

LIDAR технологията е един от най-новите методи за топографско заснимане 
от въздуха, базирано на съвместното използване на системи за глобално 
позициониране и лазерни далекомери, което позволява да се получават масиви 
от данни („облаци от точки”) за земната повърхност и обектите, разположени 
върху нея. 

 В зависимост от заснетата територия тези масиви съдържат от милиони до 
милиарди точки с плътност  до  няколко точки на един квадратен метър.  

LIDAR се нарича още лазерната локация или лазерно сканиране.  

 

Лазерно сканиране от въздуха 

- За всеки излъчен лазарен импулс се регистрира времето за което той се 
разпространява от източника до обекта и обратно  до приемника, а така също се 



определя стойността на ъгъла ϕ на отклонение на сканиращия елемент (огледало, 
призма, оптически клин).  

   - По измерения интервал от време се определя наклоненото разстояние D от 
източника на излъчване до обекта. Стойността на ъгъла ϕ се използва за 
определянето на направлението на разпространение на сканиращия лъч 
(«линията на визиране») в координатната системата на лидара, която е здраво 
свързана с осите на сканиращия блок. 

На следващата фигура са показани основните етапи от обработката: 

 -  Първичните лазерно-локационни данни  фиг. а),  получени при 
сканирането се класифицират по морфологични признакци. 

 -  В  резултат  на това множеството от  лазерни  точки  (така нареченият 
«облак от лазерни точки») се разбива  на категории, например: земна 
повърхност, растителност , здания, линии на електропренасянето и др. 

   

а)     б)        в) 

Етапи на обработката на данните от лазерно-локационни снимки при създаването на 
топографски материали 

 

На следващия втори етап (фиг. б) се прави преход от облака от лазерни 
точки, представляващи заснетата сцена, към цифров модел на релефа (ЦМР) или 
цифров модел на местността (ЦММ) с показване на най-важните повърхности и 
контури. При този етап може да  използоват както векторни, така и растерни 
компоненти. 

- На третия етап (фиг. в)  ЦМР и ЦММ      се използват за 
геопозициониране и ортотрансформиране на цифровите  снимки 



Работата на лидарите не зависит от часа на денонощието – заснимането 
може да се направи еднакво ефективно и през деня  и  през нощта. Обаче 
качеството на  лазерната  снимка  силно  зависи  от състоянието на атмосферата. 

Същност на лазерната технология (LIDAR) като метод за регистрация 
на пространствени координати на точките от местността  

Приборите, които е прието да се наричат LIDAR или лазерни скенери, 
могат да се разглеждат като система в която механично са съвместени на два 
независими (невзаимодействащи си по време на снимането) компонента: 

1. Далекомери, коио са включени в сканиращия блок; 

2.  Навигационен комплекс GPS/IMU (INS) 

 

 

Това разделяне на апаратния комплекс LIDAR опростява анализа и 
позволява да се разглежда и оценява поотделно влиянието на двата основни 
компонента върху точността на крайния резултат – получените координати 
X,Y,H на точките от облака. 



 Лазерните скенери се делят на кохерентни, некохерентни, използващи 
фазов или импулсен метод за измерване на разстоянията.  

Втория   основен   компонент - навигационния комплекс GPS/IMU има за 
задача да осигури за всяко първично измерване пълен набор от елементи на 
външно ориентиране. 

  Неговата работа се осъществява чрез взаимодействието в реално време на 
приемниците за глобално позициониране (GPS/ГЛОНАСС) и приемника на 
инерциалната система.  

Развитието на тези системи през последните години се осъществява с 
изключително бързи темпове и е в голяма степен иновативно както от 
теоретична, така и от технологична гледна точка. 

 Широкото използване на навигационните комплекси GPS/IMU съвсем не е 
приоритет само за LIDAR системите, а е основна тенденция в развитието на 
съвременното дистанционно изследване на Земята от въздуха въобще и на 
БЛФС.  

  Такива системи се използват и за нуждите на аерофотографирането и 
намират широко приложение в комбинация с телевизионни, инфра и 
радиолокационни скенери и системи. Ето защо не е коректно да се счита, че 
GPS/IMU методът за осъществяване на навигационното решение е атрибут 
изключително и само на лазерното сканиране. 

Като се разглеждат  теоретичните основи на лазерното сканиране  на пръв 
поглед може да се направи аналогия между първичното лазерно измерване 
(измерване на отделна точка от облака) получено от LIDAR с единичното 
наземно измерване на подробната точка, получено с помощта на класическа 
тотална станция.  

 Такава аналогия обаче, колкото  е правдоподобна, толкова е и неточна. 
Проблемът е не само в чисто количествените измерения - неоспоримите 
преимущества на лазерното сканиране по отношение на производителността. 
Нещо повече – тези два вида заснимане (наземната топографска снимка)  и 
лазерното сканиране, по своята същност реализират две различни идеологии за 
събиране на геопространствени данни за местността.  

 Основният извод, който може да се направи при сравнението на двата 
метода,  е удачно да се формулира по следния начин:  

При  земната   топографска   снимка   с класически средства (тотални 
станции) или с навигационни средства (GPS) всяка точка съдържа точно 
определено семантично съдържание и още в момента  на  нейното  създаване  тя  



вече  се  явява  част  от  предварително формулирана   схема,   която   по-късно   
по   определени   правила се преобразувана в топографски план. Това означава, 
че местоположението на всяка точка при земната топографска снимка е избрано 
в съответствие с изискванията на разработваната схема – кадастрална снимка, 
снимка на релефа, топографска карта и т.н. 

  В общия случай съдържанието (местоположението и количеството на 
подробните точки) при земната топографска снимка е строго съобразено с 
поставената задача. 

Лазерно-локационното изображение е извън тези ограничения. 
Полученият в резултат на лазерното сканиране облак от точки е много по-богат  
по  съдържание,  което  прави  информацията,  съдържаща  се  в  него, 
значително по- универсална при нейното използване. В зависимост от 
приложението на информацията, получена при лазерното сканиране, могат да   
се   формулират   две   главни   направления:   Първото  е   „топографско 
направление”, при което облаците от точки се използват за изобразяване на 
релефа и контурите на  обектите от местността, изобразявани върху 
топографските карти. 

Второто направление включва решаването на широк кръг задачи, които не 
са свързани пряко с топографията. Такива задачи са например създаването на 
векторни модели и изучаването на морфологичните свойства на различните    
естествени или изкуствени обекти и съоръжения, различните видове иженерни 
проучвания, археологическите изследвания и т.н. 

 Като се имат предвид приложенията на LIDAR технологията, тя логично се 
сравнява и съпоставя със стереофотограметричните методи за създаване на 
карти и планове, базирани на цифровите фотограметрични технологии. 

