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РЕЗЮМЕ 

Безпилотните летателни системи (БЛС) са динамично развиващ се инструмент в 

дистанционните изследвания и все по-често се използват за  фотограметрично заснемане и 

картографиране на земната повърхност. В настоящото изследване, под БЛС с отворен код, се 

разглежда съчетанието на софтуер и хардуер, необходими за изграждане и управление на 

безпилотни летателни системи с отворен код под отворени лицензи.  

За да се оцени приложението на бюджетни БЛС с отворен код за  фотограметрично заснемане 

и картографиране са използвани две полетни конфигурации : 1) БЛС тип неподвижно крило - 

модифициран Parrot Disco и 2) Авторски разработен хексакоптер базиран на  TAROT X6. БЛС 

са асемблирани с полетни контролери с отворен код, на които са инсталирани различни версии 

на автопилотната система ArduPilot. Наземния контрол и планирането на полетните мисии са 

реализирани със софтуера Mission Planer, който също е с отворен код. 

Проведени са въздушни заснемания на два тестови участъци в землището на с. Плана, община 

София, като са използвани екшън камери GoPro HERO5-black, Sony RX0 и безогледалната 

камера Sony A6000. За проверка на точността на ортофото-мозайките и DSM са използвани 

прецизно координирани земни контролни точки (GCP) и валидиращи точки (VP) . Генерирани 

са цифрови продукти с висока разделителна способност (ортофотомозайки и DSM) от 

заснетите въздушни изображения. В изследването са разгледани и различни методи за 

георефериране на заснетите изображения за последваща обработкa по метода SfM. 

Представените цифрови продукти и резултати ще демонстрират, че асемблираните БЛС с 

отворен код са достъпна алтернатива на търговските платформи за дистанционни наблюдения 

и патентован софтуер. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ (БЛС); ОТВОРЕН КОД; 

SFM-МЕТОД; ФОТОГРАМЕТРИЯ; ОРТОФОТО ИЗОБРАЖЕНИЯ; ЦИФРОВИ 

МОДЕЛИ НА РЕЛЕФА 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Aрхитектурите на патентованите полетни контролери със затворен код не позволяват 

достатъчна гъвкавост и свободни комбинации на готови за употреба и доказани полетни 

модулни компоненти, които да бъдат използвани  от потребителите и разработчиците 

Използването на полетни контролери с отворен код смекчава някои от тези предизвикателства 

и дава възможност на други изследователи да валидират и надграждат съществуващите 

изследвания. [1],[2]. 

В редица разработки разглеждащи приложението на БЛС за фотограметрично заснемане, 

картиране и триизмерно моделиране [3], [4] са използвани патентовани полетни 

конфигурации. Тази статия представя изследване на възможността за модифициране и 

асемблиране на БЛС чрез свободно достъпни хардуер и софтуер, както и потенциала на 

безпилотните системи с отворен код за извършване на фотограметрично заснемане на земната 

повърхност 

1.1. Софтуер с отворен код за БЛС (Автопилоти) 

При асемблиране на БЛС с отворен код, независимо дали ще е самолет с неподвижно крило 

или хексакоптер, е необходимо да се избере и инсталира софтуер за управление на дрона. Най-

добрите и използвани проекти за безпилотни самолети с отворен код са: 

1.1.1. Ardupilot 

Ardupilot [5] е един от първите пионери на софтуера за безпилотни летателни апарати 

с отворен код. Проектът започва с хардуер на Arduino (оттук и частта „Ardu“). APM се 

използва и за позоваване на софтуера ArduPilot. ArduPilot може да работи на много 

различни видове БЛС, включително: мултиротори, самолети с неподвижно крило и 

дори лодки. Съществува и разнообразна колекция от полетни контролери, с които 

ArduPilot е съвместим. Полетът на ArduPilot е доста усъвършенстван, тъй като използва 

популярния MissionPlanner като наземна станция за управление и MAVLink като 

междинен софтуер. Лицензът с отворен код, с който ArduPilot работи, е GPL, което по 

същество означава, че всички промени, направени в кодовата база на ArduPilot, трябва 

да бъдат добавени обратно към родителския проект. 

