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Използване на сателитни изображения в земеделието 
чрез прилагане на обработки, анализи, машинно 

обучение и изкуствен интелект



• ТехноЛогика ЕАД е добре известна IT компания,

създадена през 1990 г., която прилага високи

технологии в различни сфери на общественият

сектор;

• ТехноЛогика ЕАД е разработчик на системата

ИСАК и я поддържа и актуализира и до днес;

• От 2020 г. ТехноЛогика ЕАД започна анализа и

разработката на системата за Мониторинг по

сателитни изображения - AMS/CbM за ДФЗ-РА.
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Copernicus Sentinel missions



Copernicus Sentinel-2 missions



ТехноЛогика ЕАД/Airbus



ТехноЛогика ЕАД/Airbus



ТехноЛогика ЕАД/Airbus



• Министерството на земеделието да прецени дали
актуализацията на СИЗП (LPIS) може да бъде извършено по-
често и по-автоматизирано чрез използване на сателитни
изображения с свръх-висока пространствена разделителна
способност
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Целта на изследването
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1 Проверка дали геометричната точност на Pléiades 50 

cm & Pléiades Neo 30 cm отговаря на  изискванията на 

МзМ за ортофото заснемането 

2 Извършване на тест чрез прилагане на изкуствен 

интелект върху VVHR изображения за актуализиране на 

СИЗП (LPIS)

Сателитните изображения са 
доставени от нашите 
партньори - Airbus

Концепция



Pléiades 50 cm – 11 July 2020
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Pléiades Neo 30 cm – 12 May 2022

Използвани данни от Pleiades
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Определяне на геометричната точност
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Резултат от Pleiades (50 см.)
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Резултат от Pleiades NEO (30 см.)



14

Резултат от Pleiades NEO (30 см.)
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Резултат от Pleiades NEO (30 см.)
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Резултат от Pleiades NEO (30 см.)



Автоматично извличане на парцелите с цел 
актуализация на СИЗП (LPIS)

• Чрез инструмент Field Finder 
Artificial Intelligence (AI) & 
change detection алгоритми

• Pléiades 50 см & Pléiades Neo 
30 см. сателитни данни
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Пример: Airbus FieldFinder 1,5 m 

на SPOT изображение
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• Автоматично извличане с 
една обработка

• Очертаване на вече 
съществуващи границите на 
парцелите, както и нови 
парцели

• Екип на ТехноЛогика/Airbus 
в момента адаптира 
моделът за очертаване 
(field delineation) за 
територията на България

FieldFinder - Pléiades 50cm image July 11th, 2020 –

в района на Банско

Автоматично извличане на парцелите с цел 
актуализация на СИЗП (LPIS)
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• FieldFinder засича 
автоматично земеделски 
парцели

• Също така засича и не 
подлежащи на финансиране 
площи като: дървета, храсни, 
оврази и дерета

Автоматично извличане на парцелите с цел 
актуализация на СИЗП (LPIS)

FieldFinder - Pléiades 50cm image July 11th, 2020 –

в района на Банско
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• Подпомага актуализацията на СИЗП (LPIS);

• Използва адаптиран модел за по-добра точност; 

• Позволява проверка чрез Computer Aided Visual Interpretation (CAVI)

Автоматично извличане на нови парцелите
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• xxx

Автоматично извличане на дървета

• Позволява по-честа и автоматична проверка 
на всички парцели

• Извличане на парцели не подлежащи на 
финансиране

• Подпомага заявяването на земеделските 
производители

• Работещо, ефективно и достъпно решение



Прилагане на сателитни изображения в 
земеделието (precision farming)

Вегетационен индекс  - NDVI
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Прилагане на сателитни изображения в 
земеделието Machine Learning

Пшеница
Царевица
Рапица
Слънчоглед
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Прилагане на сателитни изображения в 
земеделието (precision farming)
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RAW image NDVI image - sampling

Прилагане на сателитни изображения в 
земеделието (precision farming)



Автоматична оценка на водни басейни 
чрез Change Detection – яз. Студена

06.10.2018 г. 12.08.2019 г. 21.09.2019 г. 21.10.2019 г. 

05.11.2019 г. 

Разлика 
Октомври 2018 –
Ноември 2019 г.  

Разлика Април 
2018 – Януари 

2020 г.   
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Автоматично засичане на опожаряване
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Автоматично засичане на замърсяване с нефт в Персийския 
залив в района на Бахрейн през юли 2017
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Автоматично засичане на замърсяване с нефт в Персийския 
залив в района на Бахрейн през юли 2017
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Благодаря за вниманието!!
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