Положението и ориентацията на лидара в избраната координатна система 
(геодезическа или географска) се определя чрез наличната в комплекса 
навигационна апаратура. Тя осигуряваща непрекъснато определяне на 
пространствените координати на сканиращия блок X,Y,Z и трите ъглови 
елемента ω, j, k.  Този набор от параметри носят общото название „елементи на 
външното ориентиране” (те са дефинирани съгласно втората система от 
елементи на външното ориентиранена единична снимка). 

  Най-общо и принципно казано, системата LIDAR за събиране на 
геопространствени данни може да се определи като „сканиращ лазерен 
далекомер, снабден с навигационно осигуряване”. 

В зависимост от предназначението на данните, получени в резултат на 
лазерното сканиране, се определят и изискванията към пространственото 



разположение на точките (надлъжно и напречно разстояние между тях, 
равномерността на разпределение и т.н.). 

  За получаването на съвкупност от точки (облак от точки), отговарящи на 
поставените изисквания, се подбират подходящи параметри на полета по време 
на лазерно-локационното сканиране. 

Основните геометрични отношения,     характеризиращи лазерното 
сканиране са показани на следващата фигура в тримерна правоъгълна 
координатна система XYZ. 

  По време на LIDAR заснимането сканиращият модул S ( монтиран върху 
летателния апарат) се движи по направление на оста X на височина Н със 
скорост V. 

  Лазерният локатор е наклонен в равнината XZ на фиксиран ъгъл ω. 

  В равнината ZY ъгълът на наклона j се променя с честота F  в интервала от  
- j до +j и обратно. 

 

Параметри на въздушното лазерно сканиране 

 



Лазерният генератор произвежда лазерни импулси с честота f (f>>F), при 
отражението на които от земната повърхност се регистрират съответните точки. 

  Отчитайки моментното положение на лазерния лъч по време на неговото 
отклонение   в равнината ZY,  регистрираните  точки  се  разполагат  
зигзагообразно  и по този начин формират отделни линии на сканиране. 

 Лазерното   сканиране   се характеризира със следните основни параметри 
(показатели): 

Ширина на захвата на сканиране – W 

 

Надлъжен интервал на сканиране, който се изменя от 0 до Sx  

 

Напречен интервал на сканиране  Sy 

 

Плътност на облака D, която показва количеството сканирани точки на 
единица площ. Тя се пределя по формулата: 

 

При своето  разпространение  лазерният лъч се   разширява,  при което  
променя   характера   на своето отражение от точково в отражателно петно.  

 Това води до ефекта на многократно отразяване на един импулс в 
зависимост от електромагнитната проницаемост на препятствията, 
попаднали по направление на лазерния   лъч.    

 В   резултат  на това и в зависимост  от  типа  на  лидара  могат  да  се 
фиксират  повече  от  един  (1  –  5)  отразени импулса. 

Ако по пътя на своето разпространение лазерният лъч срещне 
полупрозрачно препятствие тогава една част от енергията му се   отразява,  а  
другата част  се разпространява  по-нататък.   



 Тази  особеност  на  лазерното  сканиране позволява получаването   на   
много   по-информативни лазерни  данни,  тъй  като  от  един  излъчен лазерен 
импулс се   регистрират   няколко отразени.  

 По  този  начин  с  един  импулс могат да се регистрират няколко различни 
елементи  от  земната  повърхност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многократно отражение на лазерния импулс 

 

Първите  отражения  се получават   от   обекти, разположени над  
физическата   земна   повърхност (например листата  на  дърветата,  стълбовете  
и  проводниците  на  електропроводите, ръбовете  на  сградите,  а  последните  
отражения  –  от  физическата  земна повърхност,  покривите  на  сградите  и  
други  непрекъснати  повърхности, явяващи се непрозрачно препятствие за 
лазерния импулс).  

Като резултат от процеса на лазерно сканиране се генерират масиви 
(облаци) от точки, които по  своята  същност  се  явяват  тримерно  обективно  
отражение  на  реалната действителност. 



Показател Стойност 

Скорост на полета 90 – 150 км/час 

Точност на получените координати* 5 – 10 см 

Точност на определяните височини* 10 – 15 см 

Плътност на точките на 1 м2 от 

повърхността* 

5 – 10 

Височина на заснемане 200 – 6000 м 

Ширина на полоста  за заснемане 93 – 150% от височин   

заснемане 

Време за обработка До 10 км за човекоден 

* при височина на заснемане 500 – 1000 м   

Основни параметри на въздушното лазерно сканиране 

 

Въздушното лазерно заснемане намира приложение при решаването на 
следните основни задачи: 

 -Топографска снимка на релефа и създаване на цифров модел на релефа с 
висока точност и подробност; При решаването на тази задача лидарното 
сканиране има съществени предимства, тъй като наред с високата точност на 
получените резултати то позволява да се добият данни за действителния релеф 
дори в случаите на лазерно сканиране на залесена местност; 

 -Създаване на модели на земната повърхност (DSM); 

 -Създаване на 3D модели на сградите и инфраструктурните обекти и 
съоръжения върху застроените територии; 

- Заснемане на линейни обекти от транспортната инфраструктура 
(например – жп линии, пътища, автомагистрали, канали и т.н.); 



 - Заснемане на линейни обекти от електропреносната мрежа; 

 -Инвентаризация и мониторинг на горите; 

 -Мониторинг на големи инженерни обекти, (в частност – на открити 
кариери и рудници) и много други. 

Трябва да се подчертае, че изпълнението на изброените по-горе задачи 
съвсем не е приоритет единствено на LIDAR технологията.   

 Цифровата фотограметрия осигурява решаването на същите задачи, при 
това в случай на използване на аероснимки с висока разделителна способност от 
порядъка на 2 – 5 см се  постигат  резултати с по-висока точност от тези на 
LIDAR измерванията. 

По тази причина и от самата практиката на приложение на LIDAR 
технологията се налага изводът, че  най-добри резултати се получават при 
съвместното използване на резултатите от въздушно лазерно сканиране и 
цифровото аерофотограметрично заснимане. 

 

а) Точки, получени от фотограметричната обработка на цифрови снимки с програма 
PHOTOMOD; б) Точки, получени от въздушно лазерно сканиране 

 

 

 

 



 Формиране на модел на релефа в дистанционните 
изследвания 

 - Формиране на модел на терена от системи за оптически изображения  

  - Използване на лазерни сканиращи системи за формиране на модел на релефа и на 
видимата повърхност  

 - Използване на InSAR за генериране на цифров модел на релефа 

  
  Цифрово моделиране на релефа. Същност  и  класификация  на  
цифровите  модели  на  релефа 

 Съществуват множество определения за цифров модел на релефа, но може 
би най- кратко и всеобхватно е следното: 

  Цифров модел на релефа (ЦМР) или (DTM – Digital Teren Model)  е 
организирана съвкупност от данни за релефа на местността (които са 
представени в цифров вид) и набор от правила за общуване с нея.  

