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Въведение
Настоящият документ представлява отчетен доклад, описание на
извършените дейности и създадените бази данни от разработването на модел за
поведението на горски пожари чрез FlamMap за възникналия на територията на
Кресненското дефиле пожар от 24 до 29 август 2017г. Документът описва
извършената обработка чрез софтуера WindNinja и модела Farsite във FlamMap,
използваните параметри и подходи при създаването и анализа на крайните
резултати.
Съдържанието на документа описва всички входни и изходни данни
според заложените дейности по Договор No. РС-01-33-367 от 05.04.2021 г.
„Mодел за поведението на горски пожари чрез FlamMap за територията на
Кресненско дефиле за пожара от 24 до 29 август 2017г., база данни за входните и
крайни продукти от модела и карти за междинните и финални параметри на
моделите WindNinja и FlamMap“
Обработката в WindNinja включва използването на набор от сурови
стационарни метеорологични данни за посока и скорост на вятъра, температура,
облачност и техните времеви параметри съпоставени с пространствени данни
на релефа чрез цифров модел. Изходните данни от WindNinja описват
пространствените и времеви промени на скоростта и посоката на вятъра за
избрания период в района на Кесненското дефиле.
Като нужни входни данни във Farsite за характеристиките на земната
повърхност бяха създадени производни от цифровия модел данни за
спецификите на релефа, гъстотата на горската покривка, набор от модели
описващи горимите материали за различните типове земна покривка, средна
височина на отделните горски площи, височината между земната повърхност и
короните на различните дървестни видове и гъстота на зелените горими
материали в горската растителност. Допълнителни данни нужни за
разработването на модела засягат влажността на просушени и зелени горими
материали, място на възникване и противопожарни линии, които описват
пространствени прегради за пожарния фронт, които са съществували на терен
през първите 24 часа от възникването на пожара. Изходните данни от Farsite
представляват набор от карти проследяващи разпространението на пожара и
неговия интензитет. Поради липсата на точни и пълни данни за противопожарни
линии през целия период на пожара бяха изготвени два различни сценария
описващи разпространението с използваните противопожарни линии и
естественото разпространение на пожара без антропогенни фактори. Тези
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сценарии са разгледани в два различни
разпространението чрез низов и върхов пожар.

случая,

които

представят

След описаните алгоритми за работа и обработка на данните в документа
се разглеждат и директориите и организацията на съпровождащата база данни
със съотвените наименования отговарящи на различните типове използвани
входни, изходни данни и картен материал придружени с данни от картирането и
проследяването на развитието на пожара.
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1. Обработка на данните за вятър с модел WindNinja за
създаване на двумерен растерен слой необходим за модела
FlamMap

1.1 Обработка на входни данни
За обработка с цел моделиране на посока и скорост на вятъра в WindNinja
спрямо топографските особености на земната повърхност в избраната
територия са използвани пространствени данни за релефа чрез цифров модел
(DEM) и набор от метеорологични данни в табличен вид. Mетодът “Point
Initialization” в WindNinja дава възможност за въвеждането на данни от
метеорологични станции намиращи се в обхвата или в близост до избраната
територия за моделиране. Данните описват пространственото разположение и
обхвата на станциите заедно с метеорологичните данни и времето на тяхното
измерване. Изготвената таблица с име Station-EEST-2017-08-20_0000-2017-0830_2300-1 има следното съдържание:
Полета
Име на станция/и
Координатна Система
Датум
Координати
Височина на вятъра
Скорост на вятъра

Описание полета (име, мерни единици)
Station_Name
Coord_Sys (PROJCS,GEOGCS)
Datum (WGS84)
Lat/Ycoord, Long/Xcoord (Degrees)
Height(meters)
Speed (mps)

Посока на вятъра
Температура
Облачност
Радиус на влияние
Време на замерване

Direction (Degrees)
Temperature (C)
Cloud_cover (%)
Radius_of_Influence (km)
date_time (yyyy-mm-dd hh:mm:ss)

За пространственото разположение на станциите се въвеждат съответната
координатна система, дължини и ширини и техния пространствен обхват. За
това приложение пространствения обхват съответсва на цялата територия на
проучването поради липса на повече от една метеорологична станция и
получава стойност -1. Метеорологичните данни за височина на вятъра са с
използвана константна величина от 10 метра според характеристиките на
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входните данни. Използваните входни данни за посока и скорост на вятъра,
температура и облачност имат времеви стъпки от 1 час в периода между
24.08.2017 и 30.08.2017, което дава възможност за изготвяне на данни за вятъра
с добро времево и пространствено изменение.
Използван е цифров модел на релефа (DEM) от продукта „The Shuttle
Radar Topography Mission“ (SRTM) с пространствена разделителна способност от
30 метра. Източника на данни за него е USGS EROS Archive - Digital Elevation Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 1 Arc-Second Global. За територията на
изследвания район файлът е обработен по полигона на територията и създаден
файл dem_kresna.tif.
Входните данни за WindNinja
/FlamMap_input/meteo/WindNinja_meteo

са

предоставени

в

директория

1.2 Изходни данни
След изпълняването на последователността от операции, WindNinja
създава няколко типа файлове, които могат да бъдат използвани по различен
начин във FlamMap в зависимост от типа приложение. Необходимите изходни
данни за времеви и пространствени промени на посоката и скоростта на вятъра
са изготвени в ASCII формат, който е необходим за моделиране във FlamMap.
Създаването на изходен файл в Kmz формат дава възможност за визуализация
на резултатите за всяка времева стъпка в Google Earth.

