
XXXII Международен симпозиум 
«Съвременните технологии, образованието и професионалната

практика в геодезията и свързаните с нея области»
София, 02 – 04 Ноември, 2022

доц. Нели Здравчева

ДИСТАНЦИОННО 

ДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ

ЗА ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ



 В древността начинът на живот на човечество е бил изцяло под
чинен на природата и диктуван от нея.

 Днес, обаче хората сякаш забравят, че Земята е жив организъм  
със своите кризи и капризи.

 Трябва да се признае, че все по-често хората не се съобразяват 
с природните закони и искат да подчинят всичко на своите потре
бителски интереси. 

 Последствията от човешката агресия са факт - екологични ката  
строфи, климатични катаклизми, замърсяване, пожари и т. н.

 Обикновено бедствията се класифицират като природни и антро
погенни…….

УВОД



 През последните години в световен мащаб се наблюда
ват значими климатични промени и множество  го  
леми природни бедствия, които   се явяват реална за
плаха за живота и здравето на хората и за равновесието 
на екосистемите. 

 Много жители на земята изведнъж се превръщат в  кли
матични бежанци, живеещи в кошмар, защото са лише
ни от спокойния си живот и от цялото си имущество. 

УВОД



Тези трагични бедствия изискват адекватни 
стратегически подходи за ефективно изучаване и 
противодействие на природните стихии и защита 
на населението от тях.

Дистанционни методи (ДМ) разполагат с  
големи възможности в тази насока. 

УВОД



В този аспект в доклада  са анализирани    
възможностите на дистанционните изследва-
ния (ДИ) за осигуряването на обективно и      
своевременно информационно обезпечение за 
настъпилите изменения, щети  и   поражения 
при природни бедствия.

УВОД



2. НАКРАТКО ЗА  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА  ДИСТАНЦИОНН
ИТЕ  МЕТОДИ  ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ПРИРОДНИ 
БЕДСТВИЯ
 В областта на дистанционните изследвания съвременни

те постижения са наистина колосални. 
 Автоматизираното дешифриране и разпознаване на обе

ктите са толкова значими, че промениха облика не само 
на ДИ, но и на целия ни живот. 

 Благодарение на тях, такива приложения за каквито в   
миналото не можехме дори да мечтаем, днес вече са    
част от ежедневието ни.

 Дистанционните методи (ДМ) доставят и то в почти авто
матичен режим уникална, обективна, естествено гене
рализирана и обобщена, актуална, а в някои случаи 
дори експресна тематична информация.



2. НАКРАТКО ЗА  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА  ДИСТАНЦИОНН
ИТЕ  МЕТОДИ  ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ПРИРОДНИ 
БЕДСТВИЯ
 Големите възможности на ДИ са базирани на завидните техническ

и параметри на съвременните сателити, сензори и изображе ния, 
на методите за обработка;

 Голямо предимство е симбиозата между съвременните ДМ и    ГИ
С. Те предоставят уникална възможност за съхранение, натрупва
не, съпоставяне на голям обем от данни и позволяват  генерир
ането на нова информация (която надхвърля многократно механи
чния сбор от данните за отделните параметри на околната среда);

 Чрез тях може да се установяват неизвестни зависимости и             
закономерности между отделните елементи на екосистемите.



2. НАКРАТКО ЗА  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА  ДИСТАНЦИОНН
ИТЕ  МЕТОДИ  ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ПРИРОДНИ 
БЕДСТВИЯ
 Може да се обобщи, че понастоящем най-информативните и    ефектив

ни методи за решаване на многобройните задачи за дистанционно из   
следване на Земята се основават на анализа, измерването и тематично  
то интерпретиране на изображения, получени от множество сензори,   
работещи в различни честотни области и монтирани на сателити. 

 Много съвременни спътници се изстрелват специално за доставянето н
а разнородна геофизична информация, която се използва за научно-
приложни изследвания на околната среда и нейните природни ресурси, 
а така също и за оценка на реалното ѝ състоянието  в почти реално вре
ме. 