Цифровият модел на релефа съдържа в себе си две компоненти: 

   1. Първата компонента това  е базата от цифрови данни за височините в 
границите на зададен участък от местността. Най-често тя е представена като 
списък от краен брой точки с техните координати и височини (наричани изходни 
или опорни точки); 

  2.Втората компонента това е математическият апарат,  чрез който се 
осъществява комуникирането (общуването) с  базата от данни. Той трябва да 
осигурява еднозначното определяне на височината на всяка точка от 
моделирания релеф  – т. е.  функцията 

 Hi = F(Xi,Yi) трябва да да бъде еднозначно определена.  

Най-често в качеството на математически модел на ЦМР се използва 
линейната интерполация. 

 Зададените в явен вид апроксимиращи функции могат да бъдат също така: 

- полиноми от различна степен – най-често кубични; 

- площни интеграли; 

- мултиквадрични функции и т.н. 



Основното потребителско качество на цифровия модел на релефа е, че по 
зададени правоъгълни координати Xi,Yi на конкретна точка може да бъде 
определена еднозначно нейната височина. 

Потребителските качества на даден цифров модел на релефа се оценяват 
по следните основни показатели: 

 1. Точност на модела - Изразява се със средноквадратната грешка (mh),  с 
която се определя височината на коя да е точка чрез ЦМР спрямо нейната 
действителна височина  на местността. 

 2. Обемът на базата данни за единица площ (територия) . Това е 
количеството байтове, необходими за съхраняване на информацията за 
територия със зададени размери. 

 3. Бързодействието на модела Това е времето, за което алгоритъмът за 
общуване с модела определя надморската височина Hi на конкретна  точка  по  
задаени нейни текущи  координати Xi,Yi, отнесено към единица територия. 

Конкретните стойности на всеки един от показателите е в зависимост от 
приетата схема за пространственото разполагане на точките, съдържащи се в 
базата данни. и избрания математически апарат за общуване с нея. По тези 
характеристики цифровите модели на релефа могат да бъда разделени условно 
на две групи: 

 Първа група - цифрови модели на релефа, основани на нелинейна 
интерполация на височините с използване на полиноми, сплайнове, 
корелационни функции и т. н. В този случай параметрите на използвания 
математически модел (полином, сплайн функция, мултиквадрична функция и 
т.н.) се определят по т.н. опорни точки, съдържащи се в базата от данни, които 
след това се използват за  интерполация на  височините на произволна точка от 
областта по нейните планови координати. 



 

Структурен цифров модел на релефа 

 

TIN (Triangulated Irregular Network) модел 

   Това е цифров модел, при който релефът е представен като съвкупност от 
точки с известни координати и височини, разположени случайно в 
пространствено отношение, на базата на които се формира мрежа от не 
препокриващи се триъгълници.  Този модел представя най-точно релефа, тъй 
като той осигурява най-плътно „прилягане” на равнината на отделния 
триъгълник към земната повърхност. 



 

Модел на релефа от неравномерни непресичащи се триъгълници (TIN модел) 

 

Използването на TIN модели на релефа за on-line получаване на 
височините на точките при решаването на приложни задачи не е достатъчно 
ефективно, поради факта, че за всяка точка предварително трябва да се определи 
нейнта принадлежност към конкретен триъгълник и след това да се извърши 
линейна интерполация на височините чрез точките, разположени по върховете 
на този триъгълник. 

Многократното повтаряне на операцията по локализиране на мястотото на 
текущата  точка  в модела води до намаляване  на неговото бързодействие, което 
е осезателно, особено при създаване на TIN модел върху голяма територия със 
сравнително високи изисквания за точност.  Ето защо в много софтуерни 
приложения  TIN моделът е основен (базов) модел на релефа, от който се 
създават други по-бързодействащи модели, които се използват при решаването 
на различни приложни задачи. 

DEM (Digital Elevation Model) 

Това е цифров модел на релефа, състоящ се от точки с  техните номера 
и височини, които са разположени по върховете на матрица (мрежа от 
еднакви квадрати или правоъгълници) със страни, успоредни на ос X и на 
ос Y.  



 Тези цифрови модели се наричат още матрици от височини или  
регулярни (равномерни) цифрови модели. 

 

 

Равномерен модел на релефа във вид на матрица от височини (DEM модел) 

 

Основното преимущество на DEM е простотата на организацията на 
данните.   Организацията на данните на DЕМ моделите е на същия принцип 
както при растерните изображения, което означава,  

че за височината на всяка точка от ЦМР в базата от данни е достатъчно да бъде 
запазен само нейният номер и височината ѝ, което осигурява значително 
удобство и бързодействие на работа. 

Основният недостатък на DEM е големият обем от информация, която се 
съдържа в базата данни и много силната зависимост, която съществува между 
размера на клетката на модела и точността на получаваните височини. 

 При цифровата обработка на снимките непосредствено получаване на 
DEM е невъзможно и неговото създаване се извършва на база получен TIN 



модел или модел от хоризонтали чрез реализиране на съответни алгоритми за 
интерполация. 

 

Формиране на цифров модел на терена от системи за оптически 
изображения 

Тези методи за цифрово моделиране на релефа се базират на използването 
на полиноми, неравномерна мрежа от триъгълници TIN и равномерна мрежа от 
квадрати DEM. 

Непосредствено по аерокосмическите снимки релефът се построява като 
мрежа от триъгълници, а за нуждите на ортотрансформирането или 
изчертаването на хоризонтали се преобразува във вид на равномерен DEM 
модел.  

Задължително условие за създаването на цифров модел на релефа е 
наличието на известни елементи на външното ориентиране на снимките, които 
се получават чрез решаването на аеротриангулация. 

В основата на цифровата  на тзаи технология за получаване на ЦМР, 
независимо от тяхната структура, точност и обема на базата данни, са застъпени 
няколко основни етапа: 

 1. Избор на характерни точки (mass point) от снимките и тяхното 
идентифициране върху двете  изображения.  

  Целта е да се определят образните координати върху лявата и дясната 
снимка на съвкупност от краен брой точки, които съдържат характерна 
информация за релефа на местността, и които да послужат като основа за 
формирането на модела на релефа. 

Точките се избират в зоната на двойното застъпване и трябва да са еднозначно 
идентифицирани (опознати) върху едната и върху другата снимка от 
стереодвойката.  

 На този етап софтуерът в автоматичен режим набира съвкупност от краен 
брой точки, разположени върху лявото и дясното изображение. 

