
 

  Предвидените дейности за 

дистанционни изследвания с БЛС са 

насочени към получаването на 

топографски данни с висока 

разделителна способност (High 

resolution topography data – HRTD,т.е. 

облачни точки, цифрови модели на 

повърхността - DSM или цифрови 

модели на релефа - DEM). 

Комбинацията от въздушни снимки, 

заснети чрез БЛС и обработени чрез 

SfM-алгоритъм позволява да се 

реконструират  триизмерни (3D) 

модели на повърхности въз основа на 

набор от цифрови RGB изображения 

от различни гледни точки. Актуалните 

научни проблеми в тази област са 

свързани с анализи на 

приложимостта, ограниченията и 

особено точността на HRTD, получени 

чрез тези техники. 

ЦЕЛ:  

Ппридобиване на нови научни 

знания чрез експериментално 

изследване на дейности за набавяне, 

обработка и анализ на 

пространствени данни чрез 

дистанционни изследвания с БЛС. Ще 

се използват тестови конфигурации 

на безпилотни летателни системи с 

различни типове камери, GNSS 

оборудване и приложимост на 

метода Sfm (Sfm – Structure – of - 

Motion / Структура от движение/) за 

обработка на изображенията. 

Изследването на потенциала на БЛС-

SfM метода за придобиване и 

обработка на фотограметрични 

изображения включва също 

определяне на границите на неговата 

приложимост при различни външни 

условия за градски зелени площи.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

-  Изготвяне на работен процес за 

прилагане на дистанционни 

изследвания с  БЛС на градски зелени 

площи; 

-  Придобиването на високоточни 

геопространствени данни за градски 

зелени площи; 

-  Създаване на геобаза данни и 

приложение на пространствени 

анализи в ГИС среда; 

- Проучване на факторите, контро 

лиращи грешките, свързани с рекон 

струкции на земната повърхност; 

-  Представяне на резултатите чрез 

цифрови картографски продукти и 

триизмерни модели за градски 

зелени площи.  
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