Геополиморфик ООД, гр. София, бул. Ситняково 58, тел. 0878110230, office@geopolymorphic.com
страница 6 от 32

Получените файлове за скорост и посока на вятъра представляват два
отделни файла със сходно наименование. Двата файла се различават по тяхното
наименование след последната долна черта, като “_ang” файлове отразяват
посоката на вятъра, а файлове завършващи с “_vel” отразяват скоростта на
вятъра, a _cld – облачна покривка в проценти. Освен тези файлове WindNinja
автоматично създава и ATM файлове, описващи директорията и
наименованието на файловете за двете величини на вятъра.
Наименованието на файловете е както следва:
dem_kresna_point_MM-DD-YYYY_HHmm_126m_XX, където:
•
•
•
•
•

ММ – месец от годината;
DD – ден от месеца;
YYYY – година;
HHmm – час и минути;
XX – вид на променливата:
o ang –посока на вятъра (в градуси);
o vel – скорост на вятъра в m/s;
o cld – облачна покривка в проценти.

Примерен изходен слой
dem_kresna_point_08-242017_1048_126m.kmz
dem_kresna_point_08-242017_1048_126m_ang.asc
dem_kresna_point_08-242017_1048_126m_vel.asc
dem_kresna_point_08-242017_1048_126m_cld.asc

Тип на Файла
KMZ Grid

ASCII Grid

Описание
Име на DEM: dem_kresna
Дата: 08-24-2017
Тип Метео Данни: Point
Час: 1048
Резолюция: 126м
аng: посока вятъра
vel: скорост на вятъра
cld: облачна покривка

Изходните данни от WindNinja за всеки час в периода 24-30.2017 г. са
предоставени в директория /FlamMap_input/meteo/WindNinja_wind_ang_dir.
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2. Генериране на FlamMap Landscape File и интегриране на
необходимите по модел информационни слоеве, коригиране и
изчистване на грешки
2.1 Задължителни входни слоеве
За генерирането на FlamMap Landscape File са интегрирани 5
задължителни цифрови слоя за земната повърхност за развитието на низови
пожари и 3 допълнителни слоя описващи условията за развитие на върхови
пожари.

2.1.1 Данни за релефа (DЕМ, Slope, Aspect)
Използван е цифров модел на релефа (DEM), от който се извличат
производни простраствени данни – наклон „Slope” и изложение на склона „Aspect”, отразяващи промените в надморската височина (наклон) и тяхното
изложение. Използваните данни са от продукта „The Shuttle Radar Topography
Mission“ (SRTM) с пространствена разделителна способност от 30 метра, която е
зададена в последваща обработка на всички входни и изходни пространствени
данни. За целта е използван цифровия модел на релефа обработен за целите на
модела WindNinja.

2.1.2 Fuel Model
Ключов входен слой е „Fuel Model”, който представлява характеристика и
класификация на горимите материали от земната повърхност. Класификацията
на горимите материали бе изготвена чрез данни за горски площи и данни за
типа земеползване. Различните типове земна повърхност са означени с отреден
клас на база на класификацията представена от Scott, Joe H., Burgan, Robert E.
(2005). Използваните данни за типа горски площи са от база данни с
лесоустройствени проекти, а за данни за земеползване извън горските
територии е използвана Системата за Идентификация на Земеделските Парцели
(СИЗП).
На база на теи два типа входни данни е направен общ модел за Fuel
Model, като са създадени следните типове модели:
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Тип земна покривка
Инфраструктурни обекти
Повърхностни водни тела
Почва без разстителност
Слабо затревени терени
Tревни площи с нисък запас
Сухи тревни площи със среден запас
Сухи тревни площи с висок запас
Комбинирани храсти и треви със среден
запас
Комбинирана растителност доминирана от
храсти във влажни зони
Храсти с висок запас
Комбинирана растителност от храсти,
дървестни видове и треви с нисък запас
Комбинирана растителност от храсти и
дървестни видове с нисък запас във влажни
зони
Комбинирана растителност от храсти,
дървестни видове и треви със среден запас
във влажни зони
Горски култури от иглолистни гори
Широколистни гори със нисък запас
Естествени иглолистни гори
Естествени широколистни гори

Модел на горимите материали
NB1 (91)
NB8 (98)
NB9 (99)
GR1 (101)
GR2 (102)
GR4 (104)
GR7 (107)
GS2 (122)
SH3(143)
SH5 (145)
TU1 (161)
TU1 (162)