  В качеството на такива точки се избират пиксели, отговарящи на 
определени критерии.  

 В някои софтуерни системи  критерият за избор на такива точки е 
достатъчно контрастното отличие на тона на сивото за конкретен пиксел спрямо 
съседни пиксели. 



 

 

Критерий за избор на характерна точка за формиране на DTM 

 

 

Съвкупност от характерни точки (DTM mass point) 

 

Характерните точки (DTM mass points) обикновено касаят основни 
характерни особености от земната повърхност  (кръстовища, ъгли на сгради и 



др.). Определят се в зоната на двойното застъпване и трябва да са еднозначно 
идентифицирани както върху едната, така  и върху другата снимка от 
стереодвойката. 

   Процесът протича в следната последователност: 

- Определяне на поредица от характерни точки върху всяка снимка от блока; 

- Идентифициране на избраните характерни точки от дадената снимка в зоната 
на двойното и тройното застъпване на останалите припокриващи се 
изображения. 

При изпълнението на този етап много важно е правилното настройване на така 
наречената стратегия за моделиране на релефа чрез задаване на  стратегически 
параметри (Set Strategy Parameters).     

  Тъй като целият процес по набирането на точките (mass points) се 
извършва без намесата на човека, основното предназначение на тази настройка е 
да се осигури вярно и точно опознаване на съответните идентични точки и по 
този начин да се сведе до минимум участието на точки, които  са разположени 
върху терена, но по своята семантична принадлежност не се отнасят към релефа 
на местността (като например сгради, стълбове, високи кули, дървета, 
микрорелефни форми и т.н.) при формирането на DTM. 

Настройката на стратегическите параметри най-общо включва: 

      -Определяне размера на зоната за търсене. Размерите на зоната за търсене по 
направление на епиполярната линия Х и по ширина по Y вляво и вдясно от 
епиполярната линия се определя по следните съображения:  

 За  опредеяне на размера по X се прилагат съображенията,  свързани с 
автоматизацията на измерванията чрез автоматична идентификация на точките 
по цифровите снимки (корелатор).  За определянето на конкретната стойност на 
размера може да се приложи формулата: 

 

Чрез тази формула за снимки, получени от средна височина на 
фотографиране 7500 м , с надлъжно застъпване 60% и разлика във височините 
Zmax - Zmin = 500 м размерът на зоната по X се получава размер от 7 пиксела.  

 На практика поради наличието на отклонения в условията на 
фотографиране от идеалния вариант е препоръчително размерът на зоната, 
изчислена по посочената формула  да се увеличи 1,5 до 2 пъти. 



При задаване на размера по ос Y трябва да се вземат в предвид следните 
съображения:  

 При добро и точно решение на фоотриангулацията и при използване на 
кадрови камери местоположението на епиполярната линия се определя 
сравнително точно и това позволява размерът на прозореца по Y да се зададе в 
границите от 1 до 3 пиксела; 

  При използване на pushbroom камери поради факта, че епиполярната 
линия се определя по-неточно, се препоръчва стойността на Y да е в границите 
на 3 до 5 пиксела.  А при по-лоши резултати от аеротриангулацията, размерът на 
прозореца по Y трябва да се увеличи още повече. 

- Определяне на корелационния прозорец (образа R). 

    По подразбиране той се задава с размери 7х7 пиксела 

    За изображения на райони с по-беден релеф, в сива скала и с малки яркостни и 
цветови различия – такива 

като пасища, ниви и др. се препоръчва по-голям размер- до 9х9 пиксела. 

     За изображения на райони, където релефът е по-силно разчленен, налице са 
по-големи различия в яркостта и контраста, т.е. структурата на изображенията е 
по-разнородна се препоръчва по-малък размер на корелационния прозорец – 5х5 
пиксела. В този случай (особено при релеф с наличие на по-големи превишения) 
вместо с квадрат корелационният прозорец може да бъде зададен с правоъгълна 
форма, издължена по направление на епиполярната линия. 

При определянето на стойностите на корелационните коефициенти  логиката е 
следната: 

  - Задаването на по-големи стойности за допустимите корелационни 
коефициенти води до определянето на по-малко на брой, но по-надеждно 
определени точки.  

   - Задаването на по-малките стойности на корелационния коефициент водят до 
определянето на повече на брой точки, но с по-голяма вероятност за наличие на 
повече грешки  при идентифицирането им. 

     Препоръчително е да се използват корелационни коефициенти със стойности 
по-големи от 0.7 до 0.8 за изображения с по-равнинен терен и по-слабо 
контрастни елементи. 

В съвременните фотограметрични системи e възможно да се реализират 
различни методи за моделиране на релефа, всеки от които се използва в рамките 
на избрана от потребителя локална зона. 



  Най-често моделът се построява във вид на триангулация Делоне, но в 
зависимост от конкретните условия и характера на местността могат да се 
използват и други методи за моделиране, водещи до формиране на следните 
типовe цифрови модели на релефа: 

Непрекъснат  ЦМР  –  с  използване  на  полиномиална  функция  от  вида: 

 Ai ≡ Zi= a0+a1Xi+a2Yi+a3 Xi Yi+a4Xi +a5Yi + …… 

 - Адаптивен или равномерен TIN модел – построен по възлите на мрежа 
със зададена стъпка и допълнително наложени други условия; 

 -Структурен ЦМР -  това е модел, създаден по векторни обекти. Получава 
се чрез оцифряване (стереокартиране) на стереоизображенията и извличането на 
структурните линии като водосливи, вододели, брегови линии, оврази и др. 

Най-голям интерес представляват адаптивните, равномерните и 
структурните модели, създадени по векторни обекти, чието построяване изисква 
автоматичното разпознаване на идентичните точки от двете припокриващи се 
аероснимки с помощта на корелатор на изображенията.  Технологията за 
създаване на такъв модел (напр. чрез използването на програмния продукт 
PhotoMod) включва следните основни стъпки : 

 1. Определяне на общата област за моделиране на релефа; 

 2. Определяне границите на подобластите за моделиране, различаващи се 
по характера на релефа (Area Selection) и избор на стратегия (ограничителни 

условия) за създаване на ЦМР за всяка от тях (Set Strategy Properties); 

3. Построяване на равномерна мрежа със страни, паралелни на осите X и Y на 
местната (геодезическата) координатна система със стъпка, зависеща от 
характера на релефа на местността и определяне на координатите на възлите Xi , 
Yi от мрежата в същата координатна система; 

 4. Присвояване на височини на всички възли от равномерната мрежа, 
равни на средната надморска височина в пределите на аероснимката, и 
изчисление на координатите на възлите в образната координатна система на 
лявата аероснимка – xл , yл на база геодезическите координати на възлите Xi , Yi 
чрез формулите, изразяващи условието за колинеарност на проектиращите лъчи. 

