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Abstract- This article examines existing methods and 

current approaches for remote measurement of soil 

quality in agricultural fields in the context of the 

emerging new direction of engineering knowledge in 

intelligent agriculture to provide clean organic food and 

preserved environment. Accurate soil quality assessment 

is crucial for the development of policies for sustainable 

agriculture, soil carbon sequestration, soil degradation 

prevention and overall ecosystem quality improvement. 

Intelligent agriculture consists in the application of 

innovative information technologies for optimization of 

complex and multifactorial agricultural systems. Smart 

farming is remotely oriented to manage working 

applications instead of making precise measurements and 

processing information; to find solutions to how the 

information collected from the field can be used in a 

"smart" way, including various automated agricultural 

operations. Soil quality for large areas should be 

determined by creating and developing automated 

models, modern new field techniques, instead of being 

directly determined by the concentration of carbon in it 

and evaluation of physical, chemical and biological 

properties obtained from laboratory measurements. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Познаването на свойството плодородие на почвата 
е от жизненоважно значение за селското стопанство и 
отглеждането на растенията. В количествено 
измерение това свойство се идентифицира чрез някои 
от следните показатели- съдържание на органичен 
въглерод в почвата, механичен състав - съдържанието 
на глина, или пясък, реакция рН на почвата, водна 

запасеност, насипна плътност, минерално съдържание 
и др. Не съществува универсално решение или метод 
за прогнозиране на качеството на почвата, който да 
отговаря еднозначно на всички еко региони и всички 
променливости на климата, географските особености, 
релеф, но въвеждането на бързи полеви техники, 
подчинени на експертни системи от данни, системи за 
подкрепа на решения, географски информационни 
системи и изкуствен интелект за подпомагане 
интелигентното вземане на автоматизирани решения 
биха подобрили работата на съвременния фермер. 

Анализирането на почвата е важна процедура, 
извършвана в специализирани лаборатории със 
сложни реактиви и процеси по специални утвърдени и 
сравними методики, които често се наричат „мокра 
химия“ [1]. Това отнема доста време, води до 
инертност и забавяне на вземане на решенията; не 
позволяват автоматизиране на процесите. 

Успоредно с тази практика, в световен мащаб се 
проучват и все повече се прилагат алтернативни 
физични методи, които не притежават високата 
прецизност на химичните, но се характеризират с 
предимства като: съкращаване на времето за 
измерване и ниска себестойност, чрез избягване 
използването на сложни и скъпи технически средства. 
Създава се възможност за автоматизиране на 
процесите, за анализ на голям брой проби за кратко 
време, за измерване директно на полето, без 
необходимост от сонди, уреди за вземане на проби и 
пренасянето им в отдалечени лаборатории за 
изследване [2]. 

Търсят се рационални подходи, нови научни 
решения, добавяйки високи технологии, 
автоматизирани сензорни системи, технологии за 
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„smatrh” земеделие; организират се и се използват 
библиотеки от цифрови данни - Big Data, географски 
информационни системи (ГИС) [3], различна 
роботехника и изкуствен интелект, отговарящи на 
изискването за неразрушимост при измерване и 
изследване, директно на полето (in situ). Най-добър 
отговор и добро приложение на всички тези 
изисквания биха дали дистанционните методи за 
определяне параметрите на почвата. 

II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ ЗА 
ДИСТАНЦИОННО ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИ И 

СВОЙСТВА НА ПОЧВАТА 

Широко приложение в съвременното селско 
стопанство за мониторинг и оценка на качеството на 
почвата, където определянето на точни критерии за 
катеторизация е многовариантна и сложна задача [4] 
намират безконтактните неразрушаващи методи, 
базирани на електромагнитни лъчения. Те позволяват 
автоматизиране на процесите, повишаване на 
продуктивността и като следствие от това намаляване 
разходите за обработка на продуктите. Измерванията 
може да са базирани на различни процеси: физични 
процеси (акустика, фототермални и фотоакустични, 
електрическа проводимост, информация за цвят и др.); 
химични процеси (колориметрия, електрохимия, и 
др.); електромагнитни процеси (електрически и 
магнитни полета, рентгенови лъчи, лазерни полета, 
томография и оптична спектроскопия - във видимата 
област VIS; ултравиолетовата UV, в инфрачервената 
област IR и спектрофотометри в близката (NIR), в 
средната (MIR) и далечната (FIR) инфрачервени 
области. 

