БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ • BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА • 1–2 • PROBLEMS OF GEOGRAPHY
София • 2018 • Sofia

3D МОДЕЛИРАНЕ НА ПРИРОДНИ ЛАНДШАФТИ
С ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ
Дейвис Динков1
Целта на настоящата разработка е да бъдат представени възможностите за използване на безпилотни летателни системи (БЛС) за заснемане и използване на изображенията за цифрова дигитализация на ландшафт със сложна структура и земно покритие.
Извършено е фотограметрично заснемане с БЛС и прилагане на SfM-метода за обработка на цифрови изображения за ПЗ „Ритлите“ в ПП „Врачански Балкан“. Получените
крайни резултати за изследвания район включват следните цифрови продукти: ортофото мозайка, цифров модел на повърхнината (DSМ), цифров модел на терена (DTM),
триизмерен модел на ПЗ „Ритлите“ с геолокация и оптимизирана структура за визуализация.
Ключови думи: 3D моделиране, БЛС, SfM метод, природни забележителности,
Природен парк „Врачански Балкан“

3D MODELING OF NATURAL LANDSCAPES USING
UNMANNED AERIAL SYSTEMS
Davis Dinkov
Abstract: Capturing, documentation and visualization of natural heritage objects is an
expanding application area. Advanced Unmanned Aerial Systems (UAS) offer a technology
of obtaining geometrical and semantic information about natural landmarks from imaging
using various types of sensors. The use of non-metric digital cameras embedded in middleclass UAS together with appropriate software and methodology allows for accurate digital
spatial products to be obtained. These are files in standard formats with information that
includes the orthophoto mosaic of the area under consideration, a three dimensional (3D)
digital surface model (DTS), a 3D cloud, a vector CAD model (isolines and characteristic
points), and a photo archive on the territory. The main focus of this study is on innovative lowcost photogrammetric technique for obtaining high-resolution datasets at a range of scales
using the “Structure-from-Motion” (SfM). The SfM method is based on matching features
(points) in multiple overlapping images in order to solve the camera pose and image geometry
simultaneously and automatically. Image-processing creates 3D point clouds, originally
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in a local model space. Point clouds are transformed into a projection coordinate system
using known camera positions or a network of GCPs on which high accuracy coordinates
are measured by the GNSS (Global Navigation Satellite System) receivers and subsequently
identified in the point cloud. The SfM method is useful when using non-metric cameras and is
also applicable for convergent, horizontal, vertical and sloping images captured by different
cameras. Example applications of SfM are presented for landforms of natural landmarks.
Keywords: 3D modeling, UAS, SfM method, Natural Landscapes, Vrachanski Balkan
Nature Park

УВОД
Заснемането, документирането и визуализацията на обекти от природното
наследство е с разширяваща се област на приложение. Модерните безпилотни
летателни системи (БЛС) предлагат технология за получаване на геометрична и семантична информация за природни забележителности от изображения,
използващи различни видове сензори. Използването на неметрични цифрови
камери, вградени в БЛС от среден клас, заедно с подходящ софтуер и методология, позволяват да се получат точни цифрови пространствени продукти.
За илюстриране изработката на едромащабни прецизни триизмерни модели на природни ландшафти за тестов район е избрана природна забележителност (ПЗ) „Ритлите“ като представителен обект за скален феномен със сложна
геометрия и разнородни елементи на ландшафта (фиг. 1).
Избраният тип на обекта не предполага възможност за реконструкция на
геометричната му структура само по метрични данни (геодезически измерва-

Фиг. 1. Природна забележителност „Ритлите“
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ния или данни от картни източници). По тази причина се прилага технология
за триизмерна реконструкция, базирана на данни от дистанционни изследвания
– фотограметрично заснемане с безпилотна летателна система (БЛС).
ФОТОГРАМЕТРИЧНИ МЕТОДИ ЗА ТЕРЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Автоматизираната въздушна и близкодистанционна цифрова фотограметрия се превърна в мощно и широко използвано средство за триизмерно топографско моделиране. През последните години безпилотните летателни системи (БЛС) демонстрират значителни възможности с потенциал за приложения
в много области (Филипов, 2016). Разработването на алгоритми за моделиране
на теренна повърхнина, чрез обработката на цифрови изображения, радикално
подобрява качеството на данните за терена, които могат да бъдат получени от
припокриващи се стерео-двойки (Mathews, Jensen, 2013). Също така спадът в
цената и повишаване на качеството на компактните и единичните рефлексни
камери (SLR), както и методите за калибриране на такива неметрични камери,
водят до по-широко използване на фотограметричното моделиране и разработка на широка гама от софтуерни приложения.
МЕТОД ЗА ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ – SfM2
Методът SfM се основава на съвпадащи характеристики (точки) в множество припокриващи се изображения, за да се реши едновременно и автоматично
триизмерната позиция на камерата и геометрията на изображението (Fonstad,
Dietrich, Courville, Jensen, 2013). Методът SfM е базиран на принципите на
фотограметрията, при които значителен брой фотографии, взети от различни
припокриващи се гледни точки, се комбинират, за да пресъздадат среда – т.е.
получава се 3D структура от серия припокриващи се изображения (фиг. 2).