 



 

 

5. Идентифициране на възлите от равномерната мрежа на дясната 
аероснимка с помощта на корелатора на цифровите изображения и измерване на 
техните образни координати – xд , yд; 

 6. Изчисление на пространствените координати на точките от възлите - 
X,Y,Z по формулите за права фотограметрична засечка. 

  7. Построяване на мрежа  от  непресичащи  се  триъгълници  по  
алгоритъма  на  Делоне  с 

върхове – възлите на равномерната мрежа. 

 Всяка  от изброени дейности се  изпълнява  автоматично -  без участието 
на оператора. 

Ако в зоната на моделираната област са избрани няколко локални зони, 
обединяващи участъци с различни форми на релефа, то за да се осъществи 
последваща връзка между тях в рамките на общата (глобалната) област и 
обединението в единен модел на релефа, следва те да се препокриват или в краен 
случай между тях не бива да има разкъсване... 

Тъй като възлите от равномерната мрежа и съвпадащите с тях върхове  на  
триъгълниците  се  избират  автоматично  (без  да  се  отчита 

характерът на релeфа) то някои от тези възли на TIN мрежата могат да се окажат 
върху покриви на сгради, стръмни склонове, водна повърхност, др.  

 Това налага необходимостта от корекция на построената мрежа от 
триъгълници чрез промяна в положението на част от възлите в процеса на работа 
чрез стереоскопическо наблюдение на епиполярните изображения. 

За осъществяване  на  контрол  по  отношение  на  точността на  
създавания  цифров модел на релефа се използват така наречените 
«контролни точки» от модела. В качеството на такива се използват опорни точки 
- GCP, свързващи точки и други точки, включени в аеротриангулацията. 

  За целта височините им се изчисляват по създадения цифров модел на 
релефа и получените стойности се сравняват с тези, определени при развитие на 
аеротриангулацията или получените от преки геодезически измервания. 



Построяването на цифровия модел на релефа завършва с взаимното 
обвързване на локалните TIN модели и формиране на един общ TIN модел в 
пределите на цялата моделирана област и въз основа на това – създаване на 
равномерен ЦМР от типа DEM, интерполиране на хоризонталите и тяхното 
редактиране по епиполярните изображения.. 

За създаването на ЦМР се използват предимно полуавтоматични и  ръчни 
методи, (операторът обработва стереодвойкта в интерактивен режим на 
съвременните цифрови стереоплотери). 

  В зависимост от пространственото разрешение на снимачната апаратура 
ЦМР, създадените чрез стереодвойки космически снимки, условно може да се 
разделят на 3 типа: 

 Високо детайлни ЦМР(стъпка на местността 1-5м);  

 Детайлни (стъпка на местността 5-10м); 

 Средно детайлни (стъпка на местност- 

    та 10-20м). 

 

ЦМР, направен от снимки на WorldView-2, стъпка на местността 3 м 



 

Цифров модел на релефа с хоризонтали 

 

Използване на лазерни сканиращи системи за формиране на модели 
на релефа и на видимата повърхност  

Лазерните сканиращи системи по своето действие са подобни на 
радиолокационните, но поради по- малката дължина на вълната с тях могат да се 
регистрират по-малки обекти – т. е. те имат по-високо пространствено 
разрешение.  Поради тези причини те са особено важни не само за целите на 
дешифрирането, но и за изграждане на модели на терена. 

Полученият в процеса на лазерно сканиране  обем  от  точки  е 
изключително голям и съдържа в себе си както координатите на точки, 
представляващи реалната земна повърхност, така и координатите на точки, 
принадлежащи на други обекти – например от горска и други видове 
растителност, различни антропогенни обекти (които са продукт на човешката 
дейност - сгради, линейни, хидротехнически и други съоръжения, 
електропреносни мрежи и т.н.)   

http://sovzond.ru/upload/medialibrary/8ca/8ca8389a24c0d7436cbda03aa3193b26.jpg


 

Облак от точки 

 

Съотношението между общото количество точки (получени от лазерно 
сканиране) и количеството точки съдържащи информация за „голия“ релеф е 
показано в следващата таблица.  



 

Независимо от факта, че основните производители на лидарни системи 
предоставят програмно осигуряване за обработка на данните от лазерното 
сканиране, резултатите, получаваните чрез тях, невинаги са достатъчно 
надеждни и задоволителни.  

  

 

Това налага във всички случаи преди използване на облака от точки ( 
особено в случай на създаване на цифров модел на релефа) да се извършат 
съответно сортиране, класификация и филтрация на суровите данни. 

Принципна особеност на триизмерните лидарни данни, която ги отличава 
от класическите 2D изображения, получени чрез системите за въздушно 
заснимане, е тяхната непълнота в пространствено отношение и нееднородно 
качество. 

  Като се има в предвид принципа за получаване на лидарните данни, могат 
да бъдат формулирани следните четири вида непълноти, които са свързани с 
геометрията на сканирането и загубата на части от отразените обекти: 

1. Екраниране на земната повърхност  

Размер в кв. км и  

характер на райоа 

Общо 

количествоточки 

Плътност 

на точките на кв. м 

Точки за 

релефа 

 

  
 

Планинска местност – 

4.9 км 2 

4 246 006 0.87 79.5%  

Залесена равнинна местност – 0.34 км2 1 218 185 3.58 34.2%  

Обрасло русло на река 

– 2.2 км2 

1 738 686 0.79 24.0%  



   Тя се изразява  в невъзможността  да  се  регистрират  два  
последователни  отразени  импулса, разположени на разстояние по-малко от 3 – 
5 м по височина.  

 Появата на този недостатък  се  дължи  на  ненулевата  ширина  на  
сондиращия  импулс,  в 

резултат на което от единичния импулсен сигнал могат да постъпват няколко 
отразени. 

  Когато времето на тяхното постъпване е по-малко от това, необходимо  за  
сработване  на  дискретизатора  на  импулси,  се  получава пропуск 
(екранизация) на отразения сигнал.  

Този ефект оказва значително отрицателно  въздействие,  особено  при  
заснемане  на  земна  повърхност, покрита с гъста и невисока горска 
растителност. 

  Този недостатък се преодолява единствено по пътя на усъвършенстването 
на апаратната част в направление към повишаване на бързодействието на 
дискретизатора на импулси. 

2. При попадане върху огледално отразяваща повърхност  (например вода, 
мокри асфалтови покрития, стъклени покриви и т.н.) лазерният лъч може да се 
отрази по законите на оптиката и да не попадне обратно в приемника.  Поради 
тази причина най-често именно водоемите са тези участъци, в които измервания 
напълно или частично  липсват.   

