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Abstrct 
Support vector (SV) method for classification was fully developed and practically implemented in the late 90-ties of the 
last century. Initially formulated as two class separation procedure latter it evolved in robust multiclass classification 

technique. In this study SV based classification is applied to discrimination of several rock types found in and around 

the open pit mines of Asarel-Medet mining complex located in the Srednogorie copper-porphyry mining region. Main 

source of data used in this study come from instruments delivering multispectral data such as TM/OLI onboard Landsat 

satellite and will underline the possibilities offered by the MSI of the forthcoming Sentinel 2 mission. Ground truth data 

are from CORINE EU project which is used widely as reference for investigations at middle scale. Results obtained 

from this research proved that the classification method selected provides sound base for further investigations on this 

subject targeted at using more detailed spectral information for the objects for improve the classification accuracy (i.e. 

more narrow spectral bands) and also offering opportunity to experiment for unmixing the available data in order to 

overcome the limitations posed by the middle spatial resolution of the source data. 

 

Абстракт 

Методът за класификация на данни, използващ опорни вектори (ОВ) бе теоретично обоснован и приложен в 
практиката в края на 90-те години на миналия век. Този метод първоначално бе формулиран като задача за 

разделяне на данните на два класа впоследствие бе доразвит като надежден подход при класификация на данни 

в множество класове. В настоящата работа се изследват възможностите на процедура, използваща ОВ да бъде 

приложена към разделяне на различни типове скали от района на открит рудник Асарел-Медет от медно 

порфирния Средногорски руден район. Основен източник на данни са многоканалните апаратури ТМ/OLI на 

борда на сателитите Ландсат, но ще се покажат и възможностите на MSI, намиращ се на борда на Сентинел-2, 

който се очаква до бъде изведен в орбита до края на тази година. Данните за обучение и проверка на точността 

са от проект КОРИНЕ, който често се използва като референтен при средномащабни изследвания. Получените 

резултати показват предимствата  на избрания метод и доказват, че може да бъде използван при бъдещи 

изследвания, където ще е налична по-детайлна спектрална информация за изследваните обекти. 
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