1.1.2. PX4 

PX4 [6] е част от проекта Dronecode, организация с нестопанска цел, администрирана 

от Linux Foundation. Dronecode има за цел да достави на нововъзникващата индустрия 

за безпилотни летателни апарати платформа със софтуер с отворен код. Проектът е по-

нов от ArduPilot (стартира 2012 г.) и според специалисти е с по-изчистен код. 

Предоставя гъвкав набор от инструменти за разработчици на безпилотни летателни 

апарати за споделяне на технологии за създаване на съобразени решения за приложения 

на безпилотни летателни апарати. Едно от ключовите различия между PX4 и ArduPilot 

е, че той работи под лиценза BSD. Това по същество означава, че ако добавите нова 

функция към проекта PX4, не е нужно да се изпращат промените обратно към 

родителския проект PX4. Като цяло PX4 и ArduPilot все още са доста сходни по 
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отношение на функционалността. 

Други проекти с отворен код са Paparazzi UAV, BetaFlight, CleanFlight, LibrePilot и др.. 

В настоящето изследване на безпилотните летателни ситеми са инсталирани 

съответните версии на софтуерния проект Ardupilot. 

1.2. Софтуер с отворен код за наземно управление и планиране на полетите 

За конфигуриране и управление на БЛС е необходим софтуерен пакет за наземната 

станция. Най-широко приложение намират следните пакети с отворен код: 

- Mission Planner (само за Windows) - пълнофункционално 

приложение за наземна станция за проекта за автопилот с отворен 

код ArduPilot. Mission Planner [8] може да се използва като помощна 

програма за конфигуриране на БЛС или като добавка за динамично 

управление за безпилотните системи. 

- APM Planner 2.0 (Windows, Mac OSX и Linux) - APM Planner 2.0 [9] е 

приложение за наземна станция с отворен код за автопилоти, 

базирани на MAVlink, включително APM и PX4 / Pixhawk. APM 

Planner 2.0 е силно повлиян от простия потребителски интерфейс на 

Mission Planner и възможностите на платформата на QGround Control 

- QGroundControl (Windows, OS X, Linux платформи, iOS и Android) – 

[10] oсигурява пълен контрол на полета и настройка на БЛС с 

автопилоти PX4 или ArduPilot (или друг, който комуникира с 

помощта на протокола MAVLink). Той осигурява лесно  използване 

за начинаещи, като същевременно предоставя поддръжка на висок 

клас функции за опитни потребители 

- MAVProxy - (крос платформа, само за експерти) - MAVProxy [11] е 

напълно функциониращ GCS за БЛС, проектиран като 

минималистичен, преносим и разширяем GCS за всяка автономна 

система, поддържаща протокола MAVLink (като тази, използваща 

ArduPilot). MAVProxy е мощен софтуер за наземни станции, базиран 

на командния ред. Той може да бъде разширен чрез допълнителни 

модули или да бъде допълнен с друга наземна станция, като Mission 

Planner, APM Planner 2, QGroundControl и др., чрез които да се 

осигури графичен потребителски интерфейс. 

 

 

2. ТЕСТОВ РАЙОН 

Изследването е извършено в извънградска територия в землището на с. Плана, Софийска 

община, в близост до геодезическа обсерватория „ПЛАНА“ към Българската академия на 
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науките (42°28' N ; 23°24'"E ). Извършени са полети и заснемания на две тестови площадки в 

района както следва: А) Тестов участък 1, заснет с БЛС Парот ДИСКО и В) Тестов участък 2, 

заснет с хексакоптер ТАРОТ-Х6. Районът представлява хълмист терен с наклон около 8.3%  

от север на юг, със средна надморска височина 1200 м. Преобладава тревиста растителност с 

иглолистна гора в периферията на заснемания периметър (фиг.1) 

 

Фигура 1. Тестов район 

 

3. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

3.1. Работен процес за генериране на ортофото и цифрови модели на земната 

повърхност за БЛС с отворен код. 

Фотограметричните софтуерни пакети, които се използват за обработка на изображения от 

БЛС прилагат SfМ-метода, който може да се илюстрира със следния работен процес [7] (фиг. 

2) 
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Фиг. 2. Общ работен процес за цифрова фотограметрия чрез SfM-метод 

 

Непосредствена задача при тестването на БЛС с отворен код, е да се проследи процеса по 

придобиване, георефериране на изображения и подаването им в фотограметричен софтуер за 

обработка по метода SfM. Работният подход се състои от три основни етапа : 

Работният процес се състои от три основни етапа : 

 Планиране на полетните мисии; 

 Въздушно фотограметрично заснемане и мониторинг на полета на БЛС с отворен код; 

 Георефериране на заснетите изображения.   