TU1 (163)

TU4 (164)
TL2 (182)
TL3 (183)
TL6 (186)

2.1.3 Canopy Cover (CC)
Canopy Cover е следващият задължителен входен слой, който
представлява процентното хоризонтално присъствие на горска покривка за
всеки пиксел от цифровото изображение. Слоят се разделя на 10 класа,
съответно 0, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 и 95. Нулевият клас представлява липсата
на горска растителност, а останалите класове отразяват процентното присъствие
на горска растителност в интервал от 10 процента. За класификацията са
използвани 3 вегетационни индекса извлечени от спътниково изображение на
„Sentinel 2“ от 02.08.2017, съответно Normalized Difference Vegetation Index (NIRRed / NIR + Red), Shadow Index( 1 −
) ∗ (1 −
) ) и Bare Soil Index (NIR +
Green + Red) / (NIR + Green – Red), които използват канали във видимия и
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инфрачервен регион на електромагнитния спектър. Трите слоя са използвани за
изготвянето на неуправляема класификация, с генериране на 100 класа – всеки
от тях представляващ съответно процента на покритие на короните за
съответния пиксел от растера.

2.1.4 Генерирани задължителни входни файлове за FlamMap
Задължителните
входни
файлове
/FlamMap_input/raster както следва:
•
•
•
•
•

са

предоставени

в

папка

landscape_dem.tif – цифров модел на релефа (м.н.в.);
landscape_aspect.tif – изложение на склона (градуси);
landscape_slope.tif – наклон на склона (градуси);
landscape_fuel_model.tif – модел на горимите материали по Scott &
Burgan;
landscape_canopy_cover.tif – покритие на короните на дърветата
(проценти).

2.2 Допълнителни входни слоеве
Във FlamMap могат да се въведат и данни, които описват условията за
развитие на върхови пожари, чрез данни за короните на горската покривка.
Трите допълнителни слоя са „Canopy Stand Height“, „Canopy Base Height“ и
„Canopy Bulk Density“.

2.2.1 Canopy Stand Height
Canopy Stand Height (CSH) описва височината на горската покривка (найвисоката част от короните на дърветата) като взима средната стойност за
избрана площ. За да се изчисли CSH са използвани данни от проекта Global
Forest Canopy Height базиран на лидарни данни от измерването на Global
Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI) комбинирани с данни от Landsat с 30
метра разделителна способност. За това приложение площа върху, която се
калкулира средната височина са класовете за гъстота на горската покривка от
входния слой Canopy Cover.

2.2.2 Canopy Base Height
Canopy Base Height (CBH) взима под внимание разстоянието между
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земната повърхност и най-ниската точка на короните на дърветата, което е
важен параметър за процеса на преминаването от низов към върхов пожар.
Поради липса на подобни данни в лесоустройствените проекти и невъзможност
за извличането им от спътникови изображения бяха зададени константни
величини за всеки клас гори от Fuel Model според подхода представен от Kurtis J.
Nelson, Donald G. Long, and Joel A. Connot (2016) по американската програма
Landfire.

2.2.3 Canopy Bulk Density
Canopy Bulk Density (CBD) описва гъстотата на зелените горими материали
в горската покривка чрез калкулиране на масата от наличния горим материал
като килограм на кубичен метър. CBD слоят бе калкулиран посредством модела
„gamma log-link generalized linear model “(McCullagh and Nelder 1983), за който се
използват слоевете Canopy Cover и CSH и бива разделен на 2 класа, съответно
SH1 и SH2 според височината на горската покривка определена на база на
стандартното отклонение. SH1 съответства на гори с височина между 5 и 12
метра, а SH2 на гори с височина над 12 метра. На база на използваните
стойности чрез модела, CBD е изчислен по следният начин:
CBD = −2.489 + 0.034(CC)+−0.357(SH1) + −0.601(SH2) +−1.107(FT) + −0.001(CC *
SH1) + −0.002(CC * SH2),
където FT е параметър описващ пространственото разположение на горските
територии в избрания район. Трябва да се отбележи, че получените данни за
CBD трябва да се разглеждат с повишено внимание, тъй като използваните
стойности отговарят предимно за иглолистни гори използвани за различно
приложение (Reeves, Rollins, Ryan, 2009).

