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vadas

Fotogrametrija – mokslas nagrin jantis objekt  formos, dyd io ir pad ties

nustatymo metodus nadojantis j  fotografijomis.

em lapi  sudarymo metodus, naudojant aerofotografijas, nagrin ja

fotogrametrijos bei stereofotogrametrijos mokslin s disciplinos, o kiekybin s bei

kokybin s informacijos apie kartografuojamus gamtos bei dirbtinius objektus, esan ius

em s pavir iuje, i ai kinim  ir surinkim  – speciali taikomojo mokslo disciplina –

aerofotografij  de ifravimas. Ji paprastai vadinama aerofotometodais ir distanciniais

gamtos resurs  tyrimo metodais.

Fotogrametrija naudojasi distancinio zondavimo, rezultatais. Distancinis

zondavimas – tai nekontaktinis planet , palydov  bei j  gelmi  tyrimas registruojant ir

analizuojant j  atspind  elektromagnetini  bang  sraut . Aerofotografija bei kosminis

vaizdas ir yra distancinio zondavimo rezultatas.

Kosminis vaizdas - tai i  kosminio palydovo nufotografuotas, persi stas ir

fotogrametri kai apdorotas vaizdas, kur  galima naudoti em lapiams gaminti bei gauti

kit  i sami   informacija apie kartografuojamus objektus.

Aerofotografinis vaizdas – tai unikalus em s pavir iaus fotografinis vaizdas,

kuriuo remiantis sudaromi planai bei em lapiai ir gaunama i sami informacija apie

kartografuojamus objektus.

Aerofotografiniai ir kosminiai vaizdai yra vieni svarbiausi  ir pagrindini

informacijos apie em s pavir  ir jame esan  objekt  rinkimo priemoni . Tai

kartografavimo ir objekt vertinimo bei apra ymo metod  techninis pagrindas. Be j

dabar ne manoma padaryti topografin em s pavir iaus nuotraukos, sudaryti

topografinius bei teminius em lapius, atlikti mi kotvarkos bei em tvarkos darbus.

Nuolat tobulinant skraidymo technik , fotogrametrinius prietaisus bei

skaitmenines technologijas, did ja distancinio zondavimo rezultat  taikymo galimyb s.

Aerofotografavimo technika Lietuvoje gana gerai inoma ir pla iai taikoma.

Palydoviniai vaizdai taikomi palyginti neseniai, nes anks iau jie buvo ekspluatuojami tik

kariniais tikslais. J  panaudojimo galimyb s padid jo prad jus eksplotuoti komercinius

palydovus.

Naujai sukurtas ir pastaruoju metu geografinei informacijai apie erdvin em s

pavir  kaupti prad tastaikyti efektyvus vietov s skenavimo (zondavimo) lazeriu i

orlaivio metou gaunama labai tanki ta kin  trij  dimensij em s pavir iaus objekt
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stymo modeliuojanti geometrin  ir radiometrin  informacija. is metodas teikia

nauj em s pavir iaus, ypa  reljefo, taip pat pastat , mi  ir kit  objekt  modeliavimo

ir tyrimo galimybi .  metod  numatoma taikyti ir Lietuvoje.

Distancinio zondavimo rezultat  pagrindu kuriamos vairios kartografin s bei

georeferencin s duomen  baz s, kurios suteikia galimyb  specialist  sukauptus

duomenis naudoti vairi  speciali  projekt  rengimui. Pastaruoju metu vis pla iau

pradedami naudoti KDB10LT sukaupti duomenys, tai pagreitina darb  eig , nes turim

informacij  papildant reikiamais elementais galima tiksliai ir greitai gauti norim

rezultat .

Distancinio zondavimo metodais galima nustatyti vairi em s pavir iaus

objekt  viet  ir savybes. I  viso spinduli  spektro geriausiai infraraudonuosius spindulius

atspindi vegetuojantys augalai. Pagal infraraudon  spinduli  atsispind jimo nuo gyvos

augalo l stel s savybes nesunkiai nustatomos aliosios mas s apimtys ir vieta. Ta iau

nuo augal  lap  pavir iaus atsispindi ne visi ie spinduliai, did ioji spinduli  dalis

stel je i sisklaido  lapo sieneles. Dalis pro augalij  prasiskverbusi spinduli  atsispindi

nuo em s pavir iaus, tod l spektrinis atspindys priklauso nuo augal  r ies, tankio ir

kl s. Atliekant vairius tyrimus buvo nustatyta, kad didel s takos atspind iui turi

augaluose esantis vandens kiekis. Pagal gautus laboratorini  tyrim  rezultatus galima

nustatyti augal  atspind io charakteristikas, suklasifikuoti augalus pagal atspind ;

nustatomas tyrim  rezultat  tikslumas. Distancinio zondavimo metodas taip pat tinka

augalijos brandai steb ti, nes, br stant augalams, kei iasi j  vegetacin  b kl . Tod l,

atsi velgdami  augmenijos augimo skirtumus, galime i  anksto planuoti em s

naudmen  kartografavimo galimybes.

ioje mokomojoje knygoje pateikiama naujausi  distancinio zondavimo metod

ap valga bei j  panaudojimo galimyb s. i knyga skirta em tvarkos studij  programos

magistrant ros studentams, studijuojantiems skaitmenin s fotogramterijos dalyk

(V T M05) bei kitiems asmenims, besidomintiems distanciniu zondavimu.
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1. DISTANCINIS ZONDAVIMAS – INFORMACINIS PROCESAS

Informacija apie em s pavir  ir gelmes, pavir iuje i stytus objektus,

pavir iuje ir netoli pavir iaus vykstan ius rei kinius gali b ti gauta betarpi kai ir bet

kokiu patikimumu. Distancinio tyrimo atveju vietov  (objektai, rei kiniai) pakei iami

modeliu aerofotografin s nuotraukos ar kosmin s nuotraukos rezultatu (1.1 pav).

1.1 pav. Distancinio zondavimo scema

Distancinis zondavimas (nuotolinis skaitymas) yra labiausiai paplit s pirminis

duomen  surinkimo b das. Pastarasis  b das suteikia galimyb  surinkti duomenis apie

chemines, fizines ir biologines objekt  savybes nuotoliniu b du nenaudojant  fizinio

kontakto. Gaunama informacija yra elektromagnetini  bang   atspind io sklaidos nuo

objekt  rezultatas. Tam tikslui naudojami vairaus spektro elektromagnetini  bang  (

ultravioletini ; regimosios viesos - m lyn , ali , raudon ; infraraudon  -

artim , termini , mikrobang ) jutikliai.

 Skiriamoji geba - svarbiausia distancinio zondavimo fizin  charakteristika. Ji

skirstoma  tris grupes:

 1. Erdvin . Erdvin s gebos rodiklis yra vaizdo elemento dydis. Dirbtini em s

palydov  vaizdo elementas apima nuo de im  centimetr  iki keli  kilometr  dyd io

objektus vietov je. Aerofotoaparatai yra tikslesni: j  vaizdo elemento skiriamoji geba

yra 0,1 - 5 m. Atvaizd io dydis priklauso nuo jutiklio: da niausiai j  sudaro nuo 1000
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×1000 iki 3000 × 3000 vaizdo element . Tod l distancinio zondavimo atvaizdas apr pia

nuo 10 × 10 iki 200 × 200 kilometr  teritorij .

2. Spektrin . i  skiriamoji geba priklauso nuo objekt  elektromagnetini  bang

atspind io dyd io matavim . Nuotolinio skaitymo sistemos gali i matuoti tik vien

spektro dal  - bang , o daugiabang s distancinio zondavimo sistemos apima daugiau

spektro dali . Matavimo rezultatai paver iami skaitmeniniais dyd iais. Regimosios

viesos bangos, kuri  ilgis yra nuo 0,4 iki 0,7 µm, yra pla iai pritaikomos distanciniame

zondavime, kadangi jas fiksuoja prastiniai aerofotoaparatai. Jautrios fotome iagos

fiksuoja ir neregimojo diapazono - artimo infraraudonojo spektro 0,7 - 1,0 µm bangas.

 pagalba  augalijos atspindyje galima u fiksuoti lig  ar kitaip paveiktus augal  plotus.