 На  практика (с  изключение  на  тесните  реки  и  ручеи,  разположени 
перпендикулярно на посоката на сканиране) този недостатък може да се 
превърне в предимство поради следните съображения: 

2.1.  Макар и твърде малко на брой (1-2%) регистрираните отразени 
импулси са достатъчни да се определи нивото на водата във водоема; 

  2.2. Липсата на отразени сигнали от водоемите е предпоставка за точното 
изобразяване на техните граници върху лазерно-локационните изображения, а в 
определени случаи това може да служи и като допълнителен признак при 
дешифриране на обширни залети територии, които в някои случаи върху 
аерокосмическите снимки трудно могат да се идентифицират. 

Като се има в предвид същността на лазерното сканиране като метод за 
получаване  на  пространствени  данни  могат  да  се  формулират  следните 
изводи относно информацията съдържаща се в получените сурови лидарни 
данни: 



 - Във формирания облак от точки са включени точки с различна 
информационната стойност; 

 - Информационната стойност на всяка точка от облака се определя от 
физическите условия на сканиране – размерa на лазерното петно, плътността на 
сканиране, наклона на лазерния лъч и т.н. 

В най-голяма степен информационната стойност на точката се определя от 
нейното семантично съдържание – дали тя се отнася към  голия терен,  към  
растителността,  сградите,  въздушните електропроводи и т.н. 

  Въз основа на разгледаните по-горе особености следва, че преди 
използването на получения в процеса на лазерно сканиране облак от точки 
трябва да  бъде  подложен на   предварителна   обработка   с   цел филтрация на 
включените в него точки по отношение на тяхната семантична принадлежност. 

Докато при изпълнение на класическата геодезическа топографска снимка 
за всяка подробна точка, преди да бъде включена в масива от полски 
измервания, фигурантът определя нейната информационна ценност според 
решаваната задача, то при LIDAR сканирането апаратурата безстрастно и без 
предварителен анализ трупа данни, формирайки по този начин облака от точки. 
Едва след приключване на сканирането, операторът с помощта на ЕИМ, по 
съответните алгоритми и критерии трябва да отфилтрира точките съобразно 
ценността на тяхното използване от гледна точка на конкретната решавана 
задача. 

Информационната стойност на всяка точка от облака се определя в 
зависимост от следните два показателя: 

 - номерът на отражението в серията (първо, междинно или последно); 

 - семантичната ѝ определеност. 

 Оценката на информационната стойност е особено важна при 
интерпретация на данните от лазерното сканиране за реализиране на едно от 
най-често използваните приложения – създаването на цифров модел на релефа.  

     Основната задача, стояща пред ползвателя на данни, получени при лазерно 
сканиране с цел създаване на цифров модел на релефа, е проверката и 
сортирането на всички точки от облака в две основни групи по отношение на 
тяхното семантично съдържание – в една група тези, които съдържат 
информация за терена, и във втора група – всички останали.Полученият в 
процеса на лазерното сканиране облак от точки Mlazser съдържа три типа точки 
– отражения от физическата земна повърхност, отражения от различни класове 
наземни обекти и шумови отражения. Т.е. може да бъде записано: 



 Mlaser = Mground+Mnon-grund+Mnoise  

Към съвкупността от точките, принадлежащи на физическата земна 
повърхност, обикновено се отнасят най-ниските отражения. 

  Точките, включени в масива отражения от наземни обекти, са получени в 
резултат на регистрирани отражения от обекти, разположени върху земната 
повърхност – сгради, дървета, храсти, въздушни електропреносни линии, 
стълбове, комини и т.н.   

 За да се формулират критерии и алгоритми за отделяне (филтрация), са 
формулирани  три физически характеристики на голата  земната повърхност: 

1.)   Най-ниски височини. Точките, принадлежащи на физическата земна  
повърхност,  обикновено  са  с  най-ниска  височина  за  даден  район. 

 Много  алгоритми  за  филтриране  на  данните  работят  въз  основа  на  
тази изключително важна характеристика.  

 Независимо от това показателят „най-ниска височина”, отнесен към 
съвкупността от точки, не винаги е гаранция за това, че дадената точка 
принадлежи на голата земна повърхност. 

2.) Наклон на земната повърхност.  Наклонът между две точки, 
принадлежащи на голия релеф, обикновено е по-малък от наклона между две 
съседни точки, едната от които е получена при отражение от физическата земна 
повърхност, и втората, получена при отражение от обект, разположен върху 
земната повърхност. 

     Отчетът на тази физическа характеристика лежи в основата на тъй 
наречените slope-based filter или SB-филтри .  

Очевидно е, че праговата стойност на наклона, която разграничава  
земните от неземните точки, е различна за всеки вид повърхност. 

  Относително равнинните (предимно в градски райони) повърхности 
обикновено имат нисък праг на стойности - най-често около 30 о, докато 
планински повърхности или такива, покрити с висока дървесна растителност, 
изискват по-висок праг на наклона. 

3.Хомогенност  (гладкост)  на  земната  повърхност.   

 Общия физически терен може да се   представи  като  относително 
постоянна, непрекъсната гладка повърхност със    съответните ѝ морфологични 
характеристики, които в общия случай  



се различават съществено от морфологичните  характеристики на съвкупността 
от точки, формирана от регистрация на отразените от короните на дърветата 
лазерни импулси. 

Цитираните физически характеристики служат за основа на много 
алгоритми за филтриране както на LIDAR данните, така и на облаците от точки, 
получавани в резултат на цифрова фотограметрична обработка на снимки 
(FOTOMOD, ERDAS-LPS, AgisoptPhotoScan и др.).  

 Независимо от това пълната автоматизация на процеса по разпределение 
на данните, съдържащи се в облака от точки по тяхната семантична 
принадлежност, е невъзможна. 

Това е така, защото в определени случаи действителната земна повърхност 
не притежава изброените по-горе характеристики и филтрите могат да присвоят 
грешна принадлежност на дадена точка към земната или неземната повърхност.  

 Типичен пример в това отношение са отделните скали и скални венци, 
където рязката промяна във височината между две съседни точки от облака се 
дължи на промяната на релефа. 

Основните  характеристики,  които  често  объркват  алгоритмите  за 
филтриране на облаци от точки, получени както от LIDAR сканиранетотака и от 
цифровите фотограметрични системи са: 

1.)  Наличие  на  отделни  храсти  –  особено  тези  с  размер  под  един 
квадратен метър; 

2.)  Къси стени; 

3.)  Мостове; 

4.)  Сгради с различна големина и форма; 

5.)  Изкуствени възвишения с остри ръбове – сгуроотвали, насипища, 
пирамиди за складиране на инертни материали; 

6.)  Райони със смесена почвено-растителна покривка; 

7.)  Хълмисти области, съчетаващи терени с ниски и високи релефни 
форми. 