Това са предпоставки, да се търсят и все повече да 
се използват иновативни методи за измерване на 
качеството на почвата в селскостопанските полета.  

Въпреки световния напредък на научните 
технологии и изследванията по темата, все още има 
необхванати аспекти и възможности за търсене на 
ефективни и рационални решения. 

По своята същност, условно могат да се разграничат 
два вида дистанционни методи за измерване 
параметри на почвата – директни и косвени. 

A.  Директни измервания на параметри и свойства 
на почвата 

Директните методи са органолептични, окомерни, 
сравнителни методи, при които не са необходими 
измервателни уреди или технически средства за 
определяне показателите на почвата.  

Освен тези конвенционални методи, в литературни 
източници откриваме, че отдавна за описание на 
качествените характеристики на почвата, като 

индикатор за физичните и химични, биологични 
свойства, както и за протичащи в почвата процеси 
предимно се използва цвят [7], [8]. Корелации между 
цвета на почвата и нейните химични, физични и 
биологични свойства, определяне типа на почвата, 
съдържание на органични вещества, структура, водно 
съдържание, съдържание на железни оксиди и други 
[9], [10]. Следователно, цветът на почвата може да се 
използва за бърза оценка на свойства на почвите, 
тяхната функция и състояние, за категоризиране и 
класификация. 

В редица изследвания цветът на почвата се 
измерва с помощта на така наречените цветни 
почвени системи или скали. Най-широко приложение 
намира системата Munsell soil color charts, разработена 
в САЩ и представлява скала, в която цветовото 
пространство е разделено на серия от цветни ивици, 
представени като страници на книга [11].  
Пространственото изменение на цвета на 
повърхността на почвата е все по-често обект на много 
изследвания, като почвените процеси се 
идентифицират по разликите в цветовете. 

Познати са и други подобни теории в основата на 
цветното зрение като трикомпонентната теория на 
Ломоносов-Йънг-Хелмхолц XYZ, която се използва и до 
сега.  

Все пак, причината цветът на почвата да се използва 
за идентифициране на качествени характеристики е, 
че различните почвени компоненти проявяват 
спектрален отговор във видимия обхват на 
електромагнитния спектър, между дължини на 
вълната 400 и 700 nm. [12].  

Самият цвят на почвата не е информативен 
показател, но всеки от цветовите модели показва 
връзка между цвета на почвата и търсения почвен 
показател.  Всички тези методи са свързани с трите 
основни фактора, влияещи на психофизичния характер 
на измерванията на цвета: условия на осветяване, 
характеристики на извадката и физическа 
чувствителност на наблюдателя [13] 
B. Косвени дистанционни методи за измерване 

параметри и свойства на почвата 

Косвените дистанционни методи за измерване 
параметри и свойства на почвата са тези методи, които 
позволяват набиране на информация чрез определяне 
на величини, намиращи се във функционална или 
регресионна връзка с търсения параметър и 
изследователят има възможност да получи 
информация за изследвания обект на разстояние, без 
да осъществява контакт с почвените частици и без да 
се нарушава целостта на почвата. Такива методи са 
високотехнологични, широко използвани и прилагани 
все по-често на място на полето (in situ) за постоянен 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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мониторинг на почвата, като същевременно се цели да 
са евтини, бързи, информативни и максимално 
ефективни. 

Дистанционните наблюдения в голяма степен 
повишават възможностите за събиране на данни за 
почвата и предоставяне на повече информация за 
измерване на различните и свойствата в сравнение с 
конвенционалните методи [14]. 