Фиг. 2. Структура от движение (SfM) –
множество застъпващи се изображения
от различни ъгли и разстояния, за да
се реши тримерността на обектите и
повърхностите

2

SfM – structure of motion ( структура от движение)
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SfM методът обаче се различава значително от традиционната фотограметрия. Докато при класическата фотограметрия се разчита на ивици от припокриващи се снимки, които са получени от паралелни полетни линии, при SfM
триизмерната геометрия на обектите се възстановява от случайни (неподредени) изображения. Като важно условие е една физическа точка от изследван
обект да присъства в множество изображения. Принципът за използване на
произволни позиционирани снимки е възможен благодарение на напредъка в
разработките за автоматично съвпадение на изображения. Например такава е
мащабната инвариантна трансформираща характеристика SIFT (Lowe, 1999),
при която ключовият подход е във възможността да се разпознава физическа
характеристика, присъстваща в множество изображения независимо от мащаба
(т.е. резолюцията) на снимките и гледната точка на изображението. В класическата фотограметрия се разчита на снимки с еднаква резолюция поради подхода на тяхната обработка, основаваща се на корелация на изображенията. Тези
подходи разчитат на кръстосана корелация, изчислена с обикновен оператор на
конволюция на изображенията, между пикселни извадки от две изображения.
В резултат на това тези методи за кръстосана корелация са много чувствителни към промените в резолюцията на изображението. Освен това използването
на яркостта на изображението и цветовите градиенти в алгоритми като SIFT,
а не на абсолютни пикселни стойности, означава, че един обект може да бъде
идентифициран, като е регистриран от много гледни точки (Fonstad, Dietrich,
Courville, Jensen, 2013).
Друга фундаментална разлика между класическата цифрова фотограметрия и SfM метода е в необходимостта от земни контролни точки с известни
координати. В класическата фотограметрия координатите на контролни точки
са необходими за решаването на уравненията за колинеарност (1) и (2), чрез
които се дефинира връзката между камерата, изображението и земната повърхност (фиг. 3). Елементите на външното ориентиране определят пространственото положение и ъгловата ориентация на камерата в момента на създаване на
даденото изображение.
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където коефициентите mij се наричат направляващи косинуси:

=
m11 cos ϕ × cos k
− cos ϕ × sin k
m12 =
m13 = sin ϕ
m21 = cos ω × sin k + sin ω × sin ϕ × cos k
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m22 = cos ω × cos k − sin ω × sin ϕ × sin k
m23 =
− sin ω × cos ϕ
m31 = sin ω × sin k + cos ω × sin ϕ × cos k
m = sin ω × cos k + cos ω × sin ϕ × sin k

(1)

(2)

=
m11 cos ϕ × cos k
m12 =
− cos ϕ × sin k
m13 = sin ϕ
m21 = cos ω × sin k + sin ω × sin ϕ × cos k
m22 = cos ω × cos k − sin ω × sin ϕ × sin k
m23 =
− sin ω × cos ϕ
m31 = sin ω × sin k + cos ω × sin ϕ × cos k
m32 = sin ω × cos k + cos ω × sin ϕ × sin k
=
m33 cos ω × cos ϕ

Фиг. 3. Елементи на външното ориентиране
на камерата (Петров, 2013)

Уравнения (1) и (2) се използват в класическата фотограметрия за всяка
една точка от снимката и при процесите на ортофото трансформация, извличане
на терен, създаване на стереомодел и картиране. За да се решат тези уравнения,
теоретичното минимално изискване е три наземни контролни точки с известни
координати Xp, Yp и Zp или шестте параметъра на камерата, които дават позициите X 01 ,èY 01 и Z 01 (координатите на началото на фотограметричната координатна система спрямо началото на приетата геодезическа координатна система)
заедно с трите ъгъла на въртене по време на заснемането на изображението. На
практика се използват по-голям брой контролни точки на земята, надхвърлящи
шест при всяко припокриване на изображението, и прекомерното определяне на
уравненията на колинеарността оптимално се решава по метода на най-малките
квадрати.
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Фиг. 4. Представяне на принципа за пакетно изравнение