2.2.4 Генерирани допълнителни входни файлове за FlamMap
Допълнителните
входни
файлове
/FlamMap_input/raster както следва:
•
•
•

са

предоставени

в

папка

landscape_stand_height.tif – височината на горската покривка
(метри);
landscape_base_height.tif – разстоянието между земната повърхност
и най-ниската точка на короните на дърветата (метри);
landscape_bulk_density.tif – масата от наличния горим материал
(кг/м3).
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3. Подготовка на метеорологичните данни за модела
FlamMap и генериране на Weather Stream файлове от
получените по т. 1 и 1 данни за вятъра и другите
метеорологични данни.
Във FlamMap метеорологичните данни са генерирани в специален
Weather Stream файл. Метеорологичните данни са въведени в ASCII табличен
формат за периода на проучването и представят почасови данни за температура
на въздуха, относителна влажност на въздуха, количество валежи, скорост и
посока на вятъра и облачност. Данните предоставят възможността за
избирането на времева стъпка нужна за извършване на последващите
калкулации от Farsite за моделиране на разпространението на пожара. В този
случай, времевата стъпка на данните е 1 час и дава възможност за моделиране с
висока времева разделителна способност. Съдържанието на табличния файл е
описано в следната таблица:

Полета
Year
Mth
Day
Time
Temp
RH
HrlyPcp
WindSpd
WindDir
CloudCov

Описание (име, мерни единици)
Година
Месец
Ден
Час
Температура на въздуха, ºC
Относителна влажност, %
Валеж, mm
Скорост на вятъра, km/h
Посока на вятъра, Degrees
Облачно покритие, %

Weather Stream файлът weather_stream_file.wxs е предоставен в папка:
/FlamMap_input/meteo/weather_stream_file.
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4. Интегриране на всички информационни слоеве от т. 2 и 3
в модел FlamMap и моделиране на поведението на пожар от 24
до 30.08.2017 г.

4.1 Landscape File
За създаването на нужния Landscape File се входират предварително
изготвените слоеве по т. 2 и техните мерни единици, съответно метри за цифров
модел на релефа, градуси за Slope и Aspect, класове за Fuel Model, проценти за
Canopy Cover, метри за CBH и CSH и килограми за кубичен метър за CBD. За да
бъдат слоевете съпоставими те биват предварително обработени за да споделят
еднакви пространствен обхват, координатна система и постранствена
разделителна способност. Изготвения Landscape File е запазен във LCP формат,
използва UTM35 координатна система с пространствена разделителна
способност от 30 метра.

4.2 Входни слоеве за моделиране с Farsite
FlamMap съдържа две възможности за моделиране на поведението на
пожарите и тяхното разпространение - FlamMap и Farsite. При избора на опция
трябва да се вземат под внимание входните данни и целта на приложението.
Farsite е интегриран модел в софтуерната програма и дава възможност за
проследяване развитието на пожари чрез използването на многократни
заснемания на метеорологичните данни, докато FlamMap разчита на константни
величини за да опише моментните условия за развитие на пожари.

4.2.1 Входни слоеве за метеорологичните условия

Влажност на горимите материали

Като допълнителни входни данни са въведени процентни стойности за
влажността на горимите материали, които се разделят на два вида, просушени и
зелени. Мъртвата постилка се класифицира в три класа в зависимост от времето,
което е нужно за нейното изсъхване за даден период от време, съответно 1 час,
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10 часа и 100 часа. Влажността на зелените материали се разделя на
„Herbacеous“ и „Live woody“, които са константни величини. Поради липса на
налични данни за влажност на горимите материали са използвани стойности по
подразбиране, които подлежат на промени при калибриране на моделите. Чрез
извършване на серии от тестове за проследяване на влиянието на влажноста на
горимите материали върху разпространението на пожара както и, чрез данните
за влажност на почвата бяха избрани стойности за всеки модел като най-ниски
стойности получават моделите за тревна растителност, а най-високи стойности
имат горите от естествен тип. В следната таблица са описани избраните
стойности за всеки модел на горимите материали:

Модел
на
материали

горимите Влажност на горимия материал (%)
1h

GR1 (101)
GR2 (102)
GR4 (104)
GR7 (107)
GS2 (122)
SH3(143)
SH5 (145)
TU1 (161)
TU1 (162)
TU1 (163)
TU4 (164)
TL2 (182)
TL3(183)
TL6 (186)

2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5

10
hrs
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7

100hrs Herbaceou
s
6
30
6
30
6
30
6
30
7
40
7
40
7
40
8
50
8
50
8
50
8
50
9
60
9
60
9
60

Livewoody
50
50
50
50
60
60
60
70
70
70
70
80
80
80

Файлът за влажност на горимите материали fuel_moisture_file.fms е
предоставен в папка: /FlamMap_input/meteo/ fuel_moisture_file.

Посока и скорост на вятъра

Получените данни от WindNinja по т.1 се входират чрез създаването на
общ ATM файл, който използва пространствените резултати за посока и скорост
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на вятъра за всяка времева стъпка от избрания период. Този файлов формат
представлява описание на имената на нужните файлове в директорията. Чрез
неговото въвеждане във Farsite, програмата автоматично разчита входните
данни и ги систематизира в табличен вид.
Времевата стъпка за данните от 1 час съответства на създадения по т. 3
Weather Stream файл.
Времеви стъпки
Month

Day

Име на файловете Име на файловете за посока
за скорост на вятъра на вятъра
_vel.asc
_ang.asc

Time

4.2.2 Weather Stream File и Burning Periods
Втората стъпка изискваща входни данни за модела Farsite е въвеждането
на подготвения Weather Stream File и определянето на периоди без активно
разпространение на пожарния фронт в денонощието. Нощният период се
характеризира като период без активно разпространение, тъй като в този
времеви диапазон се наблюдават по-ниски температури и по-висока влажност
на въздуха и горимите материали. Трябва да се отбележи, че използването на
целия период от денонощието във Farsite показва преувеличение на
разпространение на пожарите. Това беше част от няколкото калибрации на
модела, при което се използваха данните от разпространение на пожара по дни
от спътниците MODIS и VIIRS.

