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                         РЕЗЮМЕ 

 Възможностите на съвременната земна и въздушна фотограметрия 

позволяват да се получи актуална информация във връзка с разработване 

на открити рудници и по-точно мониторинг на минни дейности, 

изчисления на обеми, планиране, вземане на решения и представяне на 

предложения за рекултивация, а също така и генериране на данни за 

информационните системи на миннодобивните компании. 

Технологичните възможности на цифровата фотограметрия позволяват 

създаването на актуални цифрови модели на текущата ситуация и релефа 

при наличието на изображения с висока разделителна способност. За 

получаването на добър краен продукт са нужни модерни хардуерни 

системи и добри софтуерни решения, които да осигуряват бърза обработка 

на големите по-обем фотограметрични данни. Въпреки, че изображенията 

са с висока разделителна способност най-съществени сa проблемите 

свързани с анализа и тяхната интерпретация. В днешно време 

техническият напредък в областта на компютърните технологии е 

огромен, но все още човешкият фактор е от важно значение при 

формирането и интерпретацията на цифровите модели на обектите.  

В работата е представен един подход за оценка на точността на 

изчислените обеми. Той се основава на използването на картиране, 

реализирано от оператор и модел на терена, получен чрез автоматично 



формиране от стереоизображения, за участък обхващащ територията на 

открития рудник “Асарел – Медет“. Изследването дава възможност да се 

оцени получената точност в двата режима на работа, както и да се 

анализират проблемите по време на работния процес и може да се 

използва като основа за бъдещи изследвания, свързани с изчисляване на 

обеми, текущ контрол на добива, планиране и други текущи минни 

задачи. 

 

 

       1./ Въведение  

       Mинно-добивните предприятия извършват непрекъснато периодично 

наблюдение на минните дейности. Има различни начина за да се извърши 

този мониторинг. Преките измервания са една технология, която отнема 

твърде много време, въпреки че абсолютната точност на единични точки е 

висока(части от см), това не е икономически изгодно при доста подробни 

заснемания(т.е. изискващи голяма детайлност при заснемането). 

Фотограметричните техники позволяват да се генерира 3D модел на даден 

обект от изображения с помощта на цифрова камера с известни 

характеристики (фокусното разстояние на обектива, големина на 

изображението и брой пиксели) като се използват най-малко две снимки 

обхващащи даденият обект. Ако може да се посочат едни и същи поне три 

идентични точки в двете изображения и да се знаят техните координати, 

то може да се определят други 3D точки в изображенията [3]. 

      Чрез фотограметрия могат да се измерят големи площи с голяма 

детайлност. Абсолютната точност е малко по-ниска (десети от cm), но все 

още достатъчна в случая на открития добив. Относителната точност на 

DTM е дори по-добра, отколкото при преките геодезически измервания, 

тъй като имаме един по-голям брой точки, което позволява по-добре да се 

опише(генерира) терена. Само опорните точки (GCP), трябва да се 

сигнализират и измерят на терена чрез геодезически методи, но тези точки 

са много малко в сравнение с обема на измерванията, които се извършват 

чрез другите методи. Ето защо, фотограметричните методи се използват 

все повече и по-често в този случай. В днешно време се прилага цифрова 

фотограметрия в областта на открития добив, но има много специфични 

аспекти в използването й, които трябва да бъдат взети под внимание за 

получаване на прецизни резултати [1]. 

Резултатите получени от Yakara, M. и H.M.Yilmazb и представени в 

тяхното изследване показват, че фотограметричният метод е с 20% по-

изгоден от гледна точка на пестене на време, с повече от 7,61% от гледна 

точка на точността и с повече от 33,33% от гледна точка на разходи 

спрямо класическият метод. Повече време може да се спести, ако се 

използва оптимално и фотограметричната интерпретация-формата на 

обектите и съществуващите подробности. Фотограметричните методи са 

по-удачни, когато се обработват недостъпни области, области с повишен 

риск на достъп или когато съществуват изисквания по отношение на 

времето за извършване на конкретна задача [2]. 
 