При SfM метода позициите и ориентацията на камерата се решават автоматично, без да е необходимо първо да разполагаме от мрежа с контролни точки с известни 3D координати (Westoby, Brasington, Glasser, Hambrey, Reynolds,
2012). Вместо това те се решават едновременно чрез използването на много
повтарящи се итеративни процедури за пакетно изравнение (фиг. 4), които се
базират на база от данни, автоматично извлечени от припокриващите се изображения (Snavely, Seitz, Szeliski, 2008).
РАБОТЕН ПРОЦЕС ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА SFM МЕТОДА
Лесната употреба на SfM метода, достъпността и автоматизирания алгоритъм, който предоставя, правят възможно използването му от голяма група
потребители. С обикновена цифрова камера и софтуер за обработка могат да се
създават облаци с 3D точки и ортофото мозайки на сцена или обект.
Налице са няколко фотограметрични програми, използващи SfМ метода.
Най-популярните комерсиални решения включват Agisoft PhotoScan и Pix4D,
наложили се благодарение на техния удобен интерфейс и поддръжка. Съществуват и SfM решения с отворен код, които включват VisualSfM, OSM-Bundler,
Photosynth Toolkit, OpenDroneMap и др. Докато програмите SfM се различават
една от друга, всички те следват общ работен процес. Следващият работен процес (фиг. 5) е разработен от (Rossi, Rhody, Salvaggio, 2012). Продуктите с отворен код варират в зависимост от програмата. Някои позволят да се извършат
няколко стъпки, докато други имат само една стъпка и трябва да се комбинират
с допълнителни модули и програмни продукти.
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Фиг. 5. Общ работен процес за цифрова фотограметрия чрез SfM-метод
ИЗТОЧНИЦИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Първата стъпка в работния процес е изборът на желаните изображения,
които трябва да се обработят. Трябва да разполагаме с последователни изображения, които да обхващат обекта на изследването. Когато използваме изображения, заснети с БЛС, важно условие да има такова застъпване на снимките, че
един физически обект да присъства в множество изображения. Алгоритмите
за съвпадение на характерни точки разчитат на този принцип и затова колкото
по-голямо е припокриването на изображенията, толкова повече съвпадения ще
се получат при обработката.
ИЗВЛИЧАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ

След като са импортирани изображения в системата за обработка, за всяко
изображение трябва да се изпълни алгоритъм за извличане на характеристики.
Тази стъпка генерира набор от дескриптори (контролни блокове) за всяко изображение. Дескрипторът е идентификатор на ключова точка, която го отличава
от останалата част от масата на единични точки. От своя страна, дескрипторите
трябва да осигурят инвариантността за намиране на съответствие между единичните точки по отношение на трансформациите на изображението.
Съществуват многобройни алгоритми за извличане на характеристики,
като най-често срещаният е SIFT (Scale Invariant Feature Transform), разработен
от Lowe (1999). SIFT предоставя силни дескриптори при различни условия на
изображение и е алгоритъм, който преобразува изображението в голяма колекция от локални фундаментални вектори, чрез които се получава инвариантност
10 Проблеми на географията, 1–2/2018 г.
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(неизменен признак на една единица, който обединява нейните варианти). Инвариантността е по отношение на изместването, ротацията, мащаба и частично
за осветеността на обектите.
Други алгоритми, които съществуват, включват SURF, DAISY, RIFT и
GLOH (Rossi, Rhody, Salvaggio, 2012).
СЪЧЕТАВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Следващата стъпка в работния процес на SfM е да се създаде таблица на
съвпаденията от характеристики, които да свързват всички комбинации от дескриптори между изображенията. Целта е да се изчислят свързващите точки
или съответствието между изображенията.
Процесът по сравняване на две изображения може да се опише чрез следната последователност:
– на изображенията се избират основните точки и техните дескриптори;
– чрез съвпадение на дескрипторите се разпределят съответните ключови
точки;
– въз основа на набор от съвпадащи ключови точки се изгражда модел на
трансформация на образа, чрез който може от едното изображение да се получи
другото.
Тази стъпка може да бъде изчислително тежка поради броя на изискваните сравнения. Процесът може да се изпълнява паралелно и да се раздели на
отделни задачи. Може да се използва мултиядрена или клъстерирана компютърна среда, за да се съкрати необходимото време за изчисление (Rossi, Rhody,
Salvaggio, 2012).
ГРУПОВО (ПАКЕТНО) ИЗРАВНЕНИЕ

Пакетното изравнение е решение за прецизиране на визуалната реконструкция, за да се създаде взаимно оптимална 3D структура и параметри на
камерата (фиг. 4, http://www.theia-sfm.org/sfm.html, модифицирана). В резултат
на големия брой идентични точки, идентифицирани по време на автоматизираната фаза на извличане на съвпадения на изображенията, SfM може да разреши
уравненията на колинеарността в произволно мащабна координатна система.
Освен това в процеса на обработка се извършва и изчисление на елементите
на вътрешното ориентиране на камерата (фокусно разстояние, координати на
главната точка, радиална и тангенциална дисторзия на лещите на обектива).
След триангулацията, пълната серия на уравнения, които свързват координатите на точките в образната равнина с координатите от действителния обект,
обикновено се подлага на нелинейна оптимизационна техника. Популярният
алгоритъм на Levenberg-Marquardt (Marquardt, 1963) се използва за оптимизация на пакетното изравнение. Може да се представи в най-общ вид чрез решаването на множество уравнения по метода на най-малките квадрати, представящи грешката в образните координати g(C, X) на точка от обекта Xj в образната
равнина на камера Ci, с главно условие за минимализиране на грешката от репроекция (фиг. 6):
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Фиг. 6. Грешка при репроекция

g ( C ,=
X)