Относителна Влажност За Периода 08.24.11:00
- 08.29.11:00
80
70
60
50
40
30
20
10
0
11 17 23

5

11 17 23

5

11 17 23

5

11 17 23

5

11 17 23

5

11

Относителна Влажност (RH), %
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Чрез графиката се визуализира относителната влажност на въздуха за
периода на проучванието като вариациите за всяко денонощие са видими.
Използваните данни показват, че именно в избрания период на денонощието
като период без активно разпространение в модела, влажността на въздуха е
най-висока. Чрез графиката е видна и промяната в метеорологични условия и
настъпването на валежа на 29 Август, който е изиграл и ключова роля за
овладяването на пожара. Изключването на целия нощен период в модела води
до подценяване на разпространението на пожара. Чрез извършването на
редица тестове и калибриране на входните параметри за разпространение през
първите 24 часа бе избран период без активно разпространение между 22:00 и
04:00 за сценарии с върхов и низов пожар и период между 02:00 и 06:00 за
сценарии с низов пожар. По-краткия и изместен период за втория сценарии бе
нужен за да отрази по-бавното разпостранение при липсата на върхов пожар в
горски територии. Периода между 11:00 ч. на 24 август и 11:00 ч. на 29 август бе
разделен на 5 различни времеви стъпки, които описват разпространението за
всеки 24 часа за да се получат отделни модели на разпространение за 24, 48, 72,
96 и 120 часа.

4.2.3 Място на възникване и противопожарни линии

Място на възникване
За моделиране на поведението на пожар за определения период на
проучване се използва място на възникване в 10:51 часа на 24.08.2017 по данни
на „Fire Information for Resource Management System“ (FIRMS) на НАСА. Данните
от FIRMS показват съвкупност от точки, които за началния час на запалване
описват зоната на възникване, но не и конкретната локация . Чрез извършването
на редица от тестове бяха анализирани разликите в разпространението за всяка
точка и бе избрано място на възникване, което се доближава най-много до
реалното разпространение на пожара.

Противопожарни линии
Противопожарните линии представляват пространствени прегради, които не
позволяват на огнения фронт да се разпространи в съответната посока.
Противопожарни линии са използвани само за първите 24 часа след
запалването, за които има данни, че са съществували на терен. Отделно е
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направена и симулация без противопожарни линии за да се проследи
естественото разпространение и евентуалните последици и щети от липсата на
мерки за ограничаване на пожара. В този сценарии като за противопожарна
линия в модела е използвана само река Струма като естествена преграда.
Преградите представляват асфалтови пътища, граници на неопожарени селища,
пространствен обхват на предходен пожар и горски просеки. Данните за
използваните противопожарни линии са събрани от изпълнителя с посещение
на терена на място, от снимков материал и информация по медии.
Данни за място на възникване и противопожарни линиии
Данните за възникването на пожара заедно с данните от FIRMS и
противопожарните линии са предоставени в ГИС база данни (input_data.mdb) в
папка /FlamMap_input, както следва:
• ignition_point:
o ignition_point – вектор с точкова геометрия за местоположение на
възникването на пожара;
• fire_event_data:
o fire_extent – обхват на засегнатата територия от пожара, изчислена
на база спътниково изображение от Sentinel 2;
o firms_ignitions – данни от FIRMS, за разпространението на пожара в
периода 24-28.08.2019 г.
• Barriers:
o T24hrs_barriers – противопожарни линии.

5. Създаване на набор от изходни слоеве от FlamMap за
поведението на пожара, и характеристиките по отделни фази на
развитието на пожара
Всеки модел във FlamMap дава възможност за селектиране на желаните
изходни слоеве. При изпълнението на задачата всички възможни изходни данни
предоставяни от модела са селектирани за изпълнение и описани в настоящата
точка от доклада.
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5.1 Вектори
5.1.1 Посока и скорост на вятъра (Wind Vectors)
Изходният слой се базира на входните данни генерирани от WindNinja.
Изходните данни обхващат територията на пожара като на база на неговото
разпространение използваните данни за вятъра са от различни времеви стъпки.
Посока и скорост на вятъра

Посоката на вятъра е представена в градуси, а скоростта на вятъра в m/s.

5.1.2 Посока и скорост на разпространение (Spread Vectors)
Изходният слой е комбинация от пространствени данни за посоката на
разпространение и времеви данни описващи скороста на разпространение на
пожара.
Посока и скорост на разпространение
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Посоката на разпространение на пожара е представена в градуси, а
скоростта на разпространение в m/min.