Исторически развитието на дистанционните 
изследвания започва от фотографската интерпретация 
на формата, размерите, положението и други 
количествени и качествени характеристики на 
различни обекти от земната повърхност. По своята 
същност те представляват наблюдение и измерване на 
енергетичните характеристики на собственото и 
отразеното излъчване в материя, в почвата, водата и 
атмосферата на Земята в различни области на  
електромагнитния спектър  [12], [15]. 

В широк смисъл дистанционното изследване на 
почвата за нуждите на селското стопанство е 
придобиване на информация чрез различни 
безконтактни методи за земната повърхност, 
обработваемия слой или нейния профил, чрез 
изображения във всяка част на електромагнитния 
спектър. 

Компютърните технологии, бързото развитие на 
микропроцесорите и техниката за обработка на 
изображения са в основата на съвременните 
измервателни и управляващи системи, които са 
мотивирали изследователите да прилагат тези методи 
измервайки цвета на почвата [8]. 

В световен мащаб, широко използвани технологии 
за безконтактни сензори за почва са изработени на 
различни принципи - електромагнитна индукция (EMI) 
и електрическо съпротивление [17] на проникващ в 
земята радар (GPR) [18], пасивна γ-спектрометрия [19], 
отражателна спектроскопия, използваща видимата 
(VIS), близката инфрачервена (NIR) и средната 
инфрачервена (МIR) зони от спектъра, за 
едновременно измерване на няколко почвени 
свойства, [20], [21], [22 [23], [24], [25].  

1) Оптична спектроскопия в спектралната област 
UV-VIS-NIR 

Най-често използваният обхват при 
дистанционните измервания на почвата е този на 
видимата светлина и близкото до нея инфрачервено 
лъчение. В този диапазон отразената слънчева 
радиация носи информация главно за химичния състав 
на повърхността [16]. 

Точно както човешкото око различава веществата 
по цвят, сензорът за дистанционно измерване 
заснемане „цвят” в по-широк смисъл на думата. 
Докато човешкото око регистрира само три секции 

(зони) на електромагнитния спектър, съвременните 
сензори са в състояние да разграничат десетки и 
стотици такива зони, което позволява надеждно 
откриване на обекти и явления от техните познати 
досега спектрограми.  

В проучената литература за анализ на почвените 
показатели и свойството плодородие най-често се 
прилагат методи от вида оптична спектроскопия в 
спектралната област UV-VIS-NIR /ултравиолетова, 
видимата, близка инфрачервина област/. Те 
съответстват на съвременните изисквания за 
дистанционно измерване на органичния състав и 
неразрушаващо определяне на свойствата на почвата. 
Оптичната спектроскопия е мощен метод, основан на 
взаимодействието и отражателната способност на 
веществата на атомно или молекулно ниво.  За 
изучаване строежа на почвата, почвеното органично 
вещество и присъствие на примеси в него се 
разглеждат абсорбционните електронни спектри във 
видимия диапазон от спектъра.  За качествен анализ се 
използват микровълни, радиовълни, рентгенови лъчи 
(X-ray imaging), прилага се мас-спектрален анализ [26]. 
За изучаване свойствата на ядрени енергетични нива -
алфа-, бета-гама-ядрена спектроскопия - nuclear 
magnetic resonant imaging (NMR) [14],[15], 
фотоелектронна спектроскопия, фототермални, 
фотоакустични методи [35]. С не-електромагнитно 
излъчване - звукови вълни, индукционни (ЕМ) методи 
за измерване на почвената проводимост, 
цветоусещане или цвят[7], [8],[13]. Почвената 
спектроскопия се явява алтернатива на традиционните 
лабораторни анализи на „мократа химия“ [26]. 