Tai vairioms kio akoms labai vertinga informacija. ilumini  (termini )

infraraudon  bang  spektro atspind  (labai ma us temperat ros poky ius) gerai

fiksuoja jautrios fotojuostos bei elektroniniai jutikliai. Mikrobang  spektras, arba radaro

siun iamos bangos, vertingos tuo, kad gerai skverbiasi pro debesis.

3. Laiko. Laiko skiriamoji geba  (periodas) apib dina per kiek laiko dirbtinis

em s palydovas gr ta ir gali u fiksuoti tos pa ios vietos atvaizd . Vadinamieji

komerciniai dirbtiniai em s palydovai b na kaskart kei iantys skriejimo orbit  ir

geostacionarieji. Pirmieji besisukdami orbita cikli kai (nustatytu laiko tarpu) fiksuoja

em s pavir iaus atvaizd ius. Palydovai, norint naudingiausiai juos panaudoti, skrieja

vienodu grei iu, o j  orbitos da niausiai kerta iaur s ir Piet  a igalius. Geostacionarieji

palydovai fiksuoja t  pa  teritorij  vis  laik , jie naudojami ry io sistemoms Toks

nat ros pakeitimas modeliu, be organizacini  ir ekonomini , turi ir technini  privalum :

• Atsiranda galimyb  gauti papildom  informacij  elektromagnetinio

spinduliavimo spektro zonose, nepasiekiamose vizualiam analizavimui;

• Gaunama nat rali optin  objekt  savybi  ir rib  generalizacija, geriau i ai ja

didel s apimties teritorij  ir objekt  strukt ros ir j  tarpusavio ry  pagrindiniai d sniai;

• Galima operatyviai ir sistemingai tirti greitai besikei ian ius didel se erdv se

procesus;

• Galima automatizuoti distancinius matavimus ir gaut  rezultat  apdorojim .

Svarbi distancinio zondavimo ypatyb  - rezultat  objektyvumas ir patikimumas.

1.1 Nefotografiniai vaizdai
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Monochromatin s ir spalvotosios televizijos informacij  priima vidikonai, kuri

ekrane eksponuojamas vaizdas. Vidikonai atlieka vaizdin s informacijos perdavimo

radijo bangomis, pri mimo ir saugojimo funkcijas. Vaizd  signalai yra dvima iai. alia

amplitud s kitimo pagal laik , ji kinta ir pagal atstum . Be to vaizdas apima didel

informacijos kiek , o kokyb s supratimas yra subjektyvus. D l  ypatybi  susiformavo

atskira gana plati panaudojimo sritis, pla iai taikoma medicinoje, kosmoso tyrimuose bei

komercin je videotechnikoje. iuolaikin s technologijos leid ia ymiai pagerinti vaizdo

kokyb : pakeisti kontrast  bei ry kum , pary kinti kont rus, suma inti trikd tak ,

pakeisti fokusavim , suma inti vaizdo defektus d l objekto judesio ir kt. Vaizdus, kurie

turi erdvinius i kraipymus d l sferinio pavir iaus, galima rekonstruoti. Galima formuoti

vairius videoefektus bei juos modeliuoti.

Darant skanerin  nuotrauk  informacija priimama kiet  detektori  pagalba

palaipsniui skanuojant vietov  ir radijo kanalu siun iama  apdorojimo viet .

Radijolokacin  nuotrauka daroma onin s ap valgos radijolokatori  pagalba, kuri

dirba radijo bang  diapazone. Papras iausiame lokatoriuje radijo si stuvas siun ia keli

mikrosekund  trukm s radioimpuls  erdv  auk to kryptingumo antenos pagalba.

Radijo impulsas plinta grei iu, artimu viesos grei iui ir tam tikra jo dalis atsispindi nuo

objekto. Atsispind s signalas priimamas imtuvo pagalba. Atstumas iki objekto yra

proporcingas atspind io v linimo laikui. Kryptis nustatoma pagal antenos pad .

Lokatoriaus parametrus lemia du dalykai – i si sto impulso energija bei santykis

signalas. Norint padidinti energij  reikia didinti impulso trukm , bet kuo ilgesnis

impulsas, tuo ma esn  lokatoriaus skiriamoji geba. D l ios prie asties padid ja objekto

pad ties nustatymo paklaida.

Galima priimt  radijo impuls  suspausti. Tai padidina skiriam  geb  ir

nesuma ina jautrumo. Taip pat galima modifikuoti zonduojan io impulso parametrus,

pritaikant juos konkre ioms situacijoms. Be kita ko, visa tai galima realizuoti realiame

laike keli imt  megaherc  da ni  diapazone.

Lokacija b na aktyvi ir pasyvi. Pirmu atveju garsinio diapazono bangos

siun iamos, po to priimami atspind iai yra detektuojami ir analizuojami, nustatant

povandenini  objekt  pad . Tipinis lokacijos diapazonas siekia 10-100 km. Pasyvios

lokacijos atveju yra klausomi, registruojami ir analizuojami tri mai, kuriuos skleid ia

objekt  mechanin s sistemos. Pasyvi lokacija neemituoja jokios energijos, tod l ji yra

visi kai slapta. iuo atveju naudojama emiausioji da ni  diapazono riba, nes ten signal

slopinimas yra ma iausias. Lokacijos sritis iuo atveju gali siekti t kstan ius kilometr .
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Palyginus su auk tada ne skraidan  objekt  lokacija, ia da ni  diapazonas yra ymiai

siauresnis, bet apdorojami signalai yra labai nestabil s ir turi savyje ma iau

informacijos.

Jau 1920m. buvo pasteb ta, kad em s plutos strukt  galima tyrin ti garso

bangomis. Geofizikai prad jo tyrin ti nauding  i kasen  klodus atlikdami testinius

sprogdinimus gr inuose ir registruodami priimt  signal  seismogramas. Ta iau tenka

susidurti su daugkartiniais atspind iais tarp em s plutos sluoksni , o tai labai apsunkina

gautos informacijos interpretavim . Tyrin jimai garso bangomis leid ia aptikti ir

ma esnius klodus netgi emiau j ros dugno.

1.2 Kosmini  nuotrauk  fizinis pagrindas

Kosmin se ir aerofotografin se nuotraukose registruojamas elektromagnetinis

spinduliavimas, o gaunama informacija yra elektromagnetini  bang  atspind io, sklaidos

nuo objekt  rezultatas. Tam tikslui naudojami vairaus spektro elektromagnetini  bang

(ultravioletini ; regimosios viesos - m lyn , ali , raudon ; infraraudon  -

artim , termini , mikrobang ) jutikliai (1.2 pav.).

1.2 pav. Elektromagnetin s energijos spektrai: X - rentgeno, UV - ultravioletinis,

regimosios viesos, IR - artimasis infraraudonasis, IR – infraraudonasis

Labai trumpo spektro bangos (rentgeno spinduliuot ) fotogrametrijoje n ra

aktualios, jos labiau tinka medicinai bei in inerijos tikslams. Trumposios, arba

ultravioletin s, bangos, kuri  ilgis yra iki 0,4 µm, pasi ymi didoka sklaida atmosferoje,

ir j  panaudojimas kosmini  nuotrauk  sudarymo srityje ribotas. Regimosios viesos

bangos, kuri  ilgis yra nuo 0,4 iki 0,7 µm, yra pla iai pritaikomos, kadangi jas fiksuoja

prastiniai aerofotoaparatai. Jautrios fotomed iagos u fiksuoja ir neregimojo diapazono -
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artimo infraraudonojo spektro (0,7.1,0 µm) bangas. Mikrobang  spektras, arba radaro

siun iamos bangos, vertingos tuo, kad prasiskverbia pro debesis.

 Pagrindinis spinduliavimo altinis, naudojamas pasyvi  nuotrauk  optiniame

diapazone, yra Saul . em s pavir iu radiacija patenka lygiagre  spinduli  pluo to

tiesiog i  Saul s, o taip pat atmosferos i sklaidyta ir atsispind jusi nuo em s radiacija.

Atskiros em s pavir iaus dalys taip pat ap vie iamos ir atsispind jusiais nuo auk

objekt  spinduliais.

em , sukaupusi saul s energij  pati tampa spinduliavimo altiniu. Atmosfera

ymiai susilpnina ir spektri kai perdirba saul s spinduliavim , i sklaidydama ir

sugerdama j  duj  molekul mis, vandens garais, kietomis dalel mis. Spinduliavimo

intensyvumo suma jimas priklauso nuo optinio atmosferos tankio, priemai  sud ties ir

spinduliavimo bangos ilgio. Labiausiai i sklaidomos ultravioletin s, violetin s, m lynos

ir ydros optinio diapazono "bang  dalys.