∑ ∑

n
m
=i 1 =j 1

2

wij qij − P ( Ci, Xi ) → min

където:
g(C, X) – грешка в образните координати на точка Xj в снимка Ci;
wij – показателна променлива, която има стойност w=1, ако точка j e видима
в снимка; Ci и стойност w=0, ако точка j е невидима;
qij – отместени образни координати в снимка Ci;
P(Ci, Xj) – безгрешни образни координати на точка Xj в снимка Ci ;
Междинният етап в работния процес при SfM-метода е получаването на
облак (първоначален рядък облак) от точки с локални X, Y и Z, които не са в
реалната координатна система. В този момент се въвеждат координати на GCP
(земни контролни точки) и/или координати на позиции на камерата, за да се
трансформира и регистрира този облак от SfM точки към установена координатна система. Тази трансформация е линейна и твърда и дава облак от точки,
подходящ за картографиране на приложения.
ГЕНЕРИРАНЕ НА ПЛЪТЕН 3D ОБЛАК ТОЧКИ

Вследствие на пакетното изравнение се получават параметрите на камерата за всяка сцена и се генерира рядък облак от триизмерни точки за изследвания
обект. С тези параметри се извършва уплътняване на 3D облаците. В процеса по
уплътняване на облака се използват параметрите (елементите на вътрешното и
външното ориентиране) на камерата, съответствието между 2D изображенията,
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характеристиките около 2D съответствията и триангулационния алгоритъм за
извличане на 3D точки за сцената (Rossi et al., 2012). Такава често употребявана система е PMVS (Patch-based Multi-view Stereo SoftwarePatch) (Furukawa,
Ponce, 2007).
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОВЪРХНИНАТА

За реконструкция на обектната повърхнина може да бъде използван алгоритъма „Poisson Surface Reconstruction“3, чрез който от генерирания облак
с 3Д точки (с ориентирани нормали) получаваме текстурирана повърхнина.
Това е подход, който изразява реконструкцията на повърхността като решение
на пространствената задача на Поасон (Bolitho, Kazhdan, Burns, Hoppe, 2009).
Тази стъпка води до продукти като орторектифицирани изображения (ортофото
мозайки) и триизмерни текстурирани повърхнини.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

След получаването на цифровите продукти в предишните етапи от работния процес на SfM последната стъпка е тяхната визуализация. В комерсиалните
софтуерни пакети, като Agisoft PhotoScan и Pix4D, има вградени визуализатори
на триизмерните облаци и текстурирани повърхнини. Могат да се ползват програми с отворен код като Meshlab и Blender за допълнителна обработка на 3D
облаци от точки и повърхнини, както и за техните визуализации.
Приложен е методът за обработка на изображения SfM за моделиране
структурата на теренната повърхнина на ПЗ „Ритлите“.
ФОТОГРАМЕТРИЧНО ЗАСНЕМАНЕ С БЛС И ПРИЛАГАНЕ
НА SFM МЕТОДА ЗА ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ЗА ПЗ „РИТЛИТЕ“ В ПП „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН“
Това изследване показва използването на метода (SfM), за да се моделира
структурата на теренната повърхнина на ПЗ „Ритлите“. С помощта на безпилотна летателна система (БЛС) с интегриран цифров фотоапарат са направени
201 въздушни снимки, които са използвани за създаване на облак от точки и
последващи цифрови модели. Приложен е следният работен процес (фиг. 7).
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

а) Локализиране на тестовия район на изследване
Тестовият район на изследване обхваща площ около 8 ha, като включва
главните скални образувания на левия бряг на р. Искър в с. Лютиброд непо-

3
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Фиг. 7. Работен процес за триизмерно моделиране чрез използване на БЛС