3.1.1. Планиране  на полетните мисии с БЛС; 

Планирането на полетите с БЛС с отворен код се осъществява с помощта на така наречена 

“наземна контролна станция” (GCS). Наземната станция обикновено е софтуерно приложение, 

работещо на компютър/мобилно устройство, което комуникира с БЛС чрез безжична 

телеметрия . В настоящето изследване за наземна станция и при двете полетни конфигурации 

е използван софтуерът с отворен код Mission Planer, разработен от Майкъл Оборн (фиг. 3a), 

[8]. Mission Planer осигурява графичен потребителски интерфейс за програмиране и 

конфигуриране на фърмуера на полетния контролер, както и разработване на летален план, 

контрол на изпълнението на летателния план в реално време, запис и възпроизвеждане на 

всички параметри на провеждащия се полет. 

Снимки

Извличане на 
характеристики

Съчетаване на 
характеристики

Групово (пакетно) 
изравнение

Генериране на 
триизмерен облак 

точки

Реконструкция 
на повърхнината 

Генериране на 
ортофото, DSM
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(a) 

 
 

(b) 

Фигура 3. 

3.1.2. Въздушно фотограметрично заснемане и мониторинг на полета на 

БЛС с отворен код  

След подготовката на полетния план за съответната фотограметрична мисия, данните се 

прехвърлят в паметта на полетния контролер посредством USB или телеметрична връзка с 

БЛС. Комуникацията от земята с БЛС се осигурява по два начина по време на автономния 

полет (фиг. 3b): първо чрез дистанционно управление за издаване на пряки команди и второ 

чрез двупосочна телеметрична връзка (2.4 GHz модеми). Телеметричната връзка служи за 

предаване на актуалната позиция и състояние на БЛА и неговите сензори към наземната 

контролна станция (GCS). И обратно, той също така позволява контрол на БЛА чрез команди, 

изпълнявани в GCS. Данните за фотограметричната мисия чрез телеметричната връзка се 

записват в паметта на полетния контролер на БЛС.  

3.1.3. Георефериране на заснетите изображения 

В зависимост от наличното оборудване на БЛС,  са възможни различни методи за 

георефериране на заснетите изображения. Ще бъдат показани два от тях, които са приложени 

за получаване на геотаговете (координатите) на изображенията в тестовите изследвания: 

o Използване на функцията “Geo ref images” на Mission Planner – при този 

метод се използва регистрационния файл (*.log), който се записва в паметта 

на автопилота за всеки полет. В регистрационния файл са запазени “CAM” 

съобщения за задействане на камерата по време на мисия и се синхронизират 

достатъчно точно с местоположението на БЛС в същия момент (фиг. 4a). 

o Прилагане на PPK (Post-Processing Kinematic) решение за георефериране на   

заснетите изображения, използвайки допълнителен GNSS приемник (rover) 

инсталиран в БЛС, както и  базова наземна GNSS станция. След съвместна 
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последваща обработка на записаните сурови данни (RINEX формат) от БЛС 

и базовата станция се получава набор от изображения и текстов файл, 

съдържащ списък с точни координати, съответстващи на всяко изображение. 

В настоящето изследване е приложен PPK-метода за георефериране на 

изображения (фиг. 4b). 

 
(a) 

 
(b) 

Фигура 4. Георефериране на изображения –  

(a) Работен екран на на функцията “Geo ref images” на Mission Planner ;  

(b) Работен екран на модула RTKPost от пакета RTKLib [12] с изчислени фиксирани позиции на заснети 

изображения с БЛС 

3.2. Полетни конфигурации 

3.2.1 Конфигурация Parrot Disco 

Parrot Disco (фиг. 4) е БЛС тип фиксирано  крило с вградена камера и добри полетни 

характеристики. БЛС се управлява чрез разработения фабричен софтуер Flight Plan и 

SkyControler, но без възможност за планиране и осъществяване на фотограметрични мисии 

(могат да се планират ръчно линиите на полета). За да разползгаме с БЛС с отворен код  

системата е модифицирана, като са извършени следните стъпки : 