5.1.3 Периметри на разпространение (Perimeters)
Изходният слой съдържа множество полигони, които описват
пространственото разпространение на пожара на база на избраната времева
стъпка от 1 час. Всеки полигон описва разпространението за 1 час като
атрибутивната таблица на файла съдържа темпорална информация. Ако един
полигон е означен с 1300, това означава, че той отразява разпространението от
12:00 до 12:59.
Периметри

5.2 Растерни файлове
5.2.1 Време за разпространение (Arrival Time)
Изходният слой описва времето, което отнема за разпространение на
пожара в минути/часове спрямо точката на възникване. Резултатите не се влияят
от избраните времеви стъпки.
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Време за Разпространение

Времето за разпространение на пожара е представена в растерните файлове в
минути, като за целта на картите е преизчислено в часове.

5.2.2 Дължина на Пламъка (Flame Length)
Изходният слой описва дължината на пламъка за всяка точка на
засегнатата от пожара територия. Дължината на пламъка представлява
разстоянието от средните стойности на върха на пламъка на пожарния фронт до
земята (при низов пожар), до точката на възпламеняване, или до върха на
пламъка за съответния пиксел (при върхов пожар). Изчислява се на база на
скоростта на разпространение и топлината за единица площ.
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Дължина на Пламъка

Дължината на пламъка е представена в растерните файлове в метри.
5.2.3 Скорост на разпространение (Rate of Spread)
Изходният слой описва степента на разпространение, която се базира на
скоростта и посоката за всяка точка засегната от пожара.
Скорост на разпространение
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Скоростта на разпространение на пожара е представена в минути.

5.2.4 Интензитет на пожарния фронт (Fireline Intensity)
Изходният слой представя интензитета на пожарния фронт за всяка точка
на база на моментните условия. Този параметър представлява отделената
топлинна енергия за единица време за единица площ на пожарния фронт.
Стойностите на интензитета на пожарния фронт намаляват с увеличение на
скоростта на разпространение на пожара като значително по-високи стойности
се наблюдават при върховите пожари.
Интензитет на пожарния фронт

Интензитета на пожарния фронт е представен в kW/m.

5.2.5 Количество топлина за единица площ (Heat per unit Area)
Изходният слой описва количеството отделена топлина за единица площ
при достигане на дадена точка от пожарния фронт. Параметърът е равен на
инензитета на пожарният фрон разделен на скоростта на разпространение.
Отделената топлина при низов пожар е много-по малка от тази на върхов
пожар.
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Количество топлина за единица площ

Количеството отделена топлина от пожара е представено в kJ/sq.m.

5.2.6 Посока на разпространение (Spread Direction)
Изходният слой описва посоката на разпространение на пожара в
момента, в който дадена точка е засегната от пожарния фронт.
Посока на разпространение
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Посоката на разпространение е представена в оригиналния изходен файл
е в радиани, като с цел по-удобно ползване е преизчислена в градуси, а в
картите е представена и в географски посоки.
5.2.7 Зони с върхов пожар (Crown Fire Activity)
Изходният слой описва пространствения обхват на територията, при която
е проявен върхов пожар. Слоят има смисъл само при моделирането на върхов
пожар. При моделиране на низов такъв, то слоят за зони с върхов пожар има
една стойност за цялата територия на пожара (-1) и е без смисъл, реално
означава – низов пожар.

5.2.8 Реактивен интензитет (Reaction Intensity)
Изходният слой описва количеството на отделена енергия за единица
време на единица площ за всяка точка засегната от пожарния фронт.
Стойностите не се влияят от моментните условия за вятър, наклон на терена или
посоката на разпространение.
Реактивен интензитет

Реактивния интензитет на пожара е представено в kJ/min/sq.m.
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6. Описание на създадени карти и бази данни в MDB
формат за интегриране на входни и изходни данни използвани
за моделите WindNinja и FlamMap

6.1 Описание на директории, организация на входни и
изходни данни
Базата данни с използваните входни и генерираните изходни данни в
WindNinja и FlamMap e организирана в зависимост от типа на данните, тяхната
информация и типа на тяхното използване – входни за FlamMap, или резултат от
него.
Фигура 1: Структура на базата данни и предоставени изходни продукти

Във директория “FlamMap_input” се съхраняват входни данни за двата
модела - WindNinja и FlamMap. Съдържанието на тази основна директория е
следното:
•

Поддиректория “meteo”: в нея се намират файлове входни за
WindNinja и FlamMap както следва:
o Поддиректория „fuel_moisture_file”: съдържа данни за
влажност на горимите материали;
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•

