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Pranešimo turinys

• Žemės stebėjimų palydovų taikymo sritys ir 
svarbiausi stebėjimo instrumentų tipai.

• Palydovinių duomenų taikymo aplinkos tyrimuose 
metodai.

• Palydovinių duomenų taikymo iššūkiai ir privalumai.



Dirbtiniai žemės palydovai

• Ryšių palydovai

• Navigacijos palydovai

• Astronomijos palydovai

• Orų stebėjimo palydovai

• Žemės stebėjimo 
palydovai

Europos kosmoso agentūros paveikslas



Žemės stebėjimų palydovų 
duomenys ir jų naudojimo sritys
• Žemės ūkyje
• Vandens telkinių, vandenynų tyrimuose
• Augalijos tyrimuose
• Atmosferos sudėties tyrimuose
• Teritorijų planavime
• Ekstremalių situacijų valdyme

• Lietuvoje Žemės stebėjimų srityje dirba:
• Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutas
• UAB "GEOMATRIX„
• Vilniaus universiteto Geomokslų institutas



Elektomagnetinių bangų sritys ir jas 
stebintys sensoriai



Palydovinių duomenų 
taikymo pavyzdžiai: 

vizualinė analizė



Vizualinė vaizdų analizė. Tikros spalvos.



Vizualinė vaizdų analizė. Netikrų spalvų kompozicija.



Vizualinė vaizdų analizė. Radaro duomenys.



Palydovinių duomenų 
taikymo pavyzdžiai: 
optiniai duomenys ir 
radiometriniai indeksai





Atspindžio spektras ir 
radiometriniai indeksai

• Skirtingų tipų ir savybių 
žemės paviršiaus atspindžiai 
skiriasi.

• Optiniai instrumentai 
fiksuoja atspindžius 
diskrečiose kanaluose kurių 
gali būti nuo kelių iki kelių 
šimtų.

• Vandenį identifikuojantis 
NDWI indeksas vertinamas 
skaičiuojant atspindžio 
santykį B3 ir B8 kanaluose:

NDWI = (B3 – B8)/ (B3 + B8) Žemės paviršiaus dangų atspindžio spektras ir
Sentinel-2 palydovo B3 ir B8 kanalų aprėptis



Optinių duomenų pirminis 
apdorojimas
• Svarbiausias optinių duomenų 

apdorojimo žingsnis yra 
atmosferos poveikio 
korekcija.

• Atmosferoje signalą 
veikia:
• dujų sklaida ir sugėrimas;

• aerozolių ir vandens garų 
sklaida ir sugėrimas;

• atspindžiai nuo 
atmosferos paviršiaus ir 
debesų.

Europos kosmoso agentūros paveikslas



Atmosferos korekcijos 
neapibrėžtumas virš vandens telkinių



Augalijos būklė rugpjūčio 7 d. Vilniuje



Derinant skirtingus indeksus gaunama papildoma informacija

Chlorofilo kiekio lapuose indeksas
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Palydovinių duomenų 
taikymo pavyzdžiai: 
radarų duomenys ir ribinės 
vertės



• Tikslas: sukurti modelį kuris pagal SAR radaro 
grįžtamojo atspindžio koeficientą leistų identifikuoti 
ledo dangą upėse.

• Duomenys: Sentinel-1 SAR 2015-2019 metų šaltojo 
sezono duomenys apimantys Nemuno ir Neries 
upes Lietuvoje (virš 200 palydovinių nuotraukų).

• Modelio kūrimui ir validavimui naudoti Sentinel-2  
multispektrinio instrumento duomenys.



Upių ledo dangos vertinimas pagal radaro 
poliarizacijos duomenis



SAR duomenų pirminis apdorojimas

1. Orbitos duomenų tikslinimas

2. SAR prietaiso terminės spinduliuotės poveikio 
šalinimas 

3. Triukšmo, atsirandančio dėl gretimų pikselių 
signalo filtravimas

4. SAR produkto kalibravimas

5. Žemės paviršiaus reljefo korekcija ir produkto 
transformavimas iš instrumento į geografinės 
koordinatės.



Duomenys ledo vertinimui ir modelio sudarymui bei validavimui



Grįžtamojo SAR atspindžio pasiskirstymas Sentinel-2 ledo 
ir vandens plotuose Nemune ir Neryje

??????



Optimalios modelio kritinės 
reikšmės nustatymas

0,25





Palydovinių duomenų naudojimo 
iššūkiai
• Duomenų apdorojimui ir produktų kūrimui reikia 

daug išteklių ir gebėjimų.

• Duomenų neapibrėžtumas dėl atmosferos poveikio, 
instrumentų paklaidų ir metodikos ypatybių yra 
didelis.

• Daugeliu atvejų rezultatų interpretacijai ir 
validavimui reikia antžeminių stebėjimų duomenų.

• Palydovų duomenimis paremti produktai ne visada 
gali būti susieti su tradiciniais rodikliais.



Palydovinių duomenų privalumai

• Vienu metu gauname informacija apie didelę 
teritoriją. 

• Dažni tos pačios teritorijos stebėjimai  leidžia 
įvertinti greitai vykstančius pokyčius arba gauti 
aktualią informaciją su labai trumpu pavėlavimu.

• Palydoviniais jutikliais gaunama daug informacijos 
apie Žemės paviršiaus savybes. Dalis produktų 
apibūdina savybes kurių kitais metodais nustatyti 
negalima.



Ačiū už dėmesį
edvinas.stonevicius@gf.vu.lt