- Инсталиране на софтуер за управление с отворен код ArduPilot - Въпреки че 

автопилота CHUCK (фиг. 5а) е с фабрично инсталиран собствен патентован 

софтуер, разработчиците са оставили възможност е да се внедри допълнително 

и ArduPilot. ArduPilot обикновено се инсталира в полетния контролер CHUCK  в 

директория: / data / ftp / Internal_000 / APM. Необходими са  и някои 

допълнителни файлове за настройка и конфигурация. Копие на всички 

необходими файлове е достъпно на адрес: 

https://github.com/ArduPilot/ardupilot/tree/master/Tools/Frame_params/Parrot_Disc

o 

- Добавяне на модули за комуникация (система предавател-приемник) - 

Обичайният начин за летене на Parrot Disco с ArduPilot е чрез SBUS приемник и 

съответстващ предавател. Инсталиран е модула Futaba receiver R3008SB (фиг. 

https://github.com/ArduPilot/ardupilot/tree/master/Tools/Frame_params/Parrot_Disco
https://github.com/ArduPilot/ardupilot/tree/master/Tools/Frame_params/Parrot_Disco
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5c). Възможно е да се лети без предавател, но това се препоръчва само за 

напреднали потребители, които са много запознати с автоматизирания контрол 

на полета с ArduPilot. 

- Инсталиране на фотокамера : Вариантите за фоторегистриращо устройство е да 

се използва камера, която да е свързана с автопилота, trigger (устройство за 

задействане на заснемането) и GPS регистратор или камера с вграден GPS и 

програма за извършване на снимки през зададен интервал, като GoPro. В 

настоящето изследване е инсталирана камерата Hero5 Black (фиг. 5b) поради 

следните причини: 1. Самостоятелна система за захранване; 2. Вътрешно 

георефериране на изображения; 3. Вътрешен интервалометър; 4) Компактна, 

лека и устойчива с характеристики: тегло -120 g, фокусно разстояние на 

обектива: 3,0 mm, размери на сензора: 6,17 × 3,47 mm, разделителна способност: 

4000 × 3000 пиксела. 

 

Фигура 4. Parrot Disco 

 

 
(a) 

 
 

 
(b) 

 
 

(c) 



XXX МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ 

“СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕТО И ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПРАКТИКА В 

ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ” 

София, 04 –  06 ноември 2020 г. 

XXX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

MODERN TECHNOLOGIES, EDUCATION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN 

GEODESY AND RELATED FIELDS 

Sofia, 04 – 06 November 2020 

 

Фигура 5. Модули за модификация на Parrot Disco 

3.2.2 Хексакоптер TAROT X6 

Хексакоптерът TAROT X6 е асемблиран като БЛС с отворен код, ползвйки полетен контролер 

с отворена архитектура - Pixhawk 2.1 CUBE, на който е инсталиран софтуерът с отворен код 

Ardupilot за управление на летателната система. На (фиг. 6а) е  показан TAROT-X6 при 

излитане, а на (фиг. 6b) могат да се видят основните модули за асемблиране на системата. 

 
(a)  

(b) 

Фигура 6. Хексакоптер TAROT X6 

 

1. Полетна рамка TAROT X6 (фиг. 6b-1) - Tarot X6 е изградена почти изцяло от 

въглеродни влакна, което я прави лека и устойчива, притежава шест подвижни рамена 

за лесно съхранение и транспортиране. Шасито има просвет от 32 см над земята, 

осигурявайки достатъчно място за различни допълнителни модули, в допълнение 

краката се вдигат, докато лети, използвайки превключвател в контролера. 

2. Карбонови пропелери Т/1855 (фиг. 6b-2) ; 

3. Гимбъл  -3-Axis Brushless Gimbal for Sony (фиг. 6b-3); 

4. Батерия - Tattu 6S 12000mAh 6S1P 15C lipo battery (фиг. 6b-4);  

5. Предавател и дистанционно управление - Futaba T10J (фиг. 6b-5) 

6. Приемник - Futaba receiver R3008SB (фиг. 6b-6)  