От направено проучване за използваните в 
практиката оптични безконтактни методи, най-широко 
приложение намират за измерване на механичния 
състав - текстурата на почвата, [26], [2] органичната 
съставна част на почвите - хумус и въглерод, при които 
отражението на почвата е значително повлияно от 
състоянието на повърхността на пробата. Грубите 
повърхности имат тенденция да намаляват 
отразяването на почвата, хуминовите киселини се 
характеризират с висока оптическа плътност [20], [28], 
[29], [30], [31].  

Като основни предимства на тези методи можем да 
посочим лесна техническа реализация и оперативност, 
точност, висока производителност, чувствителност, 
информативност, добра съвместимост и възможност 
за извършване на измервания дистанционно и 
безконтактно. Основни недостатъци са високата цена 
на оборудването при изпълнение на подобни системи, 
ниската оперативна скорост при това, че измерванията 
се правят на много малка площ. Не се постига 
всеобхватност на пробата, а само на част от нея, затова 
тези методи се наричат точкови спектроскопични и 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8A%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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калибрирането на сензорите се ограничава до едно-
единствено поле, за което е настроен съответния 
изследван модел [25]. Недостатък на измерваните и 
придобитите данните от близо инфрачервения 
спектър е че съдържат спектрален фон и шумове като 
разсейване на светлината, вариации на дължината на 
вълната и случаен шум поради физическите свойства 
на пробата, които могат да пречат на точното 
определяне качествата на почвата [33].  

Широко приложение в последните годни се 
наблюдава на електронно-оптичeн дистанционeн 
метод в микровълновия диапазон - LiDAR (Light 
Detection and Ranging) е електронно-оптичен 
дистанционен метод за събиране  пространствени 
данни от заобикалящата среда с няколко типа 
разделителни способности: пространствени, 
спектрални, радиометрични и времеви.  За 
определяне на разстояния до обекти чрез датчици, 
сензори и камери в микровълновия диапазон с 
използване на насочен сноп светлина [34]. Това дава 
възможност за използването му в земеделието при 
определяне разстоянието до селскостопански обекти, 
машини, скоростта им на движение, а също и 
определяне на качествени характеристики на полето, 
като химичен състав, концентрация на вещества, цвят 
и др.  

2)  Фототермални и фотоакустични методи   

Любопитна е идеята да се използват инструменти с 
оптични влакна[35] , [36],основаващи се на 
нерадиационни преходи на молекули, причинени от 
погълнатата част от излъчването, предавани в пробата 
и правeщи възможно да се определят реакцията на 
почвата и почвения хоризонт - pH, съдържанието на 
органичен въглерод, съдържанието на усвоими форми 
на фосфор и калий. Фототермалните и 
фотоакустичните методи са сред най-чувствителните 
методи за молекулярно-абсорбционна спектроскопия 
и могат да се използват за целия спектър молекулни 
структури [37]. Тъй като методът на молекулярната 
спектроскопия се основава на процеси на 
терморелаксация, те са подходящи за 
характеризиране на специфичните топлинни свойства 
на почвата [35]. Позволяват да се анализират проби не 
само в специализирани лаборатории, а и на полето. 
Разликите в регистрираните от сензора стойности на 
измерваната лъчиста енергия се използват за 
изучаване на свойствата на наблюдавания обект, без 
контакт с него и без да се нарушава неговата цялост. 
Недостатък на уредите, използващи този метод е 
високата им цена.  