•

o Поддиректория „weather_stream_file”: съдържа изходните
данни за метеорологичните променливи от WindNinja
преобразувани в готов за използване файл в Farsite;
o Поддиректория „WindNinja_meteo”: съдържа входни данни
за метеорологичните променливи за директно използване в
WindNinja;
o Поддиректория
„WindNinja_wind_ang_dir“:
съдържа
изходните данни за метеорологичните променливи от
WindNinja преобразувани в готов за използване файл в
FlamMap;
Поддиректория “raster”: в нея се намират всички задължители и
допълнителни файлове необходими за генериране на landscape
файла за FlamMap;
ГИС база данни - input_data.mdb съдържаща векторни слоеве за
характеристики на пожара на база спътникови наблюдения и друга
информация:
o Dataset - ignition_point:
 ignition_point – вектор с точкова геометрия за
местоположение на възникването на пожара;
o Dataset - fire_event_data:
 fire_extent – обхват на засегнатата територия от пожара,
изчислена на база спътниково изображение от Sentinel
2;
 firms_ignitions – данни от FIRMS, за разпространението
на пожара в периода 24-28.08.2019 г.
o Dataset - Barriers:
 T24hrs_barriers – противопожарни линии.

Във директория “FlamMap_output” се съхраняват изходните данни от
модела - FlamMap. Съдържанието на тази основна директория е следното:
•

ГИС база данни “kresnaFire_flammap_DB.gdb”: базата данни
съдържа всички векторни изходни файлове от модела FlamMap
както следва:
o Dataset - crownFire:
 Векторни файлове с резултатите за всеки ден от
развитието на пожара от 24 до 30.08.2021г. с
моделиране на върхов пожар;
o Dataset - surfaceFire:
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Векторни файлове с резултатите за всеки ден от
развитието на пожара от 24 до 30.08.2021г. с
моделиране на низов пожар;
Поддиректория „rasterDB”: в нея се съдържат всички изходни
параметри на пожара в растерен формат, както следва:
o Поддиректория - crownFire:
 Растерни файлове с резултатите за всеки ден от
развитието на пожара от 24 до 30.08.2021г. с
моделиране на върхов пожар;
o Поддиректория - surfaceFire:
 Растерни файлове с резултатите за всеки ден от
развитието на пожара от 24 до 30.08.2021г. с
моделиране на низов пожар;


•

В отделна директория “FlamMap_maps” се съхраняват изготвените карти от
входните данни и изходни резултати, както следва:
•

•

Поддиректория „map_projects”: в нея се съдържа проект за ГИС
софтуера QGIS в който са визуализирани всички изходни данни от
модела FlamMap с цел допълнителен анализ и преглед на
резултатите по проекта. ГИС проекта позволява и създаване на
допълнителни карти според изискванията и нуждите на клиента;
Поддиректория „pdf”: в нея се съдържат всички карти резултат от
моделирането с FlamMap за низов и върхов пожар, съответно с
противопожарни линии и без тях.

С цел данните да могат разглеждани със специализиран софтуер, или
моделите да бъдат повтаряни с адаптирани или модифицирани входни данни в
отделна директория “Software” са предоставени инсталационните файлове на
следните софтуери с описание на техния източник, както следва:
•
•

•

Поддиректория „QGIS”: в нея се съдържа инсталационни файлове
за безплатния ГИС софтуер с отворен код Quantum GIS;
Поддиректория „FlamMap”: в нея се съдържа инсталационни
файлове за софтуера за моделиране на разпространението на
пожари – FlamMap;
Поддиректория „WindNinja”: в нея се съдържа инсталационни
файлове за софтуера за създаване на
пространствено
разпределение на метеорологичните показатели спрямо цифров
модел на релефа – WindNinja;
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6.2 Наименование на данните
В директория “FlamMap_input” данните са наименовани за да бъдат лесно
разпознаваеми при въвеждане в моделите WindNinja и FlamMAp. Файловете за
влажност на горимите материали в директория “fuel_moisture_file” и
метеорологичните данни в weather_stream_file отговарят на съответните
наименования за входиране на данни във FlamMAp. В директория
“WindNinja_meteo” се намира идентична с използваната директория за входящи
метеорологични и пространствени данни в WindNinja. Директория “Meteo-EEST2017-08-20_0000-2017-08-30_2300-dem_kresna” отговаря на изискванията на
WindNinja за разпознаване на съдържащата се в нея информация за
моделиране. Директорията съдържа цифров модел на релефа, който се
комбинира със метеорологичните данни в табличен вид. В Директория
“WindNinja_wind_ang_dir” се съхраняват получените данни за пространствените
характеристики за посока и скорост на вятъра. Във ГИС база данни (MDB)
данните са наименовани на база на тяхната информация за лесна
разпознаваемост.

В директория “FlamMap_output” двете различни директории за растерни
данни и наборите от данни в ГИС базата данни kresna_Fire_flammap_DB.gdb имат
сходна структура и наименования. Данните биват разделени на база на
използваната времева стъпка за разпространение, съответно 24, 48, 72, 96 и 120
часа обозначена в тяхното наименование. В папка “rasterDB” данните са
разделени в две директории според типа на моделирания пожар. В ГИС база
данни, съответно същото е направено, като данните са разделени в два набора
от данни – crownFire и surfaceFire. Наименованието на данните следва следната
обща схема:
Фигура 2: Метод за наименования
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6.3 Речник на Данните

6.3.1 Входни данни за моделите FlamMap и WindNinja
Тази точка включва описание входните слоеве за FlamMap и WindNinja
като са включени и съпътстващи файлове, който биха били нужни при
последващо въвеждане на данните в софтуерните програми.