 Големи са постиженията на мултиспектралния екологичен мониторинг, 
който се явява една иновативна област от ДИ и който играе важна роля 
и за изуването на различни природни бедствия.  Един показателен при
мер в това отношение  е  създаването на индексирани изображения на 
райони  пострадали от природни  бедствия



2. НАКРАТКО ЗА  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА  ДИСТАНЦИОНН
ИТЕ  МЕТОДИ  ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ПРИРОДНИ 
БЕДСТВИЯ

При изучването на бедствия ДИ предоставят данни за: 
 анализа на състоянието на видовете горски насажден

ия и селскостопански култури и за болестите по тях;
 за състоянието на снежната и ледена покривка;
 на замърсяванията на почвата, водата, атмосферата;
 за определяне на областите на разпространение и па 

раметрите на пожари, бури, тайфуни, урагани, цунами,  
наводнения, вулкани, земетресения и други природни 
бедствия и на щетите причинени от тях. 



2. НАКРАТКО ЗА  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА  ДИСТАНЦИОНН
ИТЕ  МЕТОДИ  ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ПРИРОДНИ 
БЕДСТВИЯ
 Без съмнение, в световен мащаб дистанционните изследвания 

са иновативно научно и приложно направление за изучаване 
на земната повърхност (и обектите разположение върху нея).  
То  непрекъснато се развива и усъвършенства и придобива    
все по-значими измерения.  

 В това отношение, трябва да се отбележи, че непрестанно се   
създават нови технически средства за ДИ на земята от космо
са със завидни параметри.  Изстрелват се в орбита все повече 
спътници, създават се  нови сензори и системи за  ДИ, методи 
и софтуерни продукти за обработка на дистанционно придоби
тите данни. 



2. НАКРАТКО ЗА  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА  ДИСТАНЦИОНН
ИТЕ  МЕТОДИ  ЗА ДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ПРИРОДНИ 
БЕДСТВИЯ
 Съвременните  дистанционни методи (ДМ) освен, че са в

исокотехнологични, високопроизводителни и напълно обе
ктивни, на практика са и без алтернатива на съвременни
я етап от развитието на науката и техниката, за  предоста
вяне на своевременна и икономически изгодна информац
ия за параметрите на различни природните бедствия и по
раженията, породени от тях.  

 Отличителна черта на дистанционното изследване  на Зе
мята през последните години е все по-широкото използва
не на мултиспектрални изображения за  осигуряването на 
данни. 



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 В качеството на пример за дистанционно доставяне на дан-
ни за природни бедствия  е разгледано дистанционно изслед
ване на пожари чрез спектрална обработка на мултиспектр
ални изображения. 

 Трябва да се изтъкне, че дистанционните методи са обектно 
ориентирани, което ще рече, че  решаването на всички при-
ложни и научно-изследователски задачи трябва да е съобра-
зено преди всичко с конкретните особености на изучаваните 
обекти. 

 В този аспект, за оптималното дистанционно изследване на 
пожарите, например, е много важно познаването както на п
рирода на самите пожари, така и на особеностите на конкре
тните поразени територии. 



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ
 Огънят може изцяло да унищожи или пък да пред

извика промени във физиологическите характери
стики на растителността – например да нама- ли с
ъдържанието на влага или пък концентрацията н
а хлорофила в зелените части.

 Мащабите и степента на тези поражения се опред
елят от параметрите и интензивността на пожа
рите и от типа на растенията в поразените еко
системи.

 Удачно и да се познават някои основни величини,
които са неразривно свързани с изучаването на
пожарите.



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 Енергията, която се отделя от органичната 
материя, по време на процеса на самото го
рене (докато пожарът още е активен) се  
нарича  интензивност на пожара

 Друга важна величина се явява така нарече
ната тежест на изгарянето. Тя показва как 
интензивността на конкретния пожар оказ-
ва влияние върху функционирането на еко
системата в опожарените територии. 