3) Колориметрия 

Колориметрията е техника, също като 

спектроскопията, която може да се използва за 
идентифициране на молекулите в зависимост от 
техните абсорбционни или емисионни свойства и е 
техника за определяне на концентрацията на проби от 
вещество, което има цвят. Докато спектрофотометърът 
може да използва дължини на вълните в широк 
диапазон (UV и IR), колориметърът измерва 
количествено цвета, чрез измерване на три основни 
цветни компонента (червена, зелена, синя), на 
отразена или погълната светлина във фиксирани 
дължини само във видимата област на спектъра на 
светлината. Колориметърът измерва абсорбцията на 
светлината, докато спектрофотометърът измерва 
количеството светлина, която преминава през 
пробата. Използват се ъгловите координати по Lab и 
LCH цветови модели, определени чрез разстояние C 
(Chroma) и ъгъл H (Hue) в полярна координатна 
система. Изчислява се и цветовата разлика ∆E [38]. 
Чрез колориметричен анализ се изследват механичен 
състав, почвена влажност, наличие на фосфор, 
замърсеност на почвата и концентрации на живак, като 
се оценяват измерени цветовете на почвата [39], [40], 
[41].  Намерени са значими корелации м/у цвят на 
почвата и механичен състав- процентно съдържание 
на пясък, ил, глина, почвен органичен въглерод, 
съдържание на карбонати, общ азот (TN), желязо и 
електрическа проводимост в екстракт от воден 
разтвор на почва с трихроматичен колориметър. Това 
дава добри възможности измерването на цветове да 
се прилага в комбинация със сензорен анализ и други 
физико-химични измервания.  Служат за бързо и 
неразрушително измерване, както на физическото 
състояние на почвата, така и на химични и биологични 
нейни свойства [42]. 

4) Дигитална фотография  

Тъй като цветът на почвата се свързва с нейните 
компоненти и свойства, както беше споменато по-горе, 
проследяването на цвета на почвата отблизо може да 
осигури интегрален начин за сравнение и изучаване на 
еволюцията почвите, изменението, състава, 
плодородието и др. С развитие на технологичните 
възможности се появяват нови видове снимане, 
използващи фотографски сензори за дистанционно 
наблюдение и начин да се настрои електронната 
машина „да вижда“ вместо човек за идентифициране, 
проследяване, измерване на обекти и чрез 
допълнителна обработка на изображенията да се 
правят важни изследвания, прогнози и заключения.  
Техниката компютърното зрение е аналитична 
процедура с множество алгоритми и методи за 
постигане на необходимата класификация и 
измервания за разпознаване на образи и на заснети от 
камерата цифрови изображения в реално време 
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(“online”) [43] като предимно се прилагат цифрови 
камери или сензори от типа CCD в обхвата на VIS зоната 
между 400 и 700 nm  [48], [49], [50], [51]. CCD сензорите 
преобразуват светлината в електрически заряди и 
създават изображения с високо качество, нисък шум, 
много пиксели, без геометрични изкривявания и с 
отлична чувствителност към светлината и са с по-малки 
размери.  

Това е лесен и бърз начин за получаване на данни, 
които много трудно може да се получат ръчно. 
Характеризира се с бързодействие, приемлива цена, 
съвместимост, обективност, задоволителна точност на 
окачествяване и най-вече премахване на ръчен труд. 
Предимство тук е, че методът на измерване е 
неразрушителен, не изисква сложна 
оперативност, предлага се лесно обслужване на ниска 
цена, а се постига много висока точност. 
Компютърното зрение намира много широко 
приложение в селското стопанство, като се използва 
при проверката на качеството на селскостопански 
продукти, в автоматизирани системи за установяване 
пригодността на продукти за съответна последваща 
технология [44], [45]. Дигитална фотография се 
използва като инструмент за микросхемиране на 
почвен органичен въглерод и железни оксиди [46]. 
Образната спектроскопия добавя ново измерение в 
областта на дистанционното измерване и по този 
начин се избягват някои от посочените недостатъци на 
спектроскопията [20]. Използвайки методите за 
изображения, спектралната променливост на пробата 
може се оценява при пространствената разделителна 
способност на изображението [47]. Образните 
спектроскопски методи могат да измерват както в 
лабораторни условия, така и чрез проксимални 
сензори и сателити . Те се използват за измерване на 
много почвени проби в големи пространства, като 
всеки пиксел носи многоспектрална или 
хиперспектрална информация.  Бързото развитие на 
технологиите за получаване на изображения са 
изместили конвенционалните методи за измерване 
цвета на почвата [14]. Характеристиките на тези 
изображения зависят от много условия на околната 
среда, осветеност на заснетата повърхност, 
състоянието на атмосферата, броя на спектралните 
диапазони; геометрични характеристики на 
полученото изображение (вид на проекция, 
разпределение на изкривяванията), разделителна 
способност, като се очаква високо качество, което 
съответства на поставените критерии. За това е 
необходимо предварително настройване и 
калибриране на зрителните системи с цел 
ограничаване на външни смущаващи явления, лош 
контраст, шумове от оптичната и електронната 
системи на входното устройство. 

III. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОЙСТВАТА НА ПОЧВАТА 

 
A. Цифрови камери  

Множество автори са посочили използването на 
методите за изображения и CCD сензори като 
подходяща техника, чрез цвета на почвата да се 
определят различни показатели: почвени органични 
вещества и азот, механичен състав на почвата [40], 
определяне на съдържание на железни оксиди в 
почвата [48], органичен въглерод [47] и други.  
Прилагат се автоматизирани системи за окачествяване 
и сортиране при различни земеделски продукти, 
зеленчуци, семена плодове и в хранителната 
промишленост плодови сокове, месо, месни продукти 
и други. [50], [52]. Постоянният мониторинг на 
хранителните вещества в почвата е процес, който е от 
първостепенно значение и важност, както при 
подготовка на почвата преди засяване, така и при 
обработките при отглеждане на различните култри. 
Колектив изследователи разработват надеждна 
програма, която показва корелация между рН на 
почвата и шест различни нива на хранителни вещества, 
а именно азот, фосфор, калий, цинк, калций и 
магнезий с помощта на изображения на разтвор на 
почва, проведени бързи тестове с колориметрия и 
обучение на невронна мрежа, която използва 
итеративен алгоритъм на обучение чрез MATLAB [43].  

Често, за получаване на изображения за цялата 
повърхност на обекта, от няколко подбрани страни се 
прилагат повече от една камери. Организира се 
многокамерна оптична система от две, четири или 
шест камери, монтирани в една автоматизирана 
система- мултиспектрални камери [45]. Предложеният 
метод постига висока точност, със средна грешка по-
малко от 5% и време за обработка по-малко от 2 s на 
изображение.  

Други автори докладват изчислителни решения със 
система, включва цифров фотоапарат с висока 
разделителна способност, усъвършенствани 
операционни системи, предлагащи многозадачност, 
поддръжка на Java и с опции за инсталиране и 
изпълнение на външно разработени приложения [46]. 

Добра функционалност за дистанционно 
измерване, възможности за обработка и други 
способности за интерпретация и предаване на данни 
може да се постигне с използването на камерата на 
мобилни телефони [54]. Проведено е 
експериментално изследване на биосъстава на 
почвата в полеви условия, при което се използва 
смартфон, съчетан с основен микроскоп, за да се 
открият различни видове хелминти (паразитни 
червеи) в почвени проби [70]. Други автори [32] 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
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демонстрират приложение за смартфон, чрез което 
може успешно да се оцени съдържанието на въглерод 
като изображението от камерата се анализира и 
обработва чрез отдалечен сървър. 

Цифрови камери на смартфон са използвани като 
сензори за цвят на почвата от [57], [58], и са показали 
възможност за получаване на надеждна цветова 
информация от RGB цифрови изображения. Правени 
са опити мобилният телефон да се използва за 
обработка на данни на място, на полето, без да се 
изпращат проби и данни в лаборатории, за обработка 
и определяне на конкретни концентрации от 
химически елементи и свойства [59]. Акцентира се на 
бъдещи възможности за използването на мобилния 
телефон като сензор, използван на полето и 
предимството на това електронно устройство, което е 
достъпно за всички по всяко време. Основен 
недостатък е възможното влияние на естествената 
дневна светлина [60], което предполага отделно да се 
изследват и намерят апроксимиращи зависимости, 
отговарящи на измерванията в лабораторни 
условия [61]. 