средствено до информационния център на ПП „Врачански Балкан“. Освен с геоморфоложките си форми и особености на геоложкия строеж защитената територия се отличава и с интересни археологически и религиозни обекти. Между
двете последни ритли е съществувала римската крепост Коритенград (фиг. 8).
б) Избор и стабилизиране на земни контролни точки (ground control point
– GCP)
Избрани са подходящи места на земните контролни точки, така че да бъде
осигурена тяхната видимост при въздушното заснемане. С постоянни или временни знаци (геодезически пирони, дървени колчета или маркирани със сигнален спрей) са стабилизирани шест контролни точки: 4001, 4002, 4003, 4004,
4005 и 4006. Поради трудно достъпния терен контролните точки са избрани в
близост до пътна мрежа и съоръжения в южната част на изследваната зона.
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Фиг. 8. Схема на ПЗ „Ритлите“ с възстановка на контурите на средновековната крепост
Коритен: 1 – римска крепост Коритенград; 2 – останки от раннохристиянска базилика;
3 – средновековна църква (http://bulgariancastles.com)

в) Подготовка на план на летене с БЛС
Сложният релеф, съчетан със скалните образувания, налага внимателно
проучване и планиране на полета с оглед безопасното му провеждане и добиване на подходящи фотографски изображения, чрез които да се получи качествен
триизмерен модел. Всяко планиране на полет на БЛС е автоматизирано, така
че човешката грешка може да бъде сведена до минимум по време на процеса
на събиране на изображения, но трябва да бъдат зададени правилни параметри
за височина на полета, застъпване на снимките и скорост на БЛС. Съществуват
различни приложения, които позволяват автоматизирано планиране на полетите.
Планирането е извършено с приложението Pix4D Capture за Android, тъй
като дава на потребителя различни опции за видове летателни планове: мисия
на фотограметрична мрежа, мисия с двойна мрежа, кръгова мисия. Други опции, които могат да бъдат управлявани с това приложение, са скоростта, припокриването на изображенията и ъгълът на камерата. Потребителският интерфейс
е удобен и дава в реално време информация за местоположението на БЛС, оставащия заряд на батерията, както и за направените снимки.
г) Полет и заснемане на ПЗ „Ритлите“
Полетът с БЛС над ПЗ „Ритлите“ е извършен на 14.09.2016 г. Създаденият полетен план (фиг. 9) в мобилното приложение Pix4D Capture се зарежда в
модула за управление (автопилота) на БЛС чрез Wi-Fi връзка между дистанционното управление и платформата. Полетът е извършен на височина 90 m
над точката на излитане. За снимките е зададено надлъжно застъпване 80 %,
напречно застъпване 70 % и ъгъл на оптичната ос на камерата 90° спрямо посоката на летене (т.е. по нормалата към земната повърхност). След зареждане на
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Фиг. 9. План на летене за ПЗ „Ритлите“ в приложението Pix4D Capture

мисията БЛС извършва своето автономно въздушно движение и заснемане на
зададения район за проучване. Всяко изображение от мисията получава координати от GPS устройството на борда на платформата. Този географски маркер
помага да се подредят снимките правилно в пространството една спрямо друга
по време на началните етапи на обработката чрез метода SfM.
д) Предварителен преглед на резултатите от заснемането
След завършване на планираната мисия БЛС се връща в началната си точка, която е зададена, когато платформата е включена и GPS се свързва с определен брой сателити. Всички въздушни изображения са съхранени на микро-SD
карта на борда на платформата, като по-късно се прехвърлят на компютър за
съхранение и обработка. Снимките се преглеждат и се стартира предварителна
обработка в софтуера Pix4DDesкtop. Успешното изпълнение на мисията осигурява необходимите изображения за следваща обработка.
ОБРАБОТКА НА ЦИФРОВИТЕ ДАННИ ОТ ВЪЗДУШНОТО ЗАСНЕМАНЕ

Направените 149 бр. снимки от въздушното заснемане са обработени, като
са коригирани нивата на интензивност на сенките на изображенията, средните
тонове и акцентите, за да се избегне загуба на данни в сенчестите участъци
(фиг. 10 –приложение). Така обработените снимки се използват за следваща фотограметрична обработка с метода SfM.
Обработка на снимките в средата на фотограметричен
професионален софтуер Pix4D
Снимките от фотокамерата и данните от навигационната система на безпилотната летателна система DJI Inspire-1 са обработени автоматично чрез спе151