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 Тежестта на изгарянето може също да се разглежда 
като ниво (степен), до която дадена област е била 
нарушена (или пък променена), в следствие на по-
жара.  

 Негативните  въздействия може да не са константн
и и често могат варират значително в рамките на да
дена опожарена територия  и при прехода между    
различните екосистеми.  

 На следващата фигура  нагледно е показана принци
пната разликата между интензивността на пожара и 
тежестта на изгарянето, предизвикано от него.



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

Връзка между интензивността на пожара и тежестта 
на изгарянето (Източник: Горската служба на САЩ)



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 От гледна точка на дистанционните изследвания е 
важно да се подчертае, че  измененията в растител
ността предизвикани от пожар, оказват осезателно 
влияние и на стойностите на спектралното им от
ражение. В това отношение най-показателни се    я
вяват  близкият и средният инфрачервени спектрал
ни обхвати. 

 Именно в тези диапазони на електромагнитния спе
ктър се извършва най-силно поглъщане на оптичес
кото излъчване на молекулите на водата и хлорофи
ла.



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 Следващата фигура 2 показва нагледно изменение  
то на отражателната способност на растенията в 
зависимост от дължината на вълната .  

 В сиво може да се види типичната графика,  ха-
рактерна за здравата растителност. 

 Тя показва много висока отражателна способност 
в близкия инфрачервен диапазон на електромаг
нитния спектър (NIR) и в същото време – много   
ниска отражателна способност в средния инфра
червен участък (SWIR)  на ЕМС.



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

Сравнение между отражателна способност на здравата растител
ност и опожарени площи в NIR и SWIR диапазоните на ЕМС       
(Източник: Горската служба на САЩ)



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 На същата фигура 2 в лилав цвят е показна ти-
пичната графика на изменението на отражател-
ната способност на растителността в  райони,         
опустошени  от пожар. 

 Наскоро изгорелите растения имат ниска отразя
ваща способност в близкия инфрачервен диа-
пазон на електромагнитния спектър (NIR) и ви-
сока в средния инфрачервен участък (SWIR).



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

От сравняването и анализа на двете графики мо
же да се направи извода, че разликата между сп
ектралните отговори на здравата растителност 
и растенията, поразени от пожар, бележи своя   
връх в NIR и SWIR зони на ЕМ спектър. 

Именно това важно обстоятелство се явява обек
тивна предпоставка  за дистанционно изучава-
не на пожарите. 



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 Извършените изследвания в областта на дистанционното изу
чването на пожари са довели до създаването на тясно специ-
ализиран спектрален вегетационен индекс SWVI (нари-
чан още нормализиран индекс на изгаряне NBR).

 Той се изчислява въз основа на данните, съответстващи на
близкия и средния инфрачервен спектрален обхват по форму
лата :

SWVI = ( Rnir – Rswir ) / ( Rnir +Rswir ) (1)

 Rnir и Rswir са съответствените стойности на коефициента
на яркостта на изследваните участъци от земната повърхност
, измерени в близкия и средния инфрачервени диапазони на
електромагнитния спектър.



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 Предназначението на нормализирания индекс на
изгаряне NBR е да подпомогне разкриването на по
страдалите участъци в изследваните опожарени зони. 

 Формула (1) е подобна на тази, отнасяща се за норма
лизирания индекс на растителната разлика NDVI .

 Принципната разлика между двата спектрални индек
са се състои в  това, че докато за пресмятането на
NDVI  са необходими спектралните яркости съответ
но в червения и близкия инфрачервен диапазони, то
формулата за NBR изисква използването както на
близката инфрачервена (NIR), така и на късовълнова
та инфрачервена (SWIR).



