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SUMMARY 

The creation, maintenance and improvement of road infrastructure is essential for the normal 
functioning of modern society. For the optimal solution of these tasks, in addition to traditional 
geodetic methods, photogrammetric and remote sensing methods are increasingly being used 
worldwide. In this paper, an analysis is made that shows their importance and their contributions to 
the implementation of effective road infrastructure monitoring. Different remote sensing methods 
used in this area are reviewed and a classification map of the road network in the Spanish region is 
made. 

The aim of this paper is also the creation of various photogrammetric products, such as high-
resolution orthophoto images, Lidar and digital road surface models. 
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РЕЗЮМЕ 

Създаването, поддържането и усъвършенстването на пътната инфраструктура е от 
съществено значение за нормалното функциониране на съвременното общество. За 
оптималното решаване на тези задачи, освен традиционните геодезически методи, във все по-
голяма степен в световен мащаб се използват фотограметрични и други дистанционни методи. 
В този доклад е направен анализ, който показва тяхната значимост и приносите им за 
осъществяването на ефективен мониторинг на пътната инфраструктура. Разгледани са 
различни дистанционни методи, използвани в тази област, и е направена карта на 
класификация на пътната мрежа в района на Испания. Предмет на доклада е и създaването  на  
различни фотограметрични продукти като ортофото изображения с висока разделителна 
способност, Лидар и числени модели на повърхността на пътната настилка. 

Ключови думи: пътна инфраструктура, дистанционни методи, ортофото изображения, 
мониторинг 

 



 

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

Фотограметрията и дистанционните методи намират приложение за осъществяване на 
планиране, проектиране и проследяване на промени в различни части от земната повърхност. 
Предмет на разглеждане в тази статия е пътната инфраструктура, която е неизменна и 
съществена част от нашето нормално функциониране и устройство. В днешния динамичен 
начин на живот, дистанционните методи се използват успешно при планирането на пътни 
артерии, както и за мониторинг на пътища във всички части на света. Предимството  на 
дистанционните методи е, че те са безконтактни, което е ключово в много труднодостъпни и 
планински райони. Във фотограметрията полската работа в някои случаи отсъства, а в други 
се свежда единствено до маркирането на наземни опорни точки в близост до съответните 
пътища и определянето на техните координати [4].  

 

2. ВИДОВЕ ДИСТАНЦИОННИ МЕТОДИ И ПРОДУКТИ 

Целта на този доклад е анализирането на различни дистанционни техники, които се 
използват за заснемане и мониторинг на пътната инфраструктура, сред които: земната 
фотограметрия, безпилотните летални средства – дронове, заснемането от самолети, числени 
модели на повърхността на релефа, както и навлизащите масово напоследък „Лидар“ системи. 
Изходните продукти от фотограметричното заснемане най-често са изображения с различна 
разрешителна способност, от които след специализирана обработка се създават ортофото 
изображения.  Като продукт от Лидар технологията се получават  облаци от милиони точки с 
пространствени координати. От тях  могат да се построят различни числени модели на релефа 
на местността. Ортоизображението има геометрични характеристики на карта и качество на 
изображението на снимката [6]. Те се получават въз основа на цифров модел, земни контролни 
точки и данните от фототриангулацията. В своя класически вариант, фототриангулацията е 
технология и средство за определяне на координатите на точки от земната повърхност с 
помощта на поредица от припокриващи се фотограметрични снимки (въздушни, космически 
или земни). Тя е метод за сгъстяване на опорната геодезическа мрежа по фотограметричен 
начин. Нейната основна цел е да съкрати в максимална степен трудоемките полски 
геодезически работи по обезпечаването с опорни точки. Докато геодезическите измервания са 
предимно полски и се извършват при невинаги подходящи климатични и други условия, то 
дейностите, свързани с построяването на фотограметричните мрежи, се осъществяват при 
благоприятни канцеларски условия и при това бързо, точно, комфортно и икономически 
изгодно. Казано съвсем накратко, същността на фототриангулацията се състои в 
„построяването“ на стереомодел на заснетата част от местността, и неговото ориентиране в 
желана координатна система (най-често в геодезическата координатна система) [2].  

След като вече са получени ортоизображенията е необходимо тяхното съхранение в 
подходяща база данни. Именно за тази цел са разработени различни  географски 
информационни системи. ГИС са идеалната среда за съхранение, актуализиране, анализиране, 
обработка, съпоставяне, комбиниране, обмен между различни институции и визуализации на 
множество данни – геопространствени, атрибутни и статистически данни, както и за връзка с 
виртуалното пространство. ГИС са изключително удобни за бързо извличане на различни 
данни. В ГИС среда е възможно и създаването на класификации на изображенията, чрез които 
с векторни данни могат да се разработват различни анализи и изчисления [1]. 