Saul s spindulius labiausiai sugeria vandens garai, vandenilio dioksidas ir ozonas.

Statmenai krintantys spinduliai yra ma iausiai i kraipomi atmosferos.

Vietov s ap viestumas labiausiai priklauso nuo Saul s auk io, spinduli  srauto

spektrin  sud tis.

1.3 Zondavimo sistem  suskirstymas

Nuotraukas ir sistemas galima charakterizuoti pagal vairius po ymius:

• pagal registruojamo spinduliavimo r  skiriamos pasyvios ir aktyvios sistemos;

• pagal naudojam  elektromagnetini  bang  spektro diapazon  - optinis

diapazonas ir radiodiapazonas;

• pagal spinduliavimo pri mimo ir registracijos b  - fotografin s ir optin s

elektronin s (nefotografines);

• pagal vaizdo formavimo b  - kadrin s ir skanuojan ios;

• pagal vienu metu naudojam  spektro zon  kiek  - vienzon s ir daugiazon s,

• pagal informacijos perdavimo b  - operatyvios ir neoperatyvios.

Kai kurios sistemos ir atitinkamai nuotraukos gali u imti tarpin  pad .

Pagrindiniai skyriaus klausimai
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1. Kas yra distancinis zondavimas?

2. Kas yra skiriamoji geba ir kaip ji skirstoma?

3. Kokie vaizdai yra vadinami nefotografiniais bei kokios j  taikymo galimyb s?

4. Kas yra elektromagnetinis spinduliavimas?

5. Kaip skirstomos elektromagnetin s bangos pagal j  spektro ilg ?

6. Nuo ko priklauso vietov s ap viestumas aerofotografavimo metu?

7.  kokias r is skirstomi nefotografiniai vaizdai?

8. Pagal kokius po ymius ir kaip skirstomos zondavimo sistemos?
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2. PALYDOVINI  VAIZD VAIROV

Aerofotografavimo technika Lietuvoje gana gerai inoma ir pla iai taikoma.

Palydoviniai vaizdai taikomi palyginti neseniai, nes anks iau jie buvo ekspluatuojami

tik kariniais tikslais . J  panaudojimo galimyb s padid jo prad jus eksplotuoti

komercinius palydovus.

2.1 IKONOS palydoviniai vaizdai

IKONOS - pirmasis komercinis palydovas, teikiantis labai auk tos 1 metro

rezoliucijos bei 1 metro koordina  tikslumo vaizdus (2.1 pav.).

2.1 pav. IKONOS - komercinis palydovas

ie skaitmeniniai vaizdai prad ti gaminti JAV nuo 1999 met .  vaizd

pasirodymu prasid jo nauja palydovini  vaizd  era, kadangi i  esm s pasikeit  vaizd

erdvin  skiriamoji geba Topografini  objekt  klas s, kaip pastatai, siauri keliai, up s,

matomi tik vaizduose, kuri  erdvin  skiriamoji geba - 1-2 metrai. Naujieji IKONOS

vaizdai tinka ir topografiniam kartografavimui 1:10 000 bei smulkesniais masteliais.

Pagrindinis IKONOS vaizd  prana umas – greitas labai detali  ir tiksli  nuotrauk

gavimas ir santykinai nedidel  kaina (nuotraukos, priklausomai nuo teritorijos, gali b ti

padarytos per 1-3 dienas).

Lyginant su vidutinio mastelio nuotraukomis darytomis i  l ktuv , IKONOS

palydovini  nuotrauk  tikslumas beveik toks pats, apr piama teritorija – platesn , o

informacijos atnaujinimas – labai paprastas ir greitas.

IKONOS palydoviniai vaizdai gali b ti naudojami:

• nacionalinio saugumo u tikrinimui,

• detali em lapi  sudarymui,

• krizi  valdymo plan  ruo imui,
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• stichini  nelaimi  padarini alinimui,

• aplinkos vertinimui,

• mi  gaisr  padarini vertinimui,

• valstyb s sienos apsaugai,

ir kitose srityse, kur reikalingas operatyvumas ir tikslumas.

IKONOS vaizdas yra efektyvesnis ir greitesnis b das gauti informacij  nei GPS

topografinis matavimai. Juodai – baltos (panchromatinis) IKONOS vaizdas dengia

11x11 km plot , ir leid ia atpa inti didesnius nei 1 metro dyd io objektus. Vaizdo

procesoriai gali identifikuoti visus kelius duotoje teritorijoje grei iau nei GPS. (2.2 pav.)

Keliai identifikuojami geltonomis linijomis.

2.2 pav. Automatinis keli  i skyrimas i  IKONOS panchromatini  1 metro

skiriamosioso gebos vaizd .

Gaminant IKONOS vaizdus, kaupiami 1 m skiriamosios gebos panchromatini

vaizd  duomenys (11 bit  ekrano elemente), esant 60° perspektyvai nadyro at vilgiu.

Pagal juos galima atskirti 1 m ilgio em s pavir iaus objektus. Papildomai palydovas

taip pat kaupia ir 4 m skiriamosios gebos daugiaspektrius vaizdus. I  dviej  tip

skaitmenini  duomen  gaminami „Pan-Sharpening" (pary kinti panchromatiniai)

vaizdai, kuriuos sudaro 1 m skiriamosios gebos panchromatini  vaizd  turinys

(0,45-0,90 µm diapazonas) ir 4 m skiriamosios gebos daugiaspektri  vaizd  turinys,

gautas keturiais diapazonais: 1 juosta - m lyna (B), nuo 0,45 µm iki 0,53 µm, 2 juosta

- alia (G), nuo 0,52 µm iki 0,61 µm, 3 juosta -raudona (R), nuo 0,64 µm iki 0,72 µm, 4

juosta - artima infroraudonai (NIR), nuo 0,77 µm iki 0,88 µm, 1:10 000 mastelio

kartografini  duomen  bazei KDB10LT atnaujinti geriausiai tinka „Pan-Sharpening"

skaitmeniniai vaizdai.

Multispektriniai sensoriai kaupia duomenis elektromagnetinio spektro 2 ar daugiau

spektr  juostose (2.3 pav).
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2.3 pav. Multispektrinis vaizdas

Panchromatinis vaizdas yra sudarytas sensoriaus, kuris yra jautrus visiems arba

daugeliui matom  spektr . Da niausiai toks vaizdas parodomas juodai – baltas (2.4

pav).

2.4 pav. Panchromatinis (juodai - baltas) vaizdas. Tarptautinio Pago Pago

aerouosto pakilimo takas Tutuilos saloje

Galima palyginimui pateikti tos pa ios vietov s pary kintas panchromatinis

vaizdas (2.5 pav.)
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2.5 pav. Pary kintas panchromatinis nat rali  spalv  (3, 2 ir 1 spektro juostos).

1 metro skiriamosios gebos tos pa ios vietov s pary kintas panchromatinis vaizdas

artimas infraraudon jai juostai, sudarytas naudojant 4, 2 ir 1 spektro juostas (2.6 pav.).

2.6 pav. 1 metro skiriamosios gebos pary kintas panchromatinis vaizdas, artimas

infraraudon jai juostai, sudarytas naudojant 4, 2 ir 1 spektro juostas

 Tos pa ios vietov s 2.7 pav. 4 metr  skiriamosios gebos multispektrinis vaizdas

pateikiamas kaip nat rali  spalv  vaizdas naudojant 3, 2 ir 1 spektro juostas.
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2.7 pav. 4 metr  skiriamosios gebos multispektrinis vaizdas (naudojamos 3, 2 ir 1

spektro juostos)

Pagrindinis veiksnys, ribojantis palydovini  skaitmenini  IKONOS vaizd

panaudojim  atnaujinant KDB10LT bei kaip integruot  GIS sluoksn , yra tai, kad juose

nei taisyti poslinkiai d l reljefo. inoma, galima gauti precizinius skaitmeninius

palydovinius vaizdus, kuriuose poslinkiai d l reljefo i taisyti. Ta iau prie  juos

gaminant reikia pateikti gamintojui geodezin  atram  ir skaitmenin  auk  model , o

tai susij  su ekonominiais apribojimais, nes kainos gali skirtis iki 3 - 4 kart .