циализирания софтуер за дигитална фотограметрия Pix4Dmapper. Автоматичната фотограметрична обработка по използваната в този софтуер технология
преминава в три стъпки.
а) Първа стъпка – първоначална обработка
При първоначалната обработка се идентифицират ключовите точки, изчислени в припокриващи се изображения, като се използва алгоритъм за разпознаване на характеристики. Върху ключовите точки е извършено итеративно,
повтарящо се пакетно изравнение, за да се изчислят вътрешните и външните
елементи на ориентирането на камерата и да се получи рядък облак триизмерни
точки (фиг. 11 – приложение).
Pix4D може автоматично да чете вградените географски координати от
EXIF данните на изображенията, които са получени от вътрешния GPS приемник на БЛС. По този начин редкият триизмерен облак точки е регистриран в
реална координатна система с метрова точност.
За постигане на по-висока точност е необходимо да се използват измерените с GNSS-RTK приемник контролни точки. За тази цел е добавен текстов файл
с координатите на контролните точки (табл. 1), като при тази стъпка е важно да
се зададе правилно координатната система на точките.
След като първата стъпка е изпълнена и е генериран рядък облак точки,
може да се използва редактор RayCloud (3D интерфейс, вграден в Pix4D) за
автоматизирано маркиране на земните контролни точки. Това се осъществява
чрез ръчно маркиране на една контролна точка в две снимки, въз основа на
което се извършва автоматично маркиране на тази конкретна точка във всички
останали изображения, които я съдържат. Този процес е извършен за всяка от
шестте земни контролни точки в сцената.
Всички изображения, съдържащи земна контролна точка, се проверяват
ръчно, за да се контролира дали автоматичното маркиране е правилно разположено и отбелязва центъра на целта (марката). Този процес осигурява необходимата точност. На фиг. 12 (приложение) е показан редакторът RayCloud с
маркирана контролна точка (GCP), като е видим редкият 3D облак точки и са
трасирани лъчите, свързващи всички изображения, в които е била видима конкретната точка (GCP). На фигурата са представени и първоначалните (показани
със сини сфери) и изравнените (представени със зелени сфери) местоположе-

Таблица 1
Координатен регистър на земни контролни точки
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№

North (m)

East (m)

H (m)

4001
4002
4003
4004
4005
4006

4776078,96
4776131,27
4776228,99
4776229,08
4776229,27
4776225,55

713524,12
713474,11
713469,81
713471,23
713467,16
713471,81

275,93
276,65
301,65
301,49
301,82
301,81

ния на центровете на камерата, както и самите снимки с тяхната пространствена ориентация по време на въздушното фотозаснемане.
След въвеждането и маркирането на земните контролни точки се извършва
и реоптимизация (подобряване) на първоначалната обработка. Реоптимизацията включва оптимизация на параметрите на камерата и изчисляване на ротационни и транслационни матрици, както и мащабен фактор за точното георефериране на точковия облак въз основа на контролните точки – GCP. В табл. 2 са
показани общите данни за проекта за ПЗ “Ритлите“.
Важна характеристика на дигиталните продукти е стойността на пространствената разделителна способност (ground sample distance – GSD), която
представлява разстоянието между два центъра на последователни пиксели, изчислено между техните проекции на земната повърхност. Колкото по-голяма е
стойността на GSD, толкова по-ниска е пространствената резолюция на изображението и по-малко са видими детайлите на обектите. GSD е свързана и с височината на полета: колкото по-голяма е височината на полета, толкова по-голяма
е стойността на GSD. В конкретния случай стойността на GSD е 7.40 cm/pixel,
което означава, че един пиксел в снимката се проектира като квадрат със страна
7.40 cm върху земната повърхност.
Друг важен показател в резултатите от обработката е обобщената средна
квадратна грешка при георефериране на цялостния модел, която за настоящото
изследване е със средна стойност (mean RMS error) = 0.149 m чрез използвани
6 опорни точки (табл. 3).
Таблица 2

Общи данни за изпълнение на проекта за ПЗ “Ритлите“

Project
Processed
Camera Model Name(s)
Average Ground Sampling Distance (GSD)
Area Covered
Time for Initial Processing (without report)

RITLITE
2018-02-24 14:39:27
FC350_3.6_4000x3000-optimize (RGB)
7.40 cm / 2.91 in
0.215 km2 / 21.4514 ha / 0.08 sq. mi.
/53.0350 acres
21m:54s

Таблица 3
Контролни параметри за първоначална оценка на точността за ПЗ “Ритлите“
Images

median of 54017 keypoints per image

Dataset

149 out of 149 images calibrated (100%), all images enabled

Camera Optimization

0.06% relative difference between initial and optimized internal
camera parameters

Matching

median of 28546 matches per calibrated image

Georeferencing

yes, 6 GCPs (6 3D), mean RMS error = 0.149 m
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б) Втора стъпка – генериране на плътен 3D облак точки
Във втората стъпка първоначално генерираният рядък облак се уплътнява
с помощта на подхода MVS (Furukawa, Ponce, 2007). За обработката е зададена
минимална граница от 3 съвпадения на точка, заедно със съответния размер на
прозореца от 9 × 9 пиксела. Уплътненият точков облак (фиг. 13 – приложение)
съдържа 8,85 милиона пункта със средна плътност от 12.39 пункта на m3. В
тази стъпка с Pix4D се генерира и нерегулярна текстурирана повърхнина (3D
textured mesh – от непресичащи се триъгълници) за изследвания обект въз основа на плътния облаков масив (фиг. 14 – приложение).
в) Трета стъпка – генериране на цифрови триизмерни продукти
Последната стъпка включва извличане и експортиране на цифров модел на
повърхнината (DSM) (фиг. 15 – приложение) и ортофото мозайка с разделителна способност 7.4 cm/pixel (фиг. 16 – приложение). Използваният софтуер Pix4D
включва и много други възможности, като например класификация на точкови
облаци, генериране на цифров модел на терена (DTM), изчисляване на индекси
и генериране на хоризонтали при височина на сечението до 0.1 m.
ПРИЛОЖЕНИЕ НА 3D ЦИФРОВИТЕ ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ СНИМКИ
ОТ БЛС ЗА ТРИИЗМЕРНО МОДЕЛИРАНЕ