2.1. Безпилотни летателни апарати  
 Всяка съвременна система за въздушно фотограметрично заснемене се състои от три 
основни компоненти - летателно средство, въздушна фотограметрична камера (аналогова или 



цифрова) и система за геопозициониране. От своя страна, самите летателни средства, 
използвани за фотограметрични цели, се класифицират в две основни групи, а именно: големи 
пилотирани самолети и малки безпилотни летателни апарати. Безпилотните летателни апарати 
са мощно съвременно и значимо средство за осъществяване на постоянен мониторинг и за 
набавяне на актуална геореферирана информация за състоянието на автомобилните и 
железопътните пътища, и прилежащите им обекти и съоръжения, както и на речни пътища, 
териториалните морски води. На фиг. 1 е показана пътна артерия, заснета с дрон. 
Приложението на безпилотните летателни средства е обективна предпоставка за създаването 
на множество летателни апарати с различни технически параметри и характеристики [3].  
 

 

Фиг. 1. Заснемане с дрон на пътна артерия в Алменара, Испания 

2.2. Въздушно сензорно заснемане  
   В този вариант изображенията се получават чрез сензори, които са монтирани на 
въздушни летателни апарати и регистрират собственото или отразеното електромагнитно 
излъчване на обектите в широк диапазон на електромагнитния спектър. В основата на 
хиперспектралните методи за дистанционни методи лежи спектрален анализ. Той се основава 
на природно заложената способност на всички материални тела да поглъщат и отразяват по 
различен, специфичен начин достигащата до тях електромагнитна енергия. Принципните 
положения на спектралния анализ на данните, доставяни от дистанционните изследвания на 
Земята, се базират на предположението, че съществува еднозначно съответствие между 
отразения сигнал (най-често в качеството на такъв се използва интензивността и 
поляризацията) и химико-физическия състав на отразяващата повърхност на изучавания обект 
[5]. При въздушната фотограметрия заснемането се извършва с аерофотограметрични камери, 
монтирани на борда на специално оборудвани за фотограметрични цели самолети. 
Въздушните снимки не се използват само за производство на ортофото изображения, а и 
приложение е във много и различни области . В зависимост от положнието на снимачнта ос,  
те биват няколко вида – хоризонтални снимки  (когато оптичната ос на фотокамерата е 
насочена хоризонтално и сключва ъгъл, от приблизително 90 градуса, с отвесната линия); 
наклонени снимки (когато снимката е направена под ъгъл на оптическата ос с отвесната линия, 
по-голям от 5 градуса). Наклонените снимки обхващат много по-голяма заснета площ от 
местността, отколкото вертикалните снимки, направени с една и съща фотокамера и при 
еднаква височина на снимане. Този вид снимки имат недостатъци, тъй като фотообразът не е 
в еднакъв мащаб. Вертикални снимки (когато са направени с оптическа ос, сливаща се или с 
малки отклонения (до 5 градуса) от надирната линия.) Вертикалните снимки имат най-голямо 
приложение, макар обхванатото пространство във фотоснимката да е по-малко. През 1858 г. 
Гаспар Феликс заснема село във Франция от въздушен балон, а след Втората Световна Война 



започва масово произвеждане на летателни апарати и фотограметрични камери за заснемане. 
Въздушното снимане може да бъде: единично (изолзават се отделни снимки – за малки 
участъци и обекти); ивично (последователна поредица фотоснимки с надлъжно застъпване, 
които се получат фотографиране в една посока на летене на самолета при дълги и тесни 
линейни обекти ); площно (фотографиране чрез няклко застъпващи се ивици – използва се за 
изработването на топографски планове и карти) [5]. На фиг. 2 е показано въздушно заснемане 
на пътна артерия. 
 

 
Фиг. 2. Въздушно заснемане на пътна артерия в района на Ла Пуебла, Испания 

2.3. Лидар 
Лидар представлява електронно-оптична дистанционна технология за определяне на 

разстояния до обекти с използване на насочен сноп светлина, без необходимост от пряк достъп 
до изследвания обект. Със своята висока точност на отразяване на реални обекти, лазерното 
сканиране или Лидар е eдна от малкото възможни технологии за създаване на цифрови модели 
на обекти със сложна геометрична форма. Съществува наземно и въздушно лазерно 
заснимане. Тримерният лазерен скенер създава т.нар. облак от точки, всяка от които съдържа 
геометрична информация за обекта, на базата на която чрез екстраполация се определя 
формата му. Въздушните лазерни скенери се използват при картографиране за определяне на 
релефа на местността, актуализиране на ГИС и други. Въздушната лазерно сканираща 
технология осигурява максимална точност, детайлни пространствени измервания на 
повърхността, растителността и сградите. Технологията е разработена преди 15 години, като 
първото приложение за комерсиални цели е в САЩ за изследване на растителността. Лидар 
технологията първоначално е спомената в литературата през 1960 г. като намираща 
приложение за изучаване на растителността, горските площи. През следващите години 
нараства използването на тази технология в екологията и други области, при което все повече 
се утвърждават нейните възможности. Изключително полезна при обработка и 
картографиране на труднодостъпни райони. При въздушното лазерно заснемане скенерите са 
монтирани на самолети и данните могат да бъдат събирани за обширни области от земята. 
Системата „Лидар“ се състои от четири главни съставни части – лазерен приемник-предавател 
за сканиране, система за инерциални измервания и компютър за контролиране на дейността. 
Разработени са много видове сканиращи системи за различни цели и приложения. Въздушният 
лазерен скенер изпраща до 200.000 снопове светлина за секунда до измервания обект и 
измерва точно колко време отнема на светлината да отиде, и да се върне обратно. Това време 
се използва за пресмятане на разстоянието, което снопът светлина изминава от скенера до 
обекта на изследване. Системи за инерциални измервания определят местоположението и 
точните координати за всяка измерена точка. Друго предимство на системата е, че 