           2./ Подготовка на проекта 

            2.1./ Фаза на подготовка 

Първата стъпка преди започването на дадена работна задача е 

подготовката на съществуващите данни и събирането на информация за 

мината или кариерата. Това зависи от изисквания от страна на компанията 

за открит добив и техния архив на данни, особено карти, бази данни, 3D 

векторни данни, цифрови модели на терена, регистъра с координати на 

геодезически точки и др. Тези данни включват използване на координатна 

и височинна система, мащаби, в случай на въздушни снимки - 

калибровъчните протоколи на камерите, разделителна способност на 

сканиране, информация относно формати, версии на софтуер и така 

нататък. В днешно време обикновено по-големите минни компании имат 

цифрови векторни данни, описващи състоянието на кариерата. Ако има 

набор от векторни данни от предходни измервания, обекта на изследване е 

повече или по-малко определен. Обсъждат се бъдещи дейности, като 

например разширяване на мината или кариерата в някоя посока през 

следващите години, това от своя страна поражда необходимостта по-

голяма площ да бъде покрита от въздушни снимки, които след това да се 

обработват във векторна и в растерна форма (ортофото). Ако няма 

предварителни данни за местоположението и размера на обекта, то тогава 

тя трябва да се определи точно на съществуващата карта в подходящ 

мащаб. Според местоположението и допълнителните изисквания на 

минно-добивното предприятие, на основата на което трябва да бъде 

направено планирането на полета (план на летене). Координатите на 

върховете на заснеманата област и положението на проекционните 

центрове се изобразяват на картата или се регистрират директно във 

векторна форма за конкретната камера с определено фокусно разстояние и 

конкретен мащаб на снимката. Мащабът и координатната система трябва 

да бъдат известни на фирмата, която ще извърши въздушното заснемане, 

за да се елиминират бъдещи недоразумения. Има налични различни 

програмни продукти за изработване на плана за даден полет. Те улесняват 

определянето на  района, вида на камерата (фокусно разстояние), 

надлъжното и напречното застъпване на снимките, мащаба на заснемане и 

разделителна способност на сканиране. 

Идеалното време за въздушно заснемане при открития добив не е 

слънчевото време със силно слънце и остри резки сенки. В мината или 

кариерата има много дълбоки зони с почти вертикални стени. Острите и 

тъмните сенки правят обработването (особено оценяването на височини) в 

такива места по-трудни. Поради това меката светлина преминаваща през 

високи облаци е за предпочитане. Понякога, за да се извърши полет се 

чака доста дълго, поради лоши климатични условия. Ето защо, добре 

координирана комуникация между снимачния екип, фирмата която 

извършва обработката и минно-добивната компания е от решаващо 

значение, тъй като трябва да се осигури бърза проверка на 

стабилизирането на GCP – опорните точки на терена в съчетание с добра 

прогноза за времето. Ако не са изпълнени тези условия, то GCP могат да 



бъдат трудно разпознаваеми (покрити са със сняг или листа) или са 

унищожени. 

Разположението на самите GCP трябва да се обсъди преди 

планирането на полета. Обикновено те са разположени около мината или 

кариерата. Би било полезно да има и някои GCP във вътрешността на 

района, но има опасност от тяхното унищожаване поради минната 

дейност. Ако фирмата за обработка на данни не е сигнализирала опорните 

точки, е необходимо да се предоставят всички правила за 

местоположението и сигнализирането на точките на отговорната 

геодезическа фирма. Някои от правилата са известни, но трябва да бъдат 

споменати. Например, GCP не следва да бъдат разположени на високи 

сгради или дървета, а трябва да се разположат на контрастен фон, като 

особено важен е размерът им. Той не трябва да бъде нито твърде малък, 

нито твърде голям. Размерът зависи от мащаба на снимките, например в 

мащаб 1: 6000  квадратния сигнал ще има размери 20 х 20 см, като 

линиите на сигнал с кръстообразна форма са с дължина 60 - 80 cm. Цветът 

обикновено е бял, защото бели предмети на тъмен фон изглеждат по-

големи, отколкото са те в действителност. Този ефект се нарича излъчване 

(ирадиация). 

Теренът на откритите рудници обикновено не показва голямо 

разнообразие на цветове и нюанси на сивото. Поради това сенките могат 

да бъдат полезни, но също и  неблагоприятни. Едно много добро 3D 

визуално възприятие без систематични грешки е от съществено значение в 

стереоскопичното наблюдение. Определянето на най-малката разлика във 

височините на пукнатините и наклоните е важно за тяхното цифрово 

представяне, за да не се губи време с прекалено подробни проекти, или от 

друга страна да се избегне липсата на необходимите подробности. Тъй 

като даден краен потребител на данните може да не разполага с 

фотограметрично оборудване и да използва различен софтуер, 

резултатите е добре да са представени в различни формати както във 

векторни така и в растерна форма. Специфичните изисквания трябва да 

бъдат обсъдени много внимателно и ясно определени. 