Целта на изследването на ПЗ „Ритлите“ е да се приложи методика за цифрова дигитализация на ландшафт със сложна структура и земно покритие.
Такава 3D дигитализация на скалния феномен може да се използва както за
мониторинг и опазване на природната забележителност, така и за приложение
на триизмерните визуализации в изработката на атрактивни информационни
туристически продукти. Тези туристически продукти могат да бъдат както статични триизмерни панорами, така и динамични интерактивни приложения и
визуализации.
а) Подготовка на генерираните 3D цифрови данни за триизмерни визуализации
Генерираните с метода SfM триизмерен облак точки, текстурирана мрежа и
модели на терена е необходимо да бъдат обработени и оптимизирани в зависимост от целите на тяхното приложение. В настоящото изследване е представена
обработката на 3D данни за целите на триизмерното моделиране. В общия случай суровите данни, които са получени чрез метода SfM са с по-голям обхват
и подробности и трябва да се оптимизират за нуждите на конкретния проект.
За целта е използван софтуер с отворен код MeshLAB, под лиценза GNU
General Public License (GPL), който е разработен от изследователския център
ISTI – CNR и първоначално е създаден като курсова задача в Университета в
Пиза в края на 2005 г. MeshLAB е проектиран за обработка и оптимизация на
неструктурирани триизмерни модели (3D облаци точки, нерегулярни повърхнини). MeshLab има богат набор от инструменти, чрез които могат да се почистват, редактират, възстановяват, визуализират и конвертират 3D модели. Програмата е напълно съвместима с Windows, Mac OS и Linux.
• Файловите формати, които могат да се използват за импорт в MeshLAB:
.PLY, .stl, .OFF, .OBJ, .3DS,COLLADA, .PTX, .V3D, .PTS, .APTS, .xyz, .GTS,
.TRI, .asc, .X3D, .X3DV, VRML, .ALN;
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• Файловите формати, които могат да се използват за експорт към други
приложения: .PLY, .stl, .OFF, .OBJ, .3DS, COLLADA, .VRML, .dxf, .GTS, .U3D,
.IDTF, .X3D.
б) Редактиране и оптимизация на триизмерните данни за ПЗ “Ритлите“
в средата на MeshLAB
Първоначално полученият триизмерен модел на ПЗ „Ритлите“ е с граници, включващи територия (респективно и цифрови данни) извън необходимите
за разработката. За да се извършат необходимите корекции и оптимизации на
модела, са използвани изходните данни за триизмерната повърхнина в Pix4D
(формат .PLY, .OBJ).
1) Отстраняване на излишните елементи и зони в повърхнината
Софтуерът MeshLab предлага серия от автоматични, ръчни и интерактивни филтри, които премахват тези геометрични елементи, които обикновено се
смятат за „погрешни“ или излишни в разработвания проект. Възможно е да се
премахнат топологични грешки, дублирани и несвързани върхове, малки компоненти, дегенериращи или пресичащи се лица и други геометрични и топологични особености. Използвайки различни автоматични и интерактивни методи
за селекция, е възможно да се изолират и премахнат нежеланите зони в триизмерната повърхнина или облачните точки.
Чрез инструменти за селектиране и редактиране на елементи и възли в
MeshLAB е „изрязана“ триизмерната повърхнина до обхвата, показващ скалните формирования и прилежащия терен (фиг. 17 – В – приложение).
2) Оптимизиране на триизмерната повърхнина (намаляване броя на триъгълници и възли)
Най-често при обработката на 3D модел е необходимо да се намали геометричната му сложност, като се създаде геометрия със същата форма, но с
по-малко триъгълници (възли/точки). В средата на MeshLab има налични разнообразни инструменти за опростяване на повърхнини от нерегулярни триъгълници, които позволяват да се запазят геометричните детайли и картографиране на текстурата, или селективно да се намали броят на точките в 3D облак
точки (http://www.meshlab.net/).
Чрез прилагане на инструмента Quadric Edge Collapse Decimation (фиг. 18)
от филтъра Remeshing, simplification and construction в средата на MeshLab е
опростена геометрията на триизмерната повърхнина на ПЗ „Ритлите“ (фиг. 19
– приложение).
Така например, на фиг. 19 оригиналната повърхнина (А) съдържа 508432
триъгълници и 498007 възела, а опростената повърхнина (В) съдържа 127108
триъгълници и 64445 възела.
За целите на триизмерната визуализация опростената повърхнина на ПЗ
“Ритлите“ е записана в .PLY, .OBJ, .3DS, COLLADA формати за следваща обработка и приложение.
Триизмерна визуализация на ПЗ“Ритлите“
Визуализацията на екран е важна за представяне, изследване и детайлно
възстановяване на изучавания район. Тя може да бъде статичен рендъринг (фотореалистична визуализация), динамична анимация (изработена от множество
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Фиг. 18. Работен панел на инструмента
Quadric Edge Collapse Decimation в MeshLab
за опростяване геометрията на повърхнини