Skaitmeniniuose palydoviniuose vaizduose visi objektai esti i  vieno ta ko

(perspektyvin  projekcija), tod l em s pavir iaus objektai ia pasislink  i  j

tikrosios pad ties. is rei kinys inomas kaip vaizdo deformacijos. Reik mingiausia

vaizdo deformacij  prie astis - pavir iaus reljefas. I  palydovo i si stieji signalai

atsispindi grei iau nuo auk tesni  reljefo ta , palyginti nei t  ta , kuri emesn s

altitud s, ta iau yra fizi kai ar iau nuo palydovo, taigi deformuoja em s pavir iaus

vaizd . I kilaus reljefo liai taip pat trikdo signalus. D l tos prie asties kalv

vir s pasislenka vaizdo nadyro at vilgiu. Problematika ir tai, kad signalus apriboja

debesuotumas, o Lietuvos teritorijai tai ypa  aktualu.

Skaitmeniniai vaizdai, naudojami GIS, turi b ti ortometri kai i taisyti, t. y. turi

ti sudaryti skaitmeniniai ortofotografiniai em lapiai, kuriuose visi objektai b

pavaizduoti tikrosios planimetrin s pad ties. Jiems gaminti reikalingi ie pagrindiniai

duomenys skaitmeninis auk  modelis, atramini  ta  planin s bei vaizdo
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koordinat s, kameros kalibravimo duomenys, patikimos rastrinio vaizdo koordinat s.

Ta iau kartais inomi ne visi ie duomenys. IKONOS vaizdo kameros kalibravimo

duomenys nepateikiami, kad u sakovas negal  pasigaminti ortofotografini  vaizd

pats.

2.2 SPOT palydoviniai vaizdai

SPOT dirbtinis em s palydovas skriejantis poline, apskritimine orbita, kurio

nuokrypis nuo ekvatoriaus sudaro ne ma esn  kaip 75° kamp  (2.8 pav.).

2. 8 pav. SPOT – 5   kosminis palydovas

Fotografuojant kiekvieno skryd io metu padaryta fotonuotrauka padengia kit ,

gretim emes pavir iaus juost , tarp kuri  centr  maksimalus atstumas ekvatoriuje

da niausiai nevir ija 180 kilometr . SPOT palydovo fotografin  sistema  gali

fotografuoti 180 kilometr emes pavir iaus juost , tod l gali nufotografuoti i tis

teritorijos ruo . Sistema sukasi apie em  800 kilometr  auk tyje sinchroni kai Saulei,

tai yra vir  tos pa ios vietos b na tuo pa iu laiku. Orbita yra apskritimin , tai yra

dirbtinio em s palydovo altitud  pastovi ir nekintantis fotovaizd   mastelis.

Pranc zijai priklausantis SPOT – 1 palydovas savo misij  prad jo 1986 metais.

iuo metu orbitoje skrieja SPOT – 5  (2.9 pav.).
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2.9 pav. SPOT palydovo paleidimo met  scema

Kosminio palydovo SPOT – 5  sensoriai teikia 5 metr  erdvin s skiriamosios gebos

vaizdus kurie priskiriami emesn s erdvin s skiriamosios gebos (gardel s dydis apie 200

m) sensori  grupei. Tris tonas sverian iame palydove rengta sud tinga optin ranga,

kuri gali per dien  persi sti iki 550 em s vaizd . Palydovas teikia panchromatinius,

multispektrinius bei 3 D vaizdus, kurie gali b ti taikomi daugelyje sri .

SPOT – 5, kaip ir daugelis palydovini  vaizd  s kmingai naudojami kari ki

valgybos, karini em lapi  tikslams.

Lietuvoje i informacija taip pat naudojama kai kuriems u daviniams visos alies

teritorijos lygmeniu spr sti. Lietuvai prisijungus prie Europin s strukt ros, vykdant

vairius tarptautinius susitarimus, i kilo b tinyb gyvendinti vairius projektus,

neapsiribojan ius tik alies vidaus poreikiais. Didelis kosmini  vaizd   privalumas, kad

jie nesunkiai gali b ti apdorojami naudojant papras iausi  kompiuterin  ir programin

rang  (apytiksliais paskai iavimais 1 kanalo visa informacija u ima apie 700 Mb). Tai

leid ia spr sti vairius globalinius u davinius.

Nuotraukos gaunamos su SPOT yra unikalus informacijos altinis. i informacija

suteikia galimyb  i mokti, kontroliuoti ir prognozuoti gamtos resursus. SPOT

nuotraukos suteikia patikim  ir objektyv emes pavir iaus paveiksl . ios nuotraukos

leid ia steb ti em s pavir iaus poky ius, em s pavir iaus vystim si labai dideliuose

plotuose, atlikti kartografavim  vidutiniu ir smulkiu masteliu.

Lietuvoje em lapio M 1:50000 skaitmenini  duomen  baz  sudaryta visai

dabartinei Lietuvos Respublikos teritorijai (65300km 2 ). LTDBK50000 sudaryta 1994–

1996m., panaudojant esam em lapi  informacij , skaitmenines duomen  bazes kartu
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su to laikotarpio naujausiais SPOT panchromatiniais vaizdais ir geometri kai pataisytais

multispektriniais vaizdais.

SPOT – kaip ir kiti kosminiai vaizdai pla iai naudojami mi kotvarkoje. Ypa

naudingi  vidutini  infraraudon  spinduli  zonoje gauti vaizdai. J  pagalba galima

kurti distanciniais metodais pagr stos mi  i tekli  monitoringo sistemos metodinius

pagrindus. Atlikta detali distancini  metod  panaudojimo aktualiems Lietuvos

mi kotvarkos u daviniams  spr sti ap valga, kur vertinta pasaulin  patirtis

automatizuotame pakitim  mi ke nustatyme, integruojant kosmini  vaizd  bei statistini

mi  inventorizacij  metu surinkt  informacij , taip pat i skiriant medynus. Ap velgtos

pagrindin s veikian ios ir planuojamos distancinio zondavimo sistemos panaudojimo

alies mi  i tekli  vertinimui kontekste. Atliktas SPOT kosmini  vaizd  informacini

savybi  vertinimas. Nustatyta, kad koreliacinis ry ys tarp medyno (taksacinio sklypo

lygmenyje) taksacini  charakteristik  ir skaitmeninio distancinio zondavimo

informacijos da niausia silpnas ar vidutinio stiprumo. Nenustatyta statisti kai patikim

galimybi  i skirti pargrindines em veiksli  kategorijas panchromatiniuose ir

multispektriniuose vaizduose. Atliktas preliminarus skirtingos datos ir skirting  sensori

vaizd  santykinio kalibravimo metod  vertinimas. Testuotas multispektrinio

segmentavimo metodas, skirtas taksaciniams sklypams i skirti.

2.3 Landsat palydoviniai vaizdai.

Landsat - JAV inyb  valdoma palydov eima: pirmasis pasiek  orbit  1972 m. ir

vadinosi ERTS-1, v liau: Landsat 2 (1975), Landsat 3 (1978), Landsat 4 (1982), Landsat

5 (1984), Landsat 6 (patyr  nes km ), Landsat 7 (1998) (2.10 pav.).
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2.10 pav. Lansad palydovo schema: 1 - 6 bang  detektoriai, 2 -filtras, 3 - veidrodis,

4 - per valgos kampas (12°), 5 - nuosekliojo skaitymo plotis, 6 - palydovo orbitinio

skridimo kryptis

LANDSAT t  pa  teritorij  per velgia kas 16 par  ir gali registruoti duomenis su

keleto metr  erdvine skiriam ja geba, kas anks iau buvo prieinama tik kariniams

palydovams.

Buvo i analizuotos galimyb s Lietuvos s lygomis gauti  LANDSAT  palydovinius

vaizdus, kuriuos b  galima panaudoti em s kio naudmen  tyrimams. Daugiame iai

meteorologiniai duomenys rodo, kad debesuotumas ir r kai gali labai trukdyti pasirinkti

palydovin  vaizd . Daugiausia giedr  dien  Lietuvoje b na gegu  (5,3 dienos, o

tikimyb  tesiekia 17 %), ta iau is m nuo tinka tik kai kuriems em naudos tipams

nustatyti. D l spektrinio atspind io ypatum  vandens telkinius galima atskirti nuo kit

em naudos tip  visus metus, i skyrus laik , kai jie u al  ir u dengti sniego.