B. Спътникови изображения  

Широко използван метод за дистанционно 
наблюдение и измерване в съвременни условия, 
който дава възможност за непрекъснато събиране на 
данни, въпреки влиянието на светлината и 
метеорологичните условия са спътниците. Те 
предоставят данни чрез радар със синтезирана 
апертура (SAR) в честотния диапазон 4 – 8 GHz. Радарът 
оперира на честота 5.405 GHz, която улеснява 
проникването на вълните и позволява получаване на 
данни за обект през деня или през нощта при всякакви 
метеорологични условия или липса на осветление 
[62], [16]. 

Цветът на почвата, измерен с цифрова камера и 
Sentinel-2, може успешно да се използва за 
мониторинг и оценка на почвен органичен въглерод, 
железни оксиди и размери на почвените частици [46] . 
Намерена е зависимост между съдържанието на 
органичен въглерод в почвата като функция на цвета 
при сравнение на изображения от цифрова камера, от 
спектрометър и такива от Sentinel-2, използвайки 
различни променливи на цветовото пространство. 
Моделът от цифровата камера потвърждава подобни 
резултати, получени от [46], като се отчитат по-добри 
резултати въз основа на спектрални характеристики от 
дигитална камера, отколкото измерване със 
спектрометър ASD при прогнозиране на железен 
оксид, съдържание на фини частици и почвен 
органичен въглерод. Точността, постигната от 
цифровата камера и ASD спектрометър с различни 
видове източници на светлина са доста сходни, което 

може да е доказателство, че размерът на частиците на 
почвата влияе върху светлината, отразяваща се от 
повърхността и. Оценяването на почвен органичен 
въглерод с цифрова камера е предпочитан, 
сравнително евтин и с несложни настройки метод. 
Като недостатък тук се посочва това, че може да се 
установят само три стойности (R, G и B) от един 
параметър, които не влияят на обхвата на VIS спектъра. 
Това ограничава способността за определяне на 
различни почвени показатели или предположение, че 
желязосъдържащите и други оксиди може да окажат 
влияние върху цвета на почвата, която се разглежда.  

C.  Безпилотни въздушни системи 

Сензори поставени на сателитни и въздушни 
преносители БЛС забележително трансформират 
селскостопанската индустрия [54]. Тези системи, 
известни като дронове, могат да бъдат оборудвани с 
мултиспектрални или RGB камери, за да заснемат 
много големи серии изображения на полето, които 
след това да бъдат обработени с помощта на 
фотограметрични методи, с цел създаване на 
ортофото и карти на ортажателната способност. 
Възможностите на БЛА се допълват с изработването на 
3D топографски модели, формиране на карти с 
различните посеви и мониторинг на критични 
показатели при техния растеж  [20], [63].  

Освен за „разузнаване” и анализиране БЛА се 
използват за засаждане, пръскане и иригация. [86]. 

D. Безжични сензорни мрежи (WSAN)  

Безжичната сензорна мрежа (WSN) в селското 
стопанство може да се дефинира като група от 
пространствени и специални сензори за наблюдение и 
измерване в условия на полето, които временно 
съхраняват, събират данни и предават събраната 
информация безжично на разстояние за анализиране 
и извършване на последващи дейности [27]. 
Безжичните сензорни мрежи WSАN най-често са 
облачно базирани, адаптивни, които предоставят 
хардуер, софтуер и съхранение на изчислителни 
ресурси; улесняват управлението и разпространението 
на информацията. Обслужват IoT интегрирани системи 
и са разработени така, че да се самодиагностицират 
или да активират безжично други смарт приложения, 
с които традиционните технологии не могат да се 
справят. 