7. Полетен контролер - PIXHAWK 2.1 STANDARD SET (фиг. 6b-7) Pixhawk ® е 

независим проект с отворен хардуер, предлагащ лесно достъпни, евтини и високи 

класове хардуерни проекти за автопилот на академичните, хоби и индустриалните 

общности. Той се основава на отворения хардуерен дизайн на проекта Pixhawk FMUv3 

и работи с PX4 на NuttX OS, както и с Ardupilot. Оборудван е с (32-битов процесор  

STM32F427 Cortex-M4F ® с FPU. С вградения резистор за генериране на топлина за 

IMU системата,  Pixhawk 2.1 може да се използва за работа при много ниски 

температури. Интерфейси : 5x UART (серийни портове), един с висока мощност, 2x с 

контрол на потока HW,2x CAN, Входoве за Spektrum DSM / DSM2 / DSM-X® Satellite; 
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Futaba S.BUS® съвместим вход и изход; PPM сумарен входен сигнал; RSSI (PWM или 

напрежение) вход; Вътрешен microUSB порт и външно разширение за microUSB порт. 

8. Външен GNSS и компас - HERE V2 GNSS HIGH END GPS SYSTEM (M8N) - (фиг. 6b-

8) 

9. Фоторегистриращи устройства – Sony A6000, Sony RX0 – (таблица 1) 

              Таблица 1. Параметри на фоторегистриращи устройства  

Модел/параметри Sony A6000 Sony RX0 

Обектив Sony E 20mm f/2.8 (SEL-

20F28) 

ZEISS® Tessar T * 24mm 

F4 

Фокусно разстояние f = 20 mm f = 7.7 mm 

Сензор 24.3 MP CMOS image 

sensor APS-C format (23.5 

mm × 15.6 mm) 

15.3 MP (Exmor RS 

CMOS) - 1 "(13.2mm x 

8.8mm) 

Максимална светлосила F / 2.8  F / 4.0 

 

3.3. Въздушни фотограметрични заснемания на тестовите райони 

Въздушните заснемания са извършени през м. март 2020 г. – за тестов район №1 (заснемане с 

Parrot Disco) и м. август 2020 г. (заснемания с хексакоптер TAROT X6).  

3.4.1. Фотограметрично заснемане на Тестов район №1 (БЛС „Parrot Disco“) 

Целта на проучването, което се извърши с Parrot Disco е да се тества полетното поведение на 

модифицираната система и възможността за извършване на фотограметрично заснемане по 

предварително дефиниран полетен план. Следващи стъпки в проекта са да се интегрира по-

висок клас камера, заедно с устройство за задействане на заснемането и GPS регистратор на 

изображенията.  

 Планиране на полета  

Предварително е дефинирана фотограметрична мисия (фиг. 7а) със софтуера за 

планиране на полета Mission Planner с харектеристики: височина на полета 80 м, 

надлъжно застъпване на снимките 80% и напречно 60%, скорост  на БЛС Parrot Disco - 

12 m/s. При тези параметри, според модула на Mission Planner за планиране на 

фотограметрична мисия Survey(Grid), заснемането на изображенията трябва да бъде 

през интервал от 2.03 sec. Използвайки функцията timelapse  на GoPro е зададен 

интервал за заснемане през 2 секунди. 

 Фотграметрично заснемане и наземни контролни точки 

Според изготвения план се извърши полетна мисия, която продължи около 12 минути 

и обхвана площ от около 35 ha. Заснети са общо 204 снимки са със средна разделителна 

способност (GSD) – 2.58 cm. За точно георефериране и валидиране на крайните 
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цифрови продукти , са използвани 7 наземни контролни точки (GCP) в тестовата зона. 

Контролните точки са сигнализирании с временни марки  и са координирани по метода 

GNSS RTK с геодезичен двучестотен приемник (Kolida - К5 PLUS). 

 
(a) 

 
(b) 

Фигура 7 

(a) Работен екран на модула “Flight Planner” от Mission Planner ;  

(b) Работен екран с въведените геореферирани изображения, заснети с БЛС Parrot Disco/GoPro в 

софтуера Pix4DMapper [13] 

 Генериране на ортофотомо мозайка и DSM 

Заснетите изображения са обработенои по метода SfM следвайки работния процес описан в т. 