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 Възможностите за точното идентифициране на  
областите, повредени от пожари, не са еднакви   
за различните видове екосистеми и в различни-
те сезони, тъй като те зависят от физиологично-
то състояние на растителността и от нейните спе
ктрални отражение свойства. 

 Високите  стойности на NBR са типични за райо
ни със здрава растителност. В същото време  нис
ките  стойности  са характерни за зони (които на
скоро са били поразени от пожар) и за  гола земя 
За неизгорелите зони  стойностите на NBR са бл
изки до нула



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 От гледна точка на дистанционното изследване
на пожарите е важно извличането на информа
ция за тежестта на изгарянето на растителност
та.

 За тази цел се изчисляват разликите NBR (dNB
R или ∆NBR), между стойностите на NBR, полу
чени преди и след пожара.

DNBR(∆NBR) = NBR( преди пожара) - NBR ( след
пожара)



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 По-високите стойности на разликата dNBR показват, 
че пожарът е предизвикал по-сериозни щети върху  
растителността. 

 Областите, които  имат отрицателни стойности на    
dNBR може да показват наличието на повторен        
растеж на растителността след пожар. 

 Анализът на получените изображения може да се     
прави съгласно класификационна таблица за тълкува
не на тежестта на изгарянето в зависимост от стой-
ностите на dNBR, която е създадена от Геоложката   
служба на Съединените щати (USGS). 



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

Таблица 1. Нива на тежестта на изгаряне, определени от        
стойностите на dNBR, предложено от от Геоложката служба  
на  Съединените щати (USGS).



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 Стойностите на dNBR могат да варират при  
различните пожари и за конкретните екосист
еми;

 В този аспект, за получаването на най-добри 
резултати и най-правилни тълкувания, е пре
поръчително при възможност да се извършва 
оглед  на място върху подходящо подбрани   е
талонни участъци.



3. ДИСТАНЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРИ

 През лятото на 2021год. в  Средиземноморието горещото и су
хо време стана причина за възникването на поредица от       
интензивни пожари, които не само опустошиха огромни пло
щи, но и принудиха хиляди хора да се евакуират от домовете 
си в Алжир, Гърция и Турция.  В тези бедствия  загинаха     
двама души в Гърция и най-малко 65 в Алжир. Те се случи  
ха  на фона на много интензивна гореща вълна - на някои ме
ста в Гърция бяха регистрирани температури от над 46 град
уса.

 В качеството на пример е извършен експеримент, касаещ     
пожар от 12 август 2021год. в Гърция. Като изходни данни са 
използвани мултиспектрални изображения, направени със       
сателита Сентинел 2А. 



Изображение от спътника Сантинел- 2 на пожара

в Гърция от 12 август 2021год.



Индексирано NBR 

изображение  

и тежест на изгарянето

(dNBR) –

пожар в Гърция 

12 август 

2021год.



4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 Данните, придобити чрез дистанционни изследва

ния на природни бедствия (и в частност ново
създадените индексирани изображения, получени
в резултат на мултиспектралната обработка),
предоставят ценна, навременна и обективна инф
ормация за реалните поражения и за състоянието
на съответните пострадали райони (в конкрет
ния пример - от пожар).

 Те може да се използват успешно при решаване
то на множество научни и приложни задачи на
различни нива – регионално, национално и глоба
лно.



4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Информацията от дистанционните изследвания на
природните бедствия е безценна:

 за вземането на своевременни управленски реше
ния за защита на населението и териториите;

 за създаване на модели на бедствията;

 за обезпечаването на данни за географски инфор
мационни системи;

 за изработването на прогнози;

 за осъществяването на цялостен екологичен мо
ниторинг и за много други цели.



XXXII Международен симпозиум 
Съвременните технологии, образованието и професионалната

практика в геодезията и свързаните с нея области
София, 02– 04 Ноември, 2022

БЛАГОДАРЯ 
ЗА

ВНИМАНИЕТО!
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