измерванията могат да се извършват и през нощта, тъй като скенера излъчва своя собствена 
светлина [7]. 

2.4. Числени модели на терена от Лидар  
 Суровите облаци от точки, получени от лазерното сканиране, подлежат на обработка. 
В зависимост от поставената цел могат да бъдат създадени различни триизмерни модели, както 
на отделни обекти, така и на самия релеф. Обработката включва изтриването на отразени 
сигнали, изчистването на шумове, премахването на ненужни точки и други.  Един от най-често 
използваните модели, създавани от Лидар данни,? е нормализираният числен модел на терена 
(нормализиран числен модел на терена). Численият модел на релефа е представяне на 
повърхнината му чрез ограничен брой елементи. Атрибути на отделните елементите са 
координатите на точки от тях [5]. Численият модел на релефа съдържа в себе си две 
компоненти. Първата компонента, това е базата от числени 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). Втората компонента, 
това е математическият апарат, чрез който се осъществява общуването с базата от данни. Той 
трябва да осигурява еднозначно определяне на височината на всяка точка от моделирания 
релеф. Потребителските качества на даден числен модел на релефа могат да се оценят по 
следните основни показатели: точност и бързодействие на модела. От първичните облаци от 
точки могат да бъдат създадени следните основни видове числени модели: 

• DSM е числен модел на местността, който включва върховете на различни обекти, 
разположени върху земната повърхност като например сгради, стълбове, дървета и други.  

• DEM е регулярен числен модел на релефа, състоящ се от точки с техните номера и 
височини. Сградите и растителността не се включват в този вид модели. 

• DTM е височинен числен модел на земната повърхност, но с неправилно разположени 
точки в сравнение с DEM. DTM включва линии на прекъсване, което подпомага дефинирането 
на върховете на триъгълниците на TIN.  

• nDSM е нормализиран числен модел, който се получава като разликата между DSM и 
DTM. Този модел представя височинните обекти, разположени върху земната повърхност 
(сгради, съоръжения, дървета). При нормализирания числен модел на терена всеки пиксел 
представя височината на обекта, отнесена към терена. За създаването му е необходимо 
екстрактване на DEM модела от DSM. DEM се създава чрез клас точки от земната повърхност, 
а DSM – чрез използване на първото връщане на Лидар сигнала. Нормализираният числен 
модел на терена е полезен, когато обект на изследване са сградите и съоръженията върху 
терена, както и високата растителност [7]. На фиг. 3 е представен нормализиран числен модел.  

 

 
Фиг. 3. Нормализиран числен модел, получен от суров облак от точки на пътна 

артерия с черен цвят 

 



3. КОМБИНИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

 За целите на настоящия доклад е извършен експеримент, при който от създадения 
модел на терена, по данни от Лидар за територията на местност Ла Пуебла, Испания и 
ортофото изображение, е направена класификация на пътната настилка. Входните данни са 
обработени в специализиран софтуер на Trimble – eCognition и чрез дефинирани алгоритми е 
направено автоматизирано извличане на векторни данни за обектите от изображението. Както 
се вижда, този метод за класификация на изображения е подходящ за изследване на 
състоянието на пътната мрежа, за осъществяването на мониторинг на транспортната 
обстановка, както и за извличането на различни статистически и други данни. Точността на 
класификацията в планово отношение е 0,50 м., колкото е точността и на входното 
ортоизображение. На фиг. 4 и 5 е показана получената класификация от ортофото изображение 
с клас пътна мрежа. 

   

фиг. 4. Класификация на пътната мрежа във векторен формат 

 

фиг. 5. Клас пътна мрежа, визуализиран върху ортофото изображение 
 

 

 

 



4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В заключение може да се направи извода, че експериментираният дистанционен метод, 
базиран на компютърната класификация на изображенията, може да се използва успешно и за 
осъществяването на мониторинг на пътната инфраструктура, и на транспортната обстановка. 
Той осигурява  бързо, качествено, точно, обективно и икономически изгодно изследване на 
пътищата. За постигането на оптимални резултати е важен правилният подбор на най-
подходящи ортофото изображения, в зависимост от особеностите на конкретния обект. Важен 
фактор е тяхната разделителна способност (размера на пиксел на местността).  
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