Когато има изисквания за висока точност, особено във височинно 

отношение, необходима за точно числено определяне на обеми, тогава за 

целите на открития добив се ползват въздушни снимки с висока 

разделителна способност и по-едър мащаб като за целта се извършва 

заснемане с по-малка височина на полета. Огромният обем от снимки, 

сканирани с висока пространствена разделителна способност, съдържащи 

гигабайти от информация, изискват те да могат да се обработват бързо и 

точно. Бързи компютри и необходим фотограметричен софтуер заедно с 

други спомагателни програми (напр. програми за цифрово моделиране на 

терена (DTM), системи за автоматизирано проектиране (CAD), и програми 

за форматно преобразуване (формат-конвертори) са основа на 

ефективната работа[1].  

 

           2.2./ Входни данни 



      Обектът на изследване е участък обхващащ територията на откритият рудник  

“Асарел – Медет“. Използвани са снимки от въздушно летене над Република 

България в периода 2011г, като са предоставени данни за камерата в случая цифрова 

камера DMC01-0147.  Тъй като снимките са цифрови и вътрешното ориентиране се 

извършва автоматично, след като в проекта се създаде запис, съдържащ данните от 

калибриране на камерата. 

 
Фигура 1. Изображение на участък, обхващащ територията на открития 

рудник  “Асарел – Медет“. 

Най - важните входни данни при създаване на проект са самите 

снимки, регистър с GCP(ground control points) координати и данни за 

камерата. В зависимост от  изискванията за точност при добива на открит 

рудник се използват снимки с мащаб между 1: 4000 и 1: 10 000, 

разделителна способност при сканиране обикновено е по-висока от 1200 

DPI (21 микрона). Следователно разделителната способност на теренния 

елемент трябва да бъде в диапазона между 8,5 и 21 сантиметра. 

Резолюцията на сканиране може да бъде и по-висока, но с повишаване на 

разделителната способност бързо се увеличава обема на  данните. 

Снимките могат да бъдат панхроматични, но цветните изображения 

правят интерпретацията много по-лесна. На съвременния етап на 

прилагане на цифровата фотограметрия се използват и изображения, 

получени директно от цифрови въздушни камери. В съвременната 

цифрова фотограметрия се използват и сканирани изображения от 

аналогови камери. За тази цел могат да се използват специализирани 

фотограметрични скенери или универсални сканери с по-добри 

характеристики, като се прилага сканиране с не прекалено рязък контраст 

и без компресия, тъй като това може да доведе до загуба на информация. 

Предимство на използването на аналогови снимки е че цветовите 

характеристики на съседните снимки са по-добре балансирани. 



За вътрешното ориентиране на снимки от аналогови камери е 

необходим протокол за калибриране на камерата. При цифрови снимки се 

изисква само информация за размера на изображението (брой редове и 

колони) и размера на пиксела в микрони, за да се създаде файл за 

калибриране в софтуера. Някои софтуерни продукти вече имат 

интегрирани параметри на цифрови фотокамери и след вътрешното 

ориентиране се извършва лесно определянето на началните стойности на 

елементите на външно ориентиране като се използват данните от 

навигационните системи GPS / INS. Това помага да се намали броя на 

опорните точки, необходими за извършване на аеротриангулацията. 

Координатите на проекционни центрове и контролни точки са 

много важни аспекти в целия работен процес. При почти всеки открит 

добив се работи в различна координатна система. Самолетните 

навигационни системи обикновено използват системата WGS-84. Това 

трябва да се вземе под внимание още по време на етапа на планиране на 

плана на летене. Преобразуването между системите трябва да се направи 

много внимателно, с познанията за използваната координатната система. 

Изображение на схемата на блока може да се види на Фигура 2. 

 
 

 Фигура 2. Схема на блока 

 

3./ Генериране на цифрови модели  

3.1./ Автоматично генериране на цифров модел на терена 

(DTM) 

Стандартните етапи през които преминава обработката на въздушните 

снимки с цел получаване на цифров модел на терена включват: създаване 

на проект, вътрешно ориентиране на снимките, измерване на свързващи и 

опорни точки, изравнение на аеротриангулацията, задаване на мрежа с 



определена стъпка (Grid), автоматично генериране на мрежа от точки 

върху зададена стъпка, генериране на TIN, създаване на растерен модел на 

релефа (DEM). След генерирането на DEM се извършва автоматично 

генериране на хоризонтали. Процесът на автоматично генериране на 

хоризонтали от растерен модел на релефа е реализиран с програмата 

Photomod. Изходната мрежа за генериране на точки от терена е със стъпка 

7,5m (Grid). За автоматичното генериране се прилага корелационна 

процедура с праг на корелация 0,90. От набора от точки се генерира 

нерегулярен модел на терена TIN с изпъкнала граница. От него се 

генерира регулярен модел на терена със стъпка 5m (DEM). От така 

генерираният DEM автоматично се построяват хоризонтали с основно 

сечение 10m и начална кота 680m. Хоризонталите се експортират като .dxf 

файл.  