Nevegetacijos (lapkritis-kovas) laikotarpis bei pavasario prad ia (balandis, pirmoji

gegu s pus ) tinka ir mi kams, iemken  bei arim  plotams nustatyti. em s kio

augal  vegetacijos laikotarpis yra labai trumpas – tik 40 par  (06 10-07 20). Per tiek

laiko palydovas LANDSAT 7 praskrenda 3 kartus. Kai manoma sigyti du palydovinius

vaizdus, is laikotarpis pailg ja iki 90 par  (05 10-07 30). Ta iau iuo aktyvios

vegetacijos laikotarpiu  daugel em s kio augal  gali b ti sunku atskirti pagal spektrin

atspind . Tokius augalus palydoviniame vaizde galima identifikuoti tik tuo metu, kai j

vegetacijos lygis labai skiriasi tarpusavyje: kukur zams tai b  08 10 – 09 20,
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cukriniams runkeliams – 09 10 – 10 20 ir t.t. Sud tingiausia nustatyti daugiame oli

plotus, kuriuose ienaujama ar ganomi galvijai, nes j aliosios mas s kiekis labai

kei iasi net ir viename lauke. Tod l iems plotams nustatyti geriausiai tikt  pavasario

laikotarpis iki masinio ganymo ar ienavimo. ie rezultatai rodo, kad naudojant

palydovinius vaizdus em naudai tirti, labai sud tinga suderinti skenavimo laik , tiriam

augal  reikiam  vegetacijos lyg  ir meteorologines  s lygas,

Labiau kosminiai vaizdai tinka ilgalaikio poky io analizei atlikti. Landsat

kosminiai vaizdai tinka ir yra naudojami kra tovaizd io strukt ros monotoringui

vykdyti. Naudojant GIS naujausias technologijas, atlikta Lietuvos paj rio em s dangos

ilgalaikio poky io analiz , naudojant LANDSAT 1975, 1995 ir 1999 met   palydovines

nuotraukas. Sudarytas Baltijos j ros regiono LANDSAT palydovini  nuotrauk  bankas.

Mi ku apaugusio ploto atskyrimas nuo neapaugusio ypating  svarb gyja

projektuojant ir atliekant statistin  mi  inventorizacij . Vykdant alies mi kingumo

kontrol  Landsdat auk tesn s skiriamosios gebos palydoviniai sensoriai u tikrina

interpretavimo tikslumo reikalavimus esant visiems minimalaus kartografavimo vieneto

variantams. Panaudojant vieno i  populiariausi  sensori  Landsat TM duomenis 0,5 ha

dyd io mi ko plotai i skiriami ma esniu nei 50% tikslumu, 1 ha - 50-80% tikslumu ir

labiausiai tinkamas tikslumo at vilgiu mi ku apaugusi  plot  interpretavimui mastelis -

1:500000.

Pagrindiniai skyriaus klausimai

1. Kokoi tikslumo vaizdus teikia IKONOS kosminis palydovas?

2. Kokia IKONUS teikiam  vaizd vairov ?

3. Kokie IKONUS kosmini  vaizd  privalumai, tr kumai bei panaudojimo

galimyb s?

4. Kokius kosminius vaizdus teikia palydovoas SPOT – 5 ?

5. Kokios SPOT – 5 teikiam  palydovini  vaizd  panaudojimo galimyb s?

6. Koks LANDSAT kosminio palydovo teikiam  duomen  tikslumas, bei

skiriamoji geba?

7. Kokiems darbams atlikti tinka  LANDSAT kosminiai vaizdai?

8. Kokie pagrindiniai kosmini  vaizd  tr kumai ribojantys j  taikymo galimybes?

9. Kokie pagrindiniai kosmini  vaizd  privalumai?
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3. LIDAR TECHNOLOGIJOS BEI TRIJ  DIMENSIJ  VAIZD

NAUDOJIMAS VAIRIEMS PROJEKTAMS RENGTI

Naujai sukurtas ir pastaruoju metu geografinei informacijai apie erdvin em s

pavir  kaupti prad tastaikyti efektyvus vietov s skenavimo (zondavimo) lazeriu i

orlaivio metodas LIDAR (Light Detection and Ranging) Gaunama nereguliari labai tanki

ta kin  trij  dimensij em s pavir iaus objekt  i stym  modeliuojanti geometrin  ir

radiometrin  informacija. is metodas teikia nauj em s pavir iaus, ypa  reljefo, taip

pat pastat , mi  ir kit  objekt  modeliavimo ir tyrimo galimybi .  metod

planuojama taikyti ir Lietuvoje. LIDAR yra nauj  geoinformatikos ir skaitmenin s

fotogrametrijos metod  bei technologij  sud tin  dalis.  Specialioje mokslin je

literat roje yra, nors ir nedaug, o lietuvi koje visai n ra, ini  apie em s pavir iaus

skenavim  lazeriu i  oro. Tai palyginti neseniai atsiradusi em s topografijos duomen

ra ymo technologija, kuri tapo manoma lazerio galimybi  ir Globalin s vietos

nustatymo sistemos d ka.

3.1 Vietov s pavir iaus skenavimas lazeriu

Lazerinis skeneris taisomas l ktuve arba sraigtasparnyje. Atstumas tarp l ktuvo ir

em s pavir iaus yra matuojamas nustatant viesos impulso trukm . Taipogi optinis

mechaninis taisas atspindi lazerio spindul  i ono iek tiek skirtinga kryptimi kiekvieno

naujo matavimo metu. To pasekoje, kartu su kiekvienu l ktuvo judesiu yra

nuskenuojamas platus vietov s ruo as ( 3.1 pav.).
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3.1 pav. Lazerinio skenavimo LIDAR scema.

Norint sukurti skaitmenin  vietov s model  taip pat b tina tiksliai u fiksuoti

ktuvo pad  ir altitud , taipogi, kaip ir kiekvieno matuojamo skleid ian io vies

spindulio kamp . D l savo specifini  charakteristik , is matavimo metodas skiriasi nuo

klasikini em s distancini  zondavimo metod . Didelis matavimo ta  tankumas ir j

vienodas pasiskirstymas yra lemiamas veiksnys io vertikaliosios projekcijos modelio

tikslumui nustatyti. Pirmojo ir paskutiniojo viesos atspind io, sekan io po kiekvieno

matavimo impulso, diferencijavimas leid ia identifikuoti ir nustatyti tolesnes vietov s

charakteristikas. Pirmasis atspindys atsispindi nuo em s pavir iaus, vadinasi ir nuo

med  vir ni , auk tos tampos elektros laid  arba stog  kraig , paskutinysis atspindys

– daugiausiai nuo apatin s em s dalies, ol s, dirvo emio ( 3.2 pav. ). Skaitmeninis

pavir iaus modelis   yra sukuriamas pakankamai tiksliai ir tinka naudoti topografijoje.
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3.2 pav. Lazerinio spindulio viesos atspind io diferencijavimas

Falcon - yra  auk tos kokyb s i  oro atliekama LIDAR sensorin  sistema. Tai nauja

ir unikali priemon  didelio tikslumo LIDAR skenavimui (3.3 pav.) .

3.3 pav. Falcon III - LIDAR sensorin  sistema.

Falcon atitinka elektronini  atstumo matavim  reikalavimus. Auk iausios

duomen  kokyb s ir i siskirian io produkcijos efektyvumo derinys yra pasiekiamas

skaidula paremtos koncepcijos d ka, plataus lazerio spindulio ir labiausiai manomo

efektyvaus matavimo dyd io 125 kHz, taipogi greito ir jautraus spindulio fiksavimo

ka. Falcon yra naudojamas toki  darb  atlikimui, kurie reikalauja didelio tankumo ir

patikimumo vertikaliosios projekcijos modeli  sudarymui, kaip antai 3D miest  modeliai

ar miest  planavimas, mi ko inventorizavimas, hidrauliniai modeliavimai, apsauga nuo

potvyni  ir  topografini em lapi  brai ymas. Svarbiausios  sistemos charakteristikos:

• Nekintamas atspind io kampas;

• Nereikalauja pakartotino kalibravimo;

• Tiksl s matavimai;

• Tankus ir vienalytis skenavimo modelis visu skryd io apr piamu ruo u;

• Greitas atspind io i skyrimas;

• Dauginis atspind io skai iavimas;

• Pilnas bangos formos pervedimas  skaitmenin  form ;
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• Integruotas optin s linijos skeneris;

• Lengvas valdymas ir montavimas;

• Galimas prie akinio ir oninio matymo montavimas.