3.1. като могат да се отбележат следните особености: 

o Изображенията, получени по време на излитане, кацане и завъртане на БЛС във 

виражи, са премахнати от селекцията за обработка, за да се изключат всички 

наблюдения на ниска надморска височина и завъртяна вертикална ос на камерата 

(фиг. 7b). 

o Друга особеност при заснемането с GoPro 5 е изборът на режим на заснемане, чрез 

който да се коригира т.н. ефект „fisheye”. Избран е режима на линейно зрително 

поле (Linear FOV mode). Той прилага софтуерна корекция към изкривяването на 

обектива, преди да запази файла с изображение на картата с памет [14].  

o Използвани са записаните геотагове в снимките от вътрешния GPS на GoPro. 

o Oбработката на изoбраженията по метода SfM се извърши в средата на 

Pix4Dmapper, като са получени следните параметри : GSD е 2.58 cm/pixel a 

обобщената средна квадратна грешка при георефериране на цялостния модел е със 

средна стойност (mean RMS error) = 0.014 m чрез използвани 7 опорни точки 

o Генерирани са ортофотомозайка  (фиг. 8а) и DSM (текстурирана мрежа) (фиг. 8b) с 

резолюция 5.18 cm 
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(a) 

 
(b) 

Фигура 8. Тестов участък №1 (БЛС Partot Disco/GoPro Hero 5)– ортофото мозайка и DSM 

3.4.2. Тестов район №2 и Хексакоптер TAROT X6 

Второто изследване в разработката показва работатата с изцяло асемблиран по нашия проект 

БЛС - Хексакоптер TAROT-X6. Тестов район №2 се характеризира с терен с по-голяма 

надлъжна денивелация и наличие на плътен залесен участък. За оценка на цифровите продукти 

са използвани стабилизирани в тестовия район GCP, както и допълнително поставени 

валидиращи точки при самото заснемане (фиг. 9 )  

 

Фигура 9. Тестов участък №2 (БЛС TARTOT X6/ Sony)– контролни и валидиращи точки 

(a) Схема на земните контролни точки; (b) Базова станция -Emlid Reach RS+; (c) GCP; (d) контролна 

точка със статив и марка (e);(f) валидиращи точки 
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 Планиране на полета  

Предварително е дефинирана фотограметрична мисия със софтуера за планиране на полета 

Mission Planner с харектеристики: височина на полета 85 м, надлъжно застъпване на снимките 

80% и напречно 70%, скорост  на БЛС TAROT X6 - 7 m/s. В модула на Mission Planner за 

планиране на фотограметрична мисия Survey(Grid), заснемането на изображенията е зададено 

да се извърши през зададен интервал (опция “cam_trigg_dist“). В опциите за оптичен сензор 

са заложени характеристиките на камерата Sony A6000.  

 Фотграметрично заснемане и наземни контролни точки 

Според изготвения план се извърши полетна мисия, която продължи около 12 минути и 

обхвана площ от около 6.2 ha. Извършени са два полета, като при единият за оптичен сензор е 

използвана камерата Sony A6000 (сензор 24.3 MP), а при втория полет камерата Sony RX0 

(сензор 15,3 MP). За точно георефериране и валидиране на крайните цифрови продукти, са 

използвани 7 наземни контролни точки (GCP) и 17 валидиращи в тестовата зона (фиг. 9а). 

Контролните точки са сигнализирании с  марки (фиг. 9(e,d,f))  и са координирани по метода 

GNSS RTK с геодезичен двучестотен приемник (Kolida - К5 PLUS). 

 Генериране на ортофотомо мозайка и DSM 

Заснетите изображения са обработенои по метода SfM следвайки работния процес описан в т. 

3.1., като могат да се отбележат следните особености: 

o Георефериране на заснетите изображения. 

o Приложен е PPK (Post-Processing Kinematic) метод за георефериране на   

заснетите изображения, използвайки допълнителен GNSS приемник на 

борда на БЛС. TAROT-X6 е оборудван с компактен GNSS-RTK приемник 

Reach M+ [15], който регистрира сурови данни в RINEX формат, използвйки 

сателитите GPS, GLONASS и GALILEO. По време на полетите на БЛС, на 

терен е разположена базова GNSS станция (Reach RS+ [15] – (фиг. 9b), на 

която също се записват сурови GNSS данни в RINEX формат. След 

съвместна последваща обработка на записаните данни от БЛС и базовата 

станция са получени фиксирани решения за координатите на  снимките. 

o Oбработката на изoбраженията по метода SfM се извърши в средата на Pix4Dmapper 

[13] , като са получени следните параметри на цифровите продукти: 