Съществуват няколко различни подхода за генериране на цифров модел на 
релефа (DEM) чрез филтриране на облака от точки: 

  - Морфологични филтри; 

  - Линейно прогнозиране;  



 - Сплайн апроксимация; 

 - Обработка на цифрови изображения. 

 Един от най-често приложимите морфологични филтри е алгоритъмът за 
филтрация, базиран на анализа на наклона  slope-based filter или SB-филтър, 
който е предложен от Vosselman. Основната  идея  на  алгоритъма,  използващ  
анализа  на  наклона,  се основава на факта, че чрез въздушното лазерно 
сканиране се регистрира облак от точки с висока   плътност,   което  позволява  
отчитане   на морфологичните особености на терена като гладка повърхнина 
с плавно изменящи се височини. 

  На тази база идеята на Vosselman се базира на наблюдението, че в общия 
случай констатирането на голяма разлика във височината между две съседни 
точки е малко вероятно да бъде причинено от наличието на стръмен склон на 
терена. По-вероятното е да се счита, че по-високата точка не принадлежи на 
терена, а на някакъв предмет, разположен върху земната повърхност.  При това 
тази вероятност намалява с намаляването на разстоянието между двете точки. 

  Това позволява на Kilian  да въведe тегловни показатели за височините на 
точките в зависимост от предварително зададен морфологичен филтър, базиран 
на ковариационната зависимост между височините на две съседни точки и 
разстоянието между тях. В алгоритъма на Vosselman вместо въвеждането на 
тежести се въвежда т.нар. приемлива разлика във височините между две точки, 
изчислена като ненамаляваща функция на разстоянието между тях ∆hmax(d). 

 Нека  А  е  множеството  от  всички  точки,  получени  в  процеса  на 
лазерното сканиране, а DEM е множеството на точките от земната повърхност. 
Връзката между множеството А и множеството DEM  се изразява със 
зависимостта: 

 

Т.е. точката pi  ще принадлежи на DEM (ще се класифицира като теренна 
точка, ако няма друга точка pj такава, че разликата във височините между тях е 
по-голяма от допустимо зададената във филтъра ∆hmax. 

 Очевидно използването на този алгоритъм изисква създаването на 
еталонен модел на терена, т.нар. обучаващ терен, формиран само от точки, 
принадлежащи на земната повърхност.  Предназначението на този модел е да 
позволи извличането на данни за максималните разлики във височините като 
функция на разстоянието между точките. 

Ако се  предположи, че набор от данни съдържа  три  точки, разположени  
върху линия в положение, което е показано на фигурата и чрез линейна 



интерполация между 1 и 2 е определена височината на т.2.  Ако т. 2 
принадлежи на физическата земна повърхност, но в резултат на сравнението на 
височините между 2 и 2’ точката бъде отхвърлена, е налице грешка от тип I, 
която ще доведе до грешка във формирания цифров модел на терена, изразена с 
величината DZ = h2-h2’.  

 

 

 

 

  

 

 

Алгоритъм за филтрация Vosselman 

Ако, от друга страна, точка 2 бъде приета като точка от терена, а всъщност 
тя е точка, принадлежаща към висока сграда например, тогава е налице грешка 
от тип II, която ще доведе до огрешаване на DEM в тази област с величината DZ 
= h2’- h2. Следователно абсолютната стойност на грешката по височина, 
причинена от погрешно извършената класификация, е еднаква за грешка от тип I 
и тип II. Тъй като ефектът от тази грешка и в двата случая е един и същ, 
принадлежността на текущата точка pi към действителната земна повърхност е 
подходящо да се класифицира в случай, че е изпълнено условието: 

 

Неопределеност на условието се получава тогава, когато P(pi ÎDEM) = 0.5. 
Известността на височината на pj, намираща се на разстояние d от точка pi, 
лежаща на еталонния терен, позволява да бъде  изчислена  стойността на 
разликата във  височините  Dh  между  точките  така,  че  да   се  изпълнява 
условието: 

 

Метод  на  линейното  прогнозиране.  

  Това  е  статистически  метод, особено подходящ за интерполация, базиран 
на ковариационните 

зависимости   между   точките,   принадлежащи   на   голия   терен,   и   тези, 
принадлежащи на суровия облак от данни.   

P(pi ∈DEM) > P(pi∉DEM 

P(pi ∈DEM | Dh, d, pj ∈DEM) = 0.5  



 Той отразява същността на релефа като гладка повърхнина.  

  В този метод се  предлага изследването на ковариационната зависимост 
между точките да се определя по формулата: 

 

 

Където C(0) е ковариация за нулево разстояние между двете изследвани 
точки. 

 Колкото разстоянието между двете точки е по-голямо, толкова стойността 
на ковариационната функция между техните височини е по-малка. Прилагането 
на този метод изсиква предварително изследване на  тенденцията за поведението 
на релефа чрез създаване на негов приблизителен модел с помощта на полином 
от ниска степен на база суровите данни за релефа. 

Метод на филтрацията и линейното интерполиране, 

     Методът IPF (Interrelated Processes Forecasting) може да бъде наречен 
метод на последователните прогнози.      Същността му се състои в това, че по 
данните от лидарните измервания чрез използването на 3D сплайн функция се 
създава усреднен модел на терена в първо приближение. Въз основа на 
получения модел точките, чиито височини се различават от нивото на модела 
над зададен праг се отстраняват. 

  По останалите точки се създава модел второ приближение и алгоритъмът 
за филтрация на точките се повтаря.  

 Итерациите продължават докато се получи приемлив модел на релефа. 



  

Модели на релефа 

 

 

Модел на месността 

 

 

 

 

 



Използване на InSAR за генериране на цифров модел на релефа 

 

InSAR системите формират две комплексни SAR изображения, чрез две 
антени,  разположени на малко разстояние една от друга по напречната базова 
линия. Такави системи се наричат интерферометрични SAR системи .Чрез 
използване на фазовата разлика между SAR сигналите, уловени от антените и 
регистрирани с  интерферометъри, може прецизно да се определи  превишението 
за всеки пиксел от SAR изображенята, който съответства на определена област 
от земната повърхност.  

  Чрез интерферометрична обработка могат да се получат карти на 
топографията (InSAR) , Цифрови модели на релефа (ЦМР) или карти на 
деформациите (D-InSAR) 

Получаваните  изображения са дву координатни - разстояние (или време 
на закъснение) и азимут (или напречно разстояние).  

 Високата резолюция или детайлност (разделителна способност) на 
изображенията за първата координата се реализира чрез използване на широко 
спектърни сондиращи сигнали, а по втората чрез кохерентно сумиране на 
отразените сигнали в процеса на синтеза на апертурата.     