LIDAR sistema tapo populiari daugelyje ali  d l geros duomen  kokyb s, em s

topografinio matavimo tikslumo ir efektyvumo, duomen  panaudojimo kitose sferose

galimybi .  Darbams reikalinga ne tik auk tos kokyb s sensorin  sistema, bet ir

programin ranga duomen  analizei ir apdirbimui.

3.2 Da niausiai naudojami skeneriai

Da niausiai naudojami puslaidininkiniai impulsiniai pavieni  atspind  skeneriai

(Discrete return system). io tipo skeneriai sukuria skenuoto pavir iaus atvaizd  erdvin

ta  debes . Pamin tini io tipo skeneriai: Optech-System (ALTM-1233; -1020; -3100)

– bendri Kanados „Optech“ ir Vokietijos „TopScan“ kompanij  gaminiai; „Dornier-

System“ („TopoSys“, Vokietija); ALS-50 (Leica); ALS40 („LH Systems“, JAV) ir kt.

Visos atspind tosios bangos lazerio skeneriai (Full waveform laser scanner) – tai naujo

tipolazeriai. Registruojama ne pavieniai lazerio atspind iai, o visa neriboto skai iaus

lazerio impuls  atspind tos (nuo em s pavir iaus, med ak , kit  objekt )

tolyd iosios bangos forma, sudaranti analogin  linij , gaubian  objekt   (Wagner,

Ducic).  Tokie yra skeneriai Riegl LMS-Q56 (Vokietija) ir ALTM- 3100 (modifikacija).

3.3 Naudojama programin ranga

Kaip programin s rangos pavyzdys pateikiamas TopPIT paketas, kuris yra

TopoSys (Apdorojimo ir vaizdo gavimo priemon s) produktas LIDAR duomen  analizei

ir pakartotinam apdirbimui. Programin ranga yra optimizuota TopoSys Falcon

duomen  analizei atlikti. D l programin s rangos strukt ros ir integruot  importo

saj , taipogi gali b ti efektyviai apdorojami ir kit  sensori  gamintoj  duomenys.

Eksporto s sajos leid ia pakartotin  duomen  apdorojim  su visuotinai priimtomis GIS

ir vaizdo apdorojimo programomis. Programin s rangos moduliai yra susij  vieni su

kitais per grafin  vartotojo s saj  ir tuo u tikrina paprast , patikim  programos veikim .
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Taipogi, kokyb s u tikrinimo tikslais yra tikrinamos priklausomyb s ir fiksuojamas

kiekvienas darbo ingsnis.

Be to, su pirmo ir paskutinio atspind io laiko trukm s fiksavimu kiekvienam

lazerio impulsui, TopoSys LIDAR sistemos fiksuoja atspind io intensyvum .

Programin s rangos u duotis apdorojant lazerio duomenis yra apskai iuoti

skaitmeninius profilio modelius, vaizd  intensyvum  ir gautus duomenis pritaikyti

kliento poreikiams. TopoSys lazerin  duomen  apdorojimo sistema yra suskirstyta  tris

dalis.

Skryd io kelio rekonstrukcijoje tiksli LIDAR sistemos pozicija yra nustatoma

naudojant diferencin  GPS (Globalin s vietos nustatymo sistemos) apskai iavim  i

fiksuot  duomen  l ktuvo ir em s informacijos stotyje. Taip nustatoma altitud  ir

atliekamas LIDAR sistemos orientavimas. i duomen  kombinacija pateikia tiksli

skryd io kelio trajaktorij .

Lazerini  atstumo matavim  u fiksuot  skryd io metu ir atkurto skridimo kelio

ka apskai iuojmos kiekvieno lazerinio impulso 3D koordinates. Koordinat s gali b ti

paverstos  nepriklausomai nustatom  koordina  sistem  arba  vien  i  daugiau nei 50

jau egzistuojan  nacionalini  koordina  sistem .

Tolimesn je darb  eigoje atliekama duomen  filtracija priemon mis skirtomis

tolesniam dar neapdorot  duomen  apdorojimui.  Duomenys ver iami rastriniu pavidalu.

iuo atveju,  skaitmeninis vertikaliosios projekcijos modelis apskai iuojamas parenkant

tinkamus parametrus. Pavir iaus duomen  modelis (TIN) ir keitikliai kitiems formatams

taipogi formuoja po apdorojamojo proceso dal  ir strukt rin je schemoje yra vadinami

DEM priemon mis.

 TopoSys sistemos suteikia galimyb  skaitmeninio vaizdo duomenis sisavinti

keturiais spektriniais kanalais. Sinchroni kas skaitmeninio vertikaliosios projekcijos

modelio fiksavimas ir vieninga spalv  informacija leid ia apskai iuoti visus u fiksuotus

objektus teisingame i sid styme ir be posvyri .

TopoSys procesas sukuriantis ortofoto vaizdus vyksta automati kai. Skaitmeninis

vertikaliosios projekcijos modelis sukurtas i  lazerini  ir skanerio duomen  atitinka

skryd io metu esan ius duomenimis. Rezultatas yra keturi  kanal  auk tos rezoliucijos

ortofoto vaizdas numatytoje koordina  sistemoje. Priklausomai nuo skryd io altitud s,

rezoliucija gali svyruoti tarp 0.2-0.5 m, o mastelis – iki 1:2500.
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Sekan iame etape mar rutai yra sujungiami, kad sudaryt  vaizd  mozaik . Pagal j

automati kai i taisoma radiometrin  pusiausvyra tarp mar rut .

LIDAR konvertavimo priemon  leid ia 2D ir 3D koordinat ms (platuma, ilguma ir

auk tis) virsti kitomis koordina  sistemomis. Auk  reik s kaupiamos ir

vertinamos automatiniuose skai iavimuose. Tai suteikia geras eksploatacinias savybes,

kei iant ir demonstruojant TopoSys vertikaliosios projekcijos modelius. Sistema

suteikia:

• Ta kini  duomen  rastrini  duomen  palaikym ;

• Vis  pakraut  rinkmen  detali  informacij ;

• Rastrini  vertikali  projekcij  duomen , kaip skirtingos kokyb s reljefo vaizd

demonstravim ;

• Skirting  duomen  konvertavim ;

• Virtim vairios galios formatus;

• saugojim  vis  duomen  viename projektiniame faile.

TopPIT priemon  yra skirta ToposSys rastrini  duomen  vizualizacijai ir

redagavimui atliekamam rankiniu b du. Jos atliekamos funkcijos:

• TopSys vertikaliosios projekcijos duomenys su spalv  lentele arba baltos ir

juodos spalv  pagalba;

• TopoSys reljefo vaizdai;

• Ta kiniai ir linijiniai vektoriai (pvz. TIN duomenys)

• Vertikaliosios projekcijos duomen   redagavimas rankiniu b du;

• Pozicini  ir vertikaliosios projekcijos koordina  atitaisymas;

• Mirg jimo  funkcija.

3.4 LIDAR technologijos taikymo sritys

LIDAR technologija suteikia galimyb  distancinio zondavimo metodus taikyti

vairiose mokslo akose. Vaizdai naudojami netradiciniams projektams. Pavyzd iui,

viena Vokietijos mon  rengia projektus susijusius su archeologija. Istorini  duomen

ap jimas ir surinkimas radymvie  teritorijose yra archeologini  tyrin jim

pagrindas. Tokie metodai naudojami istorijos archeologijos tyrin jim  duomen

kaupmui. Tai labai svarb s ir sud tingi duomenys, u imantys daug laiko ir s naud .

iems darbams naudojama lazerinio skenavimas technologija. Lyginant su
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kitomis matavimo sistemomis, is metodas turi prana um  kombinuojant archeologus

dominan ius didelio tikslumo duomenis didel se teritorijose. Net smulkiausi pavir iaus

reljefai gali b ti smulkiai i analizuoti naudojant spalvinio kodavimo metod  (3.4 pav.).

3.4 pav. Auks  modelis koduotas spalvomis( legiono stovyklos liekanos ).

i technologija  taip pat tinka miest  modeliams sudarin ti. Pastat  auk tis ir

em s sklypai tiksliai matomi ir labai tinkami tiksliems miest em lapiams sudaryti.