- “TAROT X6/Sony A6000“ : GSD е 1,56 cm/pixel a обобщената средна 

квадратна грешка при георефериране на цялостния модел е със средна 

стойност (mean RMS error) = 0.012 m чрез използвани 7 опорни точки,  

- “TAROT X6/Sony RX0“ : GSD е 2,38 cm/pixel a обобщената средна 

квадратна грешка при георефериране на цялостния модел е със средна 

стойност (mean RMS error) = 0.011 m чрез използвани 7 опорни точки,  

o Цифрови продукти : Генерирани са ортофотомозайки (фиг.10) и DSM (текстурирана 
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мрежа) с резолюция 3.12 cm/pix (фиг. 10a) от БЛС (TAROT X6/Sony A60000)  4.76 

sm/pix (фиг. 10b) от БЛС (TAROT X6/Sony RX0) 

 
(a) 

 
(b) 

Фигура 10. Ортофотомозайки 

 

o Оценка на точността - Оценката на точността на облака от точки е извършена с 

помощта на 17 валидиращи точки (VP) (фиг. 9а) (които не са използвани при 

геореферирането на модела) чрез изчисляване на разликите между координатите на 

контролните точки в 3D облака и тези, измерени на терен чрез RTK/GNSS . 

Средните стойности и средната квадратна грешка (RMSE) на разликите са 

изчислени за всеки полет, за да се открият систематични отмествания. Позициите 

на точките за валидиране са определени директно в 3D облака от точки в Pix4D с 

помощта на вградения RayCloud 3D Editor. В таблица 2 (a и b) са изнесени грешките 

в положение на валидиращите точки за двете конфигурации, като обобщените ср.кв. 

грешки са следните: 

 RMS Error VP [m] (TAROT X6/Sony A60000) dx=0.015, dy=0.024, 

dz=0.031m 

 RMS Error VP [m] (TAROT X6/Sony RX0) dx=0.014, dy=0.026, dz=0.034 

m 

      Таблица 2 

TAROT X6/Sony-A6000    TAROT X6/Sony-RX0   
Validation Point Error X [m] Error Y [m] Error Z [m] 

 
Validation Point Error X [m] Error Y [m] Error Z [m] 

202 -0,0065 -0,0274 0,0229 
 

202 0,0178 -0,0384 0,0168 

201 0,002 0,007 0,0431 
 

201 0,0124 -0,014 0,0544 

203 0,0151 -0,0156 -0,0032 
 

203 0,0028 -0,0309 -0,0026 

204 0,0064 -0,0169 -0,0157 
 

204 0,0014 -0,028 0,0005 

207 0,0205 -0,0305 -0,0073 
 

207 0,0161 -0,0325 0,0065 

206 -0,0076 0,0047 -0,0719 
 

206 0,0007 0,0116 -0,0614 

213 -0,0051 -0,0058 0,0477 
 

213 0,013 0,0022 0,0575 
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210 -0,001 -0,0196 0,0006 
 

210 0,0152 -0,0251 0,0039 

205 0,0036 -0,045 -0,0176 
 

205 0,0184 -0,0636 -0,0393 

212 -0,0121 -0,0387 -0,0004 
 

212 -0,0051 -0,0256 0,0394 

214 -0,0057 -0,0333 -0,0149 
 

214 0,021 -0,0163 0,0187 

209 -0,0012 -0,0487 -0,0356 
 

209 -0,0088 -0,023 -0,0276 

208 0,0141 -0,0077 -0,0507 
 

208 0,0185 -0,0166 -0,0628 

211 -0,01 -0,0118 0,0239 
 

211 0,0083 -0,0232 -0,0174 

2004 -0,0472 -0,0125 0,0049 
 

2004 -0,0076 0,009 -0,0126 

2010 0,0075 0,0087 0,0095 
 

2010 -0,0047 -0,0074 -0,0032 

2006 0,0159 -0,0078 0,0326 
 

2006 0,0306 -0,0046 0,0183 

Mean [m] -0,000659 -0,017695 -0,001883 
 

Mean [m] 0,008831 -0,01919 -0,000638 

Sigma [m] 0,015041 0,016919 0,030876 
 

Sigma [m] 0,011185 0,017875 0,03371 

RMS Error [m] 0,015056 0,024481 0,030933 
 

RMS Error [m] 0,014251 0,026225 0,033716 

(a)                                                                                         (b) 

 

4. ДИСКУСИЯ 

В настоящото проучване бяха тествани бюджетни безпилотни полетни конфигурации с 

отворен код и различни оптични сензори относно пригоденост за извършване на 

фотограметрични мисии.  