Векторни и таблични данни

Наименования на
слой/таблица
fuel_moisture_file.fms

Геометрия
Таблица

weather_stream_file.wxs

Таблица

dem_kresna_stations_1.csv

Таблица

Station-EEST-2017-0820_0000-2017-0830_2300-1.csv
atm_farside_24_1100_29_1
100.atm

Таблица

T24hrs_barriers

Полигон

fire_extent

Полигон

firms_ignitions

Точка

ignition_point

Точка

Таблица

Описание
Влажност на горимите материали за
всеки горивен модел
Входни метеорологични данни за
Farsite модел във FlamMap
Описателен файл на директорията
съдържаща данни от метеорологични
станции за WindNinja, който е нужен
при последваща нужда за въвеждане
на данните в софтуерната програма.
Набор от метеорологични данни за
WindNinja
Описание на използваните данни в
директорията за посока и скорост на
вятъра за избрания период
Използвани противопожарни линии
при моделиране във FlamMap
Пространствен обхват на пожара
Заснети пиксели с регистриран пожар
по данни от FIRMS
Mясто на възникване от данни на
FIRMS

Растерни Данни
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Найменование на
задължителен входен Слой
landscape_dem.tif

Цифров модел на релефа / метри

landscape_slope.tif
landscape_aspect.tif
landscape_fuel_model.tif
landscape_canopy_cover.tif

Наклон / градуси
Изложение на склона / градуси
Модел на горимите материали / класове
Покритие на короните на дърветата / процент

Наименование на
Допълнителен Входен Слой
landscape_stand_height.tif
landscape_base_heigth.tif
landscape_bulk_density.tif

Описание/Мерни единици

Описание / Мерни Единици
Средна височина на горската покривка /
метри
Височина на най-ниската точка на короните /
метри
Маса от наличния горим материал / kg / m3

6.3.2 Изходни данни от FlamMap

В настоящата точка са описани всички изходни слоеве генерирани от
модела Farsite във FlamMap. Тези данни са налични за всяка една времева
стъпка и сценарии на разпространение, като единствено “Crown Fire Activity”
растерен слой е наличен само за модел на разпространение при върхов пожар.
Използва се наименованието на слоевете генерирано от софтуерната програма
като в базата данни, тяхното наименование варира според типа
разпространение, времева стъпка и при моделиране с използване или липса на
противопожарни линии както е описано в т. 6.2.

Векторни данни

Изходни Слоеве
firePerimeter

Геометрия
Полигон

Описание / Мерни Единици
Разпространение на пожара чрез контури /
hours
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fireSpread
windSpeed

Точка
Точка

Посока на разпространение m/min
Посока и скорост на вятъра за територията
засегната от пожара в дадения период
m/sec

Растерни данни

Найменование на Изходен слой
Arrival_time
Flame_length
Rate_of_spread
Fireline_intensity
Heat_per_unit_area
Spread_direction
Crown_fire_activity
Reaction_intensity

Описание/Мерни единици
Разпространение на пожара / minutes
Дължина на пламъка / meter
Степен на разпространение / m/min
Интензитет на пожарния фронт / kW/m
Количество отделена топлина за единица
площ kJ/m2
Посока на разпространение / degrees
Територии с върхов пожар
Степента на отделена топлина за единица
площ на пожарния фронт kJ/min/m2

6.4 Карти на пожарните характеристики
Картите за разпространението на пожара представят изходните данни
генерирани от FlamMap за всяка времева стъпка за периода и типа
разпространение на пожара.
Броят на изготвените карти е 20 като те се разделят на два основни типа:
разпространение на пожара с върхов и низов пожар и разпространение
единствено с низов пожар. Всеки от двата типа изходни карти се разделя на
сценарии с използване на противопожарни линии и разпространение на
пожара без влиянието на този фактор. Тези типове карти са генерирани за всяка
стъпка на разпространение за избрания период, тоест 24 часа, 48 часа, 72 часа,
96 часа и 120 часа.
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Всяка карта се състои от две основни части:
•

•

Част А: в нея се визуализира информация за разпространението на
пожара (часове), както и скоростта и посоката на неговото
разпространение (сътветно в m/min и градуси). В тази част
информацията
за
пожара
е
визуализирана
върху
ортофотоизображение, като са показани и основната пътна мрежа
и населените места.
Част Б: в нея са изобразени и 6 изходящи слоя от FlamMap с
ключови за разпространението параметри: интензитет на пожарния
фронт (kW/m), дължина на пламъка (m), отделена топлина за
единица площ (kJ/m2), скорост на разпространение (m/min),
реактивен интензитет (kJ/min/m2) и посока на разпространение
(географски посоки).

Размера на картите е А3.
Мащабът за част А е 1:100,000, а за част Б – 1:250,000.
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