Naudojantis 3D vaizdais rengiami vairi s projektai:

• topografiniams duomenims kaupti;

• pastat  planavimas ir j  auk tis;

• nauj  pastat  modeliavimas;

• duomen  atnaujinimas ir kadastrini  duomen  palaikymas;

• garso reguliavimas ir triuk mo kontrol ;

• turizmas;

• med  registras;

• radijo ry io planavimas;

• inom  - ne inom  pavir  sura ymas;

• potvyni  reguliavimas;

• elektros tiekimo linij  prie ra ir planavimas;

• GIS.

 Topografini  duomen  kaupimas atliekant lazerin  skenavim  i  orlaivio labai

efektyvus b das. J  taikant galima sukaupti tiksli  informacij  apie reljef  net mi king

vietovi . Manoma, kad pagal skenavimo lazeriu i  orlaivio rezultatus galima sudaryti
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1:2000 mastelio em lap . Ta iau atviroje teritorijoje prana umas da nai teikiamas

aerofotogrametriniams metodams. Galimas ir hibridinis variantas, kai kartu naudojami

LIDAR ir aerofotonuotraukos duomenys.  Skenuojant lazeriu i  oro galima

automatizuotai nustatyti topografini  duomen  (ypa  pastat  ir statini )  poky ius ir

vertinti GIS duomen  baz s kokyb .

3D modeliai tobul ja ir u ima vis daugiau vietos miest  planavime Vakar

Europos alyse. Turistams planuojamos kurti virtualiuos ekskursijos po 3D miestus. ie

projektai yra paremti lazerinio skenavimo duomenis.

Skirtingos spalvos leid ia lengviau nustatyti objektus, bei j  auk ius. Toks

skenavimas palengvina objekt  atpa inim , suma ina darb  vietov je trukm . (3.5 pav).

3.5 pav. Miesto 3D modelis su skirtingu spalv  kodavimu

Svarbi LIDAR taikymo sritis pastat  ir miest  modeliavimas, ypa  kuriant trimates

geoinformacines sistemas (3D GIS). Sukurti pusiau automatiniai ir automatiniai lazerini

duomen  analiz s ir pastat  rekonstravimo metodai. Atkuriamos segment geometrin s

strukt ros, ta kai, ties s (briaunos), pavir iai ir t riniai pastat  su stogais modeliai

rekonstruojami.  vairiu rakursu sudaromi apibendrintieji ir detalieji miest  modeliai su

pavieniais med iais. Technologijos d ka galima nustatyti fasad  strukt , net j

originali  spalv , nes daugiaspektriuose  vaizduose ji nesikei ia. Sudarin jami grafiniai

pastat  modeliai, blok  modeliai, pastat  stog  modeliai ir net pastat  strukt ros

modeliai (3.6 pav.).
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3.6 pav. 3D pastat  sudarom  modeli vairov

Potvyniai yra nat ral s gamtos rei kiniai lydintys upi  sl ni  gyventojus. Prie to

prisideda lietus ir sniego tirpsmas. Potvyni  gr sm  aktuali ir Lietuvoje. Potvyniai

padaro ne tik materialini  nuostoli , bet sukelia pavoj mogaus gyvybei. Tai ver ia

naudoti tobuliausias priemones. Potvyni  kontrol  pirmiausia apima technines

priemones, tokias kaip pastat  u tvaros, vandens sulaikymo telkiniai, u tvankos ir

pylimai. U liejamos vietov s reikalauja prie ros ir potvyni  kontrol s. Auk tos

precizijos skaitmeniniai teritorij   modeliai, yra baz  potvyni  pavojaus nustatymui ir

potvyni  analizei. (3.7 pav.)

3.7 pav.Up s vaizdas spalviniu auk  kodavimu (reljefo vaizdas)

Auk tos rezoliucijos duomen  baz  yra vairi, tod l vairus ir toki  duomen

panaudojimas:

• hidraulini  imitavim  skai iavimams;

• apibr iant potvyni  plotus;

• kuriant potvyni  rizikos plotus ir atliekant rizikos analiz ;

• kuriant bazin  planavim  nelaim s atveju, bei jo kontrol ;
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• sura ant drena o kanalus;

• vandens lygio matavimui.

Mi kininkyst je taikant lazerin  skenavim  i  orlaivio daroma mi ko

inventorizacija, nustatomi med  biometriniai ir taksaciniai rodikliai, suformuojami

med  kupolai, apskai iuojamas j  tankumas ir auk tis, nustatomos med  r ys.

Lazeriniai mi ko atvaizdai profiliuojami ir sluoksniuojami pagal med  auk  ir pagal

atspind ius. inant bandomuosiuose plotuose ant eminiu b du nustatytus rodiklius,

regresijos b du su 7–10 % ribine paklaida apskai iuojamas med  kamien  storis,

mi ko biomas  ir medienos kiekis bei svoris (fitomas ).

ios technologijos taikomos ir mi  valdymui, bei planavimui. Praeityje mi

parametrai buvo nustatomi mi kinink , naudojant lauko darb  priemones. Tai buvo

neekonomi ka ir atsirasdavo daug klaid  vaizduojant mi  dyd ius, med  r .

Naudojant iuolaikines priemones, mi  analiz  galima atlikti daug grei iau, detaliau ir

patogiau, i saugant vis  informacij  ( 3.8 pav.).

3.8 pav. Mi ko pavir iaus modelis

Duomenys pritaikomi:

• med  kontrolei ir ateities projektams;

• mi  valdymui ir monitoringui;

• mi ko transporto keli  planavimui;

• drena o planavimui;

• vidutinio mi ko auk io ir atskir  med  auk io nustatymui;

• vieno med io lapijos ploto nustatymui;
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• med  skai iui ir atstumui vienas nuo kito nustatymui;

• med  centr  3D koordinat ms nustatyti.

Elektros tiekimo linij  atramos ir laidai atspindi lazerio impulsus, tod l pagal

stri  spinduli  atspind  ta kus galima rekonstruoti atram  ir laid  atvaizdus,

apskai iuoti keleto centimetr  tikslumu laid linki  paraboles, prognozuoti laid  b kl

l atmosferos s lyg .

Be to, galima nustatyti med io diametr  ir kamieno auk , sak  kiek . Galima

lyginti 2D ir 3D formato vaizdus, otaip pat ir skirting  spektrini  zon  fotovaizdus (3.9

pav.)

3.9 pav. 3D Mi ko vaizdas.

Naudojant naujausia LIDAR technologij  kuriami vairaus profilio modeliai kurie

tiksliai apib dina emes pavir  ir jos dangos elementus (augalij , pastatus, hidrografij

ir t.t). Kiekvienam ta kiniam elementui yra keletas matavimo reik mi  susidedan  i

atskir  matavim . Didelis jautrumas ir platus dinami kumo lygis naudojamoje

aparat roje leid ia gauti auk tos kokyb s vaizdus, bei kitus duomenis netgi esant

vidutini kam ap vietimui.

Prijungtas kompiuteris gali saugoti daugiau nei 330 vaizd  per sekund .

Skaitmeninis vaizdas yra ra omas keturiuose spektriniuose kanaluose: m lyn , ali ,

raudon  ir pusiau infraraudon . Toki  priemoni  naudojimas suteikia daugiau

galimybi vairiau panaudoti gautus duomenis, bei praple ia j  suteikiam  informacij .

Dalis  naujovi  Lietuvoje nebus naudojama net ir ateityje (pvz., archeologiniams
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tyrin jimams). Ta iau tokie kaip miest  infrastrukt ros, bei 3D modeli  k rimas

nei vengiamai pasieks did iuosius Lietuvos miestus. Nor damos na iau, bei grei iau

pasiekti u sibr tus tikslus, mon s bus priverstos naudoti naujausias technologijas, ne

tik d l spartesnio darb  atlikimo, bet ir d l Europos S jungos standart  vykdymo, bei

naudojam  priemoni  atnaujinimo.

 Min ta technologija naudojasi Vokietijos mon  TopoSys u siimanti vairi

projekt  rengimu visoje Europoje, kurie susij  su ortofotovaizd  panaudojimu. LIDAR

technologij  taiko vedijos, Suomijos bei kit  pa angiausias technologijas taikan

ali  specialistai.

3.5 LIDAR technologijos ypatumai

Daug informacijos apdorojama realiojo laiko re imu.  LIDAR, GPS ir INS

duomen  sinchronizavimas. Polin s lazerini  ta  koordinat s perskai iuojamos  WGS

84 sistem  ir pagal inomus parametrus bei geoido auk  vir  elipsoido

transformuojamos  kra to koordina  sistem  (Lietuvoje LKS 94).