 Основно приложение на SAR системите в областта на интерферометрията 
е генерирането на Цифрови модели на релефа (ЦМР) и тримерни изображения 
на наблюдаваните обекти ( като се използват амплитудната и фазовата 
информация,  извлечени от комплексните изображения). 

За разлика от конвенционалните SAR системи, които осугурават 
информация за  две измерения (получават се координатите, опрделящи 
местоположението на отделните точки), при InSAR координатната система е с 
три измерения.  



  Освен двете координати, едната по линията на полета (посока азимут), а 
другата по разстояние от антената до целта (напречно на направлението на 
движение), третата координата съответства на стойността на фазата на всеки 
пиксел.  

 Именно тя се използва за извличане на данни за релефа на заснетата 
повърхност и за генериране на цифров модел на релефа. 

Заедно с координатите по посока на движението на сателита  и в напречно 
направление, именно фазовата разлика осигурява информация за три 
дименсионното (пространственото) разположение на всички точки от 
изображенията. 

  По този начин могат да се създават  ЦМР - цифрови модели на релефа 
(Digital Elevation Models), които както бе разгледано вече, представляват 
регулярна решетка на топографията на заснетите райони.  

 Такива цифрови модели на релефа са генерирани например от 
космическата система SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), която е 
стартирана през 2000 год. Тя е предназнаена на изготвянето на прецизен 
глобален топографски модел на Земната повърхност.  

Получаваното чрез InSAR сложно резултатно изображение с множество 
параметри се нарича интерферограма (IFG).  

 Без да се вземат предвид забавянията във времето от работата на хардуера 
за получаване на изображенията, може да се счита, че търсента фаза на 
интерференция е право пропорционална на  дължината на разстоянието до целта 
от проследяващия радар в направление на линията на  пряка видимост. 

 Картата на интерференционните фази може да бъде разделена на следните 
съставни елементи: 

Ф = Фbase + Фtopo + Фdef + Фatm + Фn 

 където: 

  Фbase е изместването по фаза, възникващо поради различните начални 
положения на спътника, съответстващи на моментите за получаване на двете 
радарни изображения,  

 Фtopo е поправката (корекцията) за топографията на терена; 

  Фdef е поправката (корекцията) за деформацията на земната повърхност; 

 Fatm е поправката (корекцията) за забавянето на сигнала, породено от 
влиянието на атмосферата; 



  Фn (noise) са смущенията, преизвикани от шума (произтичащи от други 
фактори, включително йоносферата и шума в самата радарна система). 

В зависимост от естеството на поставената задача обикновено се използват 
два подхода.  При първия от тях - когато целта е картографирането на 
топографията на заснетата територия (в частност - създването на ЦМР) всички 
велични с изключение на Фbase и Фtopo се разглеждат (се считат) като шум. 

 Интерферометричната фаза може да бъде изчислена само по коефициента 
2π. За да се получи непрекъсната площтна интерферометрична карта, е 
необходимо интегриране на диференциалната фаза между всички съседни 
пиксели на изображението. Този процес се нарича „развиване на фазата“  

  Развитата фаза може да бъде преобразувана в топография. 

Етапи на интерферометричната обработка за създаване на ЦМР 

• Импортирене на данните  - четене на файловете с РЛ данни, на 
параметрите на орбитите и др. 

• Съвместяване на  снимките  

 Намиране на идентични точки върху основното  и спомагателното 
изображение;  Трансформиране на спомагателната снимка в геометрията на 
основната снимка; 

 Определяне на областите на застъпване на снимките. 

• Предварителна обработка  - определяне на  обработвания  участък; 
задаване на  параметри  

• Генериране на кохерентни файлове и формиране на интерферограмата  

  Изисляване на коефициентите за компенсацията на отместването на 
фазата по дължина  и по азимут. 

 Комплексно умножение на основната и трансформираната спомагателна 
снимка 

• Филтрация на интерферограмата 

 Локално  оценяване  на параметрите на  фазовия шум; 

 Разчет на филтрираните фазови стойности 



(а)Амплитуда и фаза на главното изображение 

(б) Амплитуда и фаза на подчиненото изображение 

 

Разстилане (разгъване) на фазата  - преизчисляване на относителните 
стойности на фазовите  разлики  [0, 2pi] в абсолютни. 

Преизчисляване на абсолютните стойности на фазите във височини 

  Преобразование на фазовите стойности във височини; 

 Георефериране  на матрицата на височините в наземна координатна 
система. 

Геокодиране на матрицата на височините 

 Геокодиране на матрицата на височините в географска координатна 
система  Ортотрансформиране (Орторектификация) на матрицата на  
височините.  

Разстилане (разгъване) на фазата  - преизчисляване на относителните 
стойности на фазовите  разлики  [0, 2pi] в абсолютни. 

Преизчискяване на абсолютните стойности на фазите във височини 

  Преобразование на фазовите стойности във височини; 

 Георефериране  на матрицата на височините в наземна координатна 
система. 

Геокодиране на матрицата на височините 



 Геокодиране на матрицата на височините в географска координатна 
система  Ортотрансформиране (Орторектификация) на матрицата на  
височините.  

 

Модел на терена,  получен чрез In SAR 

Точността на ЦМР , получени чрез InSAR, се определя от много фактори: 
от точността на  определяне на орбитите,  от атмосферни условия, които влияят 
на фазовото закъснение, от обработа и т. н. 

  Основните проблеми, които причиняват разграждане на изображенията и 
на инферограмите са: 

Шумът (вследствие на атмосферни ефекти, който води до загуба на 
съгласуваност и причиняват вариации на фазат; 

Декорелация на времето – Интервалът между две последователни 
заснемания не трябва да бъде прекалено голям, за да се предотврати 
настъпването на промени върху заснетата част от  земната повърхност, 
които може да доведат до липса на съгласуваност между изображенията; 

Декорелация в пространството заради прекомерното отдалечаване на 
позициите на двата сателита. Максималната дължина, приемлива за ERS 
спътници и ENVISAT, е от порядъка на 1000 m. При по-голяма стойност се 
получава  пълна загуба на съгласуваност в изображенията. Това е от 
решаващо значение, тъй като степента на съгласуваност много съществено 
влияние върху точността на фазата и генерирането на интерферограмата и 
ЦМР.. 



В заключение може да се обобщи, че независимо от какви изображения са 
създадени, ЦМР и ЦММ са незаменими за ортотрансформирането на 
снимките, за получаването на максимално достижима точност на 
геопозиционирането им и са изключително полезни за решаването на много 
научни и практически задачи  (например при проектирането, за определянето 
на параметрите на възможни наводнения и много други).   

•  
 