Други автори [52] разработват прототип на IoT-
базирана сензорна платформа за определяне на 
концентрациите на азот-фосфор-калий (NPK) в 
почвата. Сензорът използва колориметричен подход, 
който се активира чрез фоторезистори (LDR) и 
светодиоди (LED).  Система за анализ на сетивни 
стойности за определяне на недостиг на хранителни 

https://translate.google.com/translate?hl=bg&prev=_t&sl=en&tl=bg&u=https://doi.org/10.1016/j.iot.2020.100187
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вещества се доставя чрез размита логика, която се 
реализира, базирана на правилата на Edge устройство, 
в случая Raspberry Pi. Тази логика е допълнена с 
възможност за определяне и отстраняване от фермера 
на всички дефицити на хранителни вещества. Такъв 
подход предлага евтина и бърза алтернатива на 
лабораторните подходи, които често отнемат много 
време и са скъпи. Помагайки на фермерите да 
управляват точно подхранването на почвата, се 
оптимизира нейното плодородие, което води до 
финансови резултати, устойчиво управление на 
фермите и повишена защита на околната среда.  

E. Големи бази от данни- географски 
информационни системи (ГИС), спектрални 
бибилиотеки. 

Измерването на почвените свойства с бърза, 
променливост като съдържание на почвени нитрати, 
на влага в почвата в реално време е основна задача 
при отглеждане на културите. Други параметри, като 
съдържание на органична материя,  дълбочина до 
ограничителен почвен слой, варират за много по-
дълъг период от време и може да се измерват офлайн 
през многогодишен период,. Това позволява да бъдат 
организирани т.н. спектрални бибилиотеки [57], в 
които се съхраняват вече събрани масиви от данни. 

Географските информационни системи (ГИС) играят 
важна роля в Smart земеделието за управление на 
анализа на данни, което подобрява ефективността на 
процеса на мониторинг на свойствата на почвата и 
отглеждането на културите на големи площи.  

Дистанционното наблюдение дава възможност за 
синхронизиране на изгледи, покритие с многократно 
повтаряне на площ и непрекъснат пространствен 
набор от данни, като има предвид, че ГИС интегрира 
пространствено реферирани набори от данни за 
целите на моделиране и информативно вземане на 
решения за количествено определяне на качеството на 
почвата [63]. Нови възможности за прогнозиране на 
свойствата на почвата и качеството и в различни 
пространствени мащаби се предоставят и от базите от 
данни, получени чрез дистанционно наблюдение и 
модели на географски информационни системи (ГИС).  

За анализа на данни от дистанционно наблюдение 
най-приложими са географските информационни 
системи (ГИС), които позволяват ефективно да се 
работи с пространствено разпределена информация 
(карти на природните ресурси, аерокосмически 
изображения, диаграми, таблици, резултати от 
екологичния мониторинг на територията, атлас на 
кадастъра на земята, план на градски блокове, модели 
на движение и други.  

  ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Оптичните методи за получаване на първична 
информация за качеството и свойствата на почвата са 
водещи в практиката на проучванията за 
почвознанието, като основните предимства, с които се 
отличават са: възможност за безразрушителен 
контрол, лесна техническа реализация, добра 
оперативност, технологична съвместимост и 
дистанционност, възможност за автоматизиране на 
процесите.  

Като основни тенденции за развитие се очертава 
използване на CCD камери за мобилни устройства, 
средства с изкуствен интелект и използване на 
безпилотни въздушни системи. Прилагането на 
комбинирани технически средства и измервания със 
системи за сензорен анализ води до  по-голяма 
информативност при измерването на нееднородни 
полета, като се взема предвид и влиянието на 
специфичните климатични, почвен, географски, 
биологични и геоморфоложки фактори. 

В следствие на практиката за често прилагане на 
химични анализи тези процеси не подлежат на 
автоматизиране на процеса по окачествяване на 
почвата на земеделските полета и има необходимост 
от нови бързи и високотехнологични решения. 

Основен недостатък на дистанционните 
измервания направо на полето е влиянието на 
естествената дневна светлина, което предполага 
отделно да се изследват и намерят апроксимиращи 
зависимости, отговарящи на измерванията в 
лабораторни условия. 

 Очертава се необходимост да се проведат 
допълнителни изследвания за намиране на бързи 
дистанционни техники, приложими в наши условия и 
отговарящи на спецификите на нашите географски 
ширини. 
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