В сравнение с използването на комерсиални БЛС със затворен софтуер, системите с отворен 

код  имат както ограничения, така и редица предимства. Концептуализацията и асемблирането 

на БЛС с отворен код отнема време и изисква допълнителни познания. Освен това, 

експлоатацията на летателните системи изисква обучение и специфичен опит. Ползвани са  

разнообразни онлайн уроци и специализирани форуми, консултации със специалисти по 

летателни системи. Предимството на подобни асемблирани системи с отворен код е, че те 

позволяват монтажа и работата с разнообразни сензори и апаратура, също така ремонта е 

сравнително евтин и достъпен за ограничен бюджет. 

Модифицираната конфигурация Parrot Disco показа добри полетни възможности с Ardupilot за 

изпълнение на фотограметрични мисии, но също така се получиха и редица колебания в 

калибрирането на бордовия компас и магнитометър, които не се наблюдават със стоковия 

софтуер. Предстоят допълнителни тестове и оптимизиране на настройките в параметрите на 

Parrot Disco, както и инсталиране на допълнителен GNSS модул за прилагане на PPK метод за 

георефериране на заснети изображения. 

Хексакоптерът TAROT-X6 показа стабилно полетно поведение в автономен режим, както и 

правилно изпълнение на проектните полетни мисии. В по-ранни версии на софтуера Mission 

Planner се констатира неправилно изчисление в проектния брой (респективно интервал на 

заснемане с камерата) на снимките в модула за автоматизирано проектиране на 

фотограметрична мисия. В последните ъпдейти на софтуера (версия 1.3.74/15-09-2020) не са 

констатирани тези отклонения. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Тестваните полетни системи с отворен код показват приложима технология  за 

получаване на въздушни изображения, позволяващи  генериране на ортофото и DSM с 

висока разделителна способност. Качеството и постигнатата точност (грешките в 

положение не надвишават 3xGSD) на цифровите продукти са достатъчни за изследване  

и картографиране на земната повърхност. 

 Тестваните системи представляват успешна алтернатива на комерсиалните и скъпи 

БЛС и дават възможности за извършване на следващи научни експерименти 

 Използването на безпилотни летателни системи за въздушна фотограметрия се 

утвърждава като алтернатива на традиционните геодезически измервания за изработка 

на цифрови модели на релефа, както и за изработка на актуални ортофото мозайки. 
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ABSTRACT 

Unmanned aerial systems (UAS) are dynamically evolving tool in remote sensing and are 

increasingly used for photogrammetric capturing and mapping of the earth's surface. In this research, 

under “Open Source UAS” with is understood the combination of software and hardware required for 

the construction and management of open source unmanned aerial systems under open licenses. 

Two flight configurations were used to evaluate the application of open source budget UAVs for 

photogrammetric imaging and mapping. 1) UAS type fixed wing - modified Parrot Disco and 2) 

Custom-made hexacopter based on TAROT X6. UAS are assembled with open source flight 

controllers on which different versions of the ArduPilot autopilot system are installed. Ground control 

and flight planning missions have been realized with the software Mission Planer, which is also open 

source. 

Aerial surveys were taken of two test sites in the land of the village of Plana, Sofia municipality, 

using action cameras GoPro HERO5-black, Sony RX0 and the mirrorless camera Sony A6000. 

Precisely coordinated ground control points (GCP) and validation points (VP) are used to check the 

accuracy of orthophoto-mosaics and DSM. High-resolution digital products (orthophoto-mosaics and 

DSM) are generated from the taken aerial images. In the study are discussed and various methods for 

georeferencing of the taken images for further processing by the SfM method. 

The submitted digital products and results will demonstrate that assembled UAS with open source 

are an affordable alternative to commercial platforms for remote sensing and patented software. 

KEYWORDS: Unmanned aerial system (UAS); Open Platforms, Structure from Motion; 

Photogrammetry; Open-source; Orthophotos; Digital elevation models 
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