       Определенията (DEM, DTM и DSM) не са универсални, но се 

използват много често от потребителите, поради това е добре да се 

дефинират. Цифровият модел на релефа DEM (digital elevation model) 

представлява чистата земната повърхност без никакви изкуствено 

създадени обекти по нея т.е. изходният релеф. Цифровият модел на терена 

(DTM) е една непрекъсната земна повърхност, която освен цифровия 

модел на релефа-DEM, включва и  други елементи, които описват 

топографската повърхност, като например структурни линии и наклони 

[5]. В повечето случаи цифровия модел на повърхността (DSM)  включва 

освен земната повърхност и всички обекти върху нея, включително 

растителност, сгради и други изкуствено създадени от човека съоръжения.  

3.2./ Ръчно генериране на цифров модел на терена  

При ръчното генериране на цифров модел на терена операторът директно 

изчертава ситуацията и хоризонталите. За изследваният участък 

обхващащ територията на открития рудник “Асарел – Медет“ са 

картирани всички стъпала (горен и долен ръб), простиращи се в диапазона 

от последният работен хоризонт (дъното на рудника) до хоризонтал с кота 

920м, както и около 25 хоризонтала в същият диапазон. Избрана е 

височина на сечението 10м.  



 
 

Фигура 3. Фрагмент от ръчно генерираният цифров модел на открития 

рудник  “Асарел – Медет“. 

 

4./ Изчисляване на обеми и анализ на резултатите 

И при двата метода на генериране на цифров модел на терена (ръчно и 

автоматично) се използват формулите за определяне на обема на земни 

маси по план с хоризонтали [4].  

1 2 3
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i nV h S S S S        

 (1)     

където с iS са означени лицата на отделните повърхнини, а с h - 

височината на сечението на релефа.               

За да се определи обемът под последния хоризонтал се приема, че земните 

маси образуват обърнат конус и тогава обемът се изчислява по следната 

формула: 

1

3
nV h S         

 (2)                     

където 'h е височината на конуса, а nS  е площта на последния 

хоризонтал. 

Общият обем на земните маси е   
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 (3) 

За извличане на количествените характеристики е използван софтуерът 

Autocad Civil. 

      Абсолютната стойност на обема, получен при ръчно генериране на 

цифровия модел на терена е 114767957m
3
, а при автоматично генериране 

на цифровия модел е 116639452m
3
. Относителната грешка в 

обемите(разликата в обемите) получени по двата метода (Автоматично и 

ръчно генериране на цифров модел на терена) са в размер на 1,63%, което 

показва, че автоматичният подход може надеждно да се използва за 

изчисляване на обеми при открития добив. 

     Получените резултати позволяват да се направи извода, че 

автоматичният метод за генериране на цифров модел на терена може да се 

използва за изчисляване на обеми например за текущ мониторинг на 

иззетата минна маса, планиране и други текущи задачи при открития 

добив. При наличие на снимки с по-висока разделителна способност, 

заснети в различни периоди от време, може да се направят и бъдещи 

изследвания, свързани с използването на тази методика за мониторинг на 

открития добив, изследване на свлачища. 

5./ Заключение 

Целесъобразността от използването на фотограметрията в открития добив 

в сравнение с конвенционалните измервания е все още дискутирана, 

много примери и проекти говорят за нейните предимства, например 

икономическия аспект особено в съкращаване на времето за обработка и 

удобството при работа в лаборатория, а не на открито, както и 

задоволителната точност, която се постига. В сравнение с минали 

времена, когато големите аналогови и аналитични фотограметрични 

инструменти бяха много скъпи, в днешно време са необходими само 

бързи и мощни компютри и добър софтуер, но аерозаснемането е все още 

доста скъпо. Икономически - разходите могат да бъдат намалени с 

планирането на полетите, така че да се съчетава в един полет да се 

заснемат близко разположени открити рудници. При бъдещи изследвания 

може да се извършат експерименти с данни от навлезлите безпилотни 

самолети с оглед, съкращаване на разходи и време при решаването на 

всякакви текущи задачи при откритият добив. Друго предимство при 

фотограметричните подходи е по-малкият разход за труд. При преки 

геодезически измервания състава на групата е по-голям в сравнение с 

прилагането на фотограметрична технология. Поради това 

фотограметрията е подходящ метод, дори в случаите на по-големи обекти 

и висока изисквана точност. Оценките на тези разходи позволяват 

използването на фотограметрията в откритият добив не само при големи 

минно-добивни предприятия, но така също и за по-малки компании за 

открит добив. 
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