последователно подредени фотореалистични изображения) или интерактивно
разглеждане на обекта, като се използва формат VRML (Virtual Reality Modeling
Language) – език за моделиране на виртуална реалност, който преди 1995 г. е известен като Virtual Reality Markup Language. Това е текстов формат на описание
на триизмерни обекти с възможности и за използване на цвят, растерни текстури, прозрачност и други характеристики, които допринасят съществено за реализма на изображението при представяне на триизмерния обект. Чрез използването на plugin (допълнителна разработка) за интернет програма за сърфиране
наблюдателят може да се разхожда из виртуалното пространство. Днес VRML е
заменен от X3D, като съществуват алтернативи като: 3DMLW, COLLADA, O3D
(разработена от Google), U3D.
В настоящото изследване създаденият триизмерен модел на ПЗ „Ритлите“ е
представен като самостоятелна визуализация (фиг. 20 – приложение) и е включен като съставен елемент (самостоятелен 3D обект) в цялостния триизмерен
модел на ПП „Врачански Балкан“ (фиг. 21 – приложение).
Получените крайни резултати за тестов район ПЗ „Ритлите“ включват генерирането на следните цифрови продукти:
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– Ортофото мозайка за района с пространствена резолюция 7.4 cm/pixel;
– Цифров модел на повърхнината (DSМ);
– Цифров модел на терена (DTM);
– Триизмерен модел на ПЗ „Ритлите“ с геолокация и оптимизирана структура за визуализация и вграждане в 3D модела на ПП “Врачански Балкан“
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящото проучване успешно са приложени дистанционни изследвания с БЛС за получаване на високоточни пространствени данни. За обработка на резултатите от фотограметричното заснемане специално внимание е отделено на прилагането на методите за получаване на триизмерни модели от
неметрични и непрофесионални камери, като е ползван и разгледан международният опит в това набиращо все по-голяма скорост направление. Показаните
резултати от обработката чрез метода SfM и софтуер за триизмерно моделиране
доказват, че използваната технология е приложима в значителна степен за дигитализация, триизмерно моделиране и визуализация на природна забележителност със сложна структура с голяма точност. Дигитализацията е важна, от една
страна, за опазването на природните феномени, а от друга – със създаването на
пространствена база данни, която позволява анализи и разработка на триизмерни визуализации и приложения. Въздушната фотограметрия с БЛС в съчетание
с подходящи софтуерни приложения доказа, че е успешен инструмент за документиране на труднодостъпни земни форми и терени.
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Фиг. 10. Предварителна обработка на снимките: А – оригинално изображение, B – изображение след прилагане
на корекционни филтри

Фиг. 11. Рядък облак точки на ПЗ “Ритлите” след първоначалната
обработка в Pix4Dmapper

Фиг. 12. Идентифициране и маркиране на контролни точки в 3D облак (рядък облак от първоначална обработка) в редактор RayCloud на
Pix4DMapper за ПЗ “Ритлите“

Фиг. 13. Триизмерен модел нa ПЗ ”Ритлите“ от плътен облак точки

Фиг. 14. Триизмерен модел на ПЗ ”Ритлите“ от 3D текстурирана мрежа
(Textured Mesh)

Фиг. 15. Цифров модел на повърхнината (DSM) на ПЗ “Ритлите”

Фиг. 16. Ортофото мозайка за ПЗ “Ритлите”

Фиг. 17. Коригиране на обхвата и съдържанието на триизмерната повърхнина
на ПЗ “Ритлите”: А – оригинална триизмерна повърхнина;
В – коригирана повърхнина

Фиг. 19. Опростяване геометрията на триизмерната повърхнина на ПЗ “Ритлите”:
А –оригинална повърхнина; В – опростена повърхнина

Фиг. 20. Самостоятелен рендъринг на ПЗ “Ритлите”

Фиг. 21. Триизмерен модел на ПП „Врачански Балкан“ – район Лютиброд
с интегриран 3D модел на ПЗ “Ритлите”