Sistemos (GPS, INS bei skenerio) kalibravimas.  Laikoma, kad l ktuvo kinematin

GPS pozicionavimo paklaida d l dreifavimo esti apie ±10 cm (paklaida did ja ilg jant

skryd io ruo ui), tai esant 1000 m auk iui, em s pavir iuje sudaryt  apie ±16 cm.

Siekiant eliminuoti sisteming sias paklaidas, sistema kalibruojama sujungiant pavieni

skenavimo ruo  modelius ir naudojant skersines skryd  sekcijas, taip pat atraminius

elementus. Bendras blokas formuojamas ir i lyginamas kartu su sinchronizavimo

proced romis.  Atraminiai kalibravimo elementai taisyklingos geometrin s formos dideli

ant eminiai ry ki  rib  objektai (ilgi pramoniniai pastatai, angarai ir pan.).  objekt

pad tis tiksliai nustatoma geodeziniais metodais  (da niausiai GPS). Atliekamas 

objekt  LIDAR skenavimas ir pagal atvaizd  poslinkius apskai iuojamos sistemos

kampinio orientavimo pataisos. Skenerio jutiklius reikia kalibruoti laboratorijoje.

Jungiamieji elementai. Skenuojant lazeriu b dinga tai, kad tarp gretim  ruo  modeli

(„ta  debes “) n ra identi  ta . Vieno ruo o lazerio ta ko auk  atitinkantis

gretimo ruo o modelio jungiamasis ta kas randamas automati kai interpoliuojant

nusistatytojo pavir iaus, pvz., 3D trikampio, plote (3.10 pav.).  Erdviniam (X, Y, Z)

modeli  jungimui parenkami apibr  rib  pavir iai (plok tumos) – da nai nuo ulnios

stog  plok tumos su ma iausiai 4 fiksuotais ta kais. Trys tokios plok tumos atstoja vien

erdvin  jungiam  ta .
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3.10 pav. Lazeriu skenuot  modeli  auk  jungimas: a – lazerio ta kai

Ruo  modeliai sujungiami fotogrametrijoje inomu derinimo metodu

(MATCHING). I oriniai tinklo atraminiai elementai – tai kra to koordina  sistemoje

orientuoti pavieniai ma i vietov s pavir iaus 3D modeliai arba trys ta kais susietos

plok tumos (trys laisv s laipsniai – vienas atraminis ta kas).

Nereikalingo tankio, auk tesni  da ni , taip pat d l matavim  triuk takos

lazerio impuls  ta kai filtruojami ir klasifikuojami. Kai em s pavir ius lygus ir atviras,

eliminuojama didesn  dalis registruot  ta .

Klasifikuojant atskiriami med  vir ni , pastat ,  em s pavir iaus ir kit

taikini  atspind ti lazerio impuls  ta kai, ir taip suformuojami objekt  modeliai.

Formuojant em s pavir iaus model , automatiniu b du eliminuojami visi ne em s

pavir iaus ta kai. Monitoriaus ekrane vizualizuoto „ta  debesies“ ortogonaliojoje

projekcijoje atliekami reikiami matavimai. Nereguliari auk  informacija

interpoliuojama trikampi  tinkleliais (Delaunay trianguliacija), reljefo atvaizdas

gludinamas, matuojami ir redaguojami pastat , mi , pavieni  med , keli , upi ,

elektros tiekimo linij  3D modeliai, kuriamas vektorinis vaizdas.

Pagrindiniai skyriaus klausimai

1. Kas yra LIDAR technologija?

2. Kokia vietov s pavir iaus skenavimas lazeriu scema?

3. Kokie skeneriai naudojami LIDAR technologijoje?

4. Kokia programin ranga naudojami LIDAR technologijoje?
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5. Kokios LIDAR technologijos taikymo sritys?

6. Kokie LIDAR trij  dimensij  vaizd  privalumai ir taikymo sritys?

7. Kokie LIDAR technologijos ypatumai lyginant su aerofotografine

nuotrauka?
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4. AEROFOTOGRAFIJAOS R YS

4.1 Panchromatin  aerofotografija

Pirmieji fotoplanai i  panchromatini  aerofotografini  vaizd  M 1: 10 000

Lietuvos teritorijai buvo pagaminti Taryb  S jungos karo aviatori , pagal 1945 – 1948

atlikt  aerofotografin  nuotrauk  trof jine fotokamera bei naudojant kari ki  turim

skraidymo tecnik . Jie nepasi ym jo tikslumu ir kokybe, bet buvo labai svarb s

nuniokotos karo Lietuvos kartografavimui.

Pancromatin  (juodai balta) aerofotografin  nuotrauka Lietuvoje pla iai prad ta

naudojti po antrojo pasaulinio karo. 1950 m buvo atliktas pirmasis skridimas visai

Lietuvos teritorijai. Po to, skridimai buvo kartojami kas 10 met  ir pla iai taikomi i  j

pagaminti mozaikiniai fotoplanai ( 4.1 pav.).

4.1 pav. Panchromatinio aerofotografinio vaizdo fragmentas

Nuo 1995 m. buvo prad tas projektas ir pagaminti pirmieji ortofotoplanai  i

pancromatini  aerofotografini  vaizd . Pagal  projekt  per kelet  met  sudaryti 1: 10

000 mastelio skaitmeniniai ortofotoplanai, ap  beveik vis  Lietuvos teritorij , o

urbanizuotiems plotams buvo parengti 1: 5000 mastelio ortofotoplan  lapai.

Kartografuojant al , naudota LKS 94 koordina  sistema ir em lapio skaidymas

kvadratiniais lapais su 50 cm ilgio kra tin mis.

Skridimai buvo prad ti Auk taitijos objekto 1: 20 000 mastelio aerofotografin

nuotrauka, kuri  dar vedijos specialistai 1995 m. baland io m n. 22 dien .

Fotografuota kamera, kurios objektyvo idinio nuotolis - 152.6 mm. Kadro formatas 23
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x 23 cm. Vis  objekt  apimantys 56 mar rutai orientuoti ryt  - vakar  kryptimi.

Kiekvieno bloko galuose daryta po vien  skersin  mar rut .

Vykdant skridim , l ktuvas buvo valdomas specialia navigacine programa

NAVPRO, taikant kinematin  GPS metod . Kadangi ekspozicijos ta  projektin s

koordinat s buvo apskai iuotos LKS 94 sistemoje, aerofotografin s nuotraukos

vykdymui pateikti ry io tarp skirting  koordina  sistem  parametrai.

Atpa int  aerofotografin je nuotraukoje 39 markiruot  kont enkli  ir 74

GPS antrosios klas s punkt  koordinat s su altitud mis bei komplektas kontaktini

aerofotografini  vaizd  su pa ym tais koordinuotais punktais, j  abrisais ir apra ymais

perduoti kompanijai ,,Swedesurvey”, kur apskai iuoti blokin s fototrianguliacijos

tinklai ir parengti 0.5 m skiriamosios gebos skaitmeniniai ortofotoplanai,

sudarantys 1 : 10 000 mastelio ortofotografinio em lapio pagrind . Pastarieji 1996 m.

perduoti Lietuvai. Ortofotoplanai pateikti skaitmenin je i rai koje ir atspaud  pavidalu.

siant bendr vedijos ir Lietuvos projekt , 1996 m. atliktas Akmen s -

Sedos, Joni kio - Radvili kio, Var nos bei Zaras  objekt  kartografavimas. Vis  min

objekt  aerofotografini  nuotrauk  projektai sudaryti Geodezijos institute. Juose

numatyta daryti smulkesnio mastelio 1 :30 000 aerofotografij , fotografuojant kamera,

kurios objektyvo idinio nuotolis - 152 mm, kadro formatas 23 x 23 cm. Esant tokiems

parametrams, aerofotografin s nuotraukos mar rutai i styti kas 5 000 m, numatant j

vietas ties b simo ortofotografinio em lapio lap  centrais. Pie  tai Aerogeodezijos

institutas tvirtino ir markiravo projektuose numatytus kont enklius. Pakeitus

aerofotografin s nuotraukos mastel , markiruojamiems kont enkliams buvo

naudojamos didesni  matmen  - 180 x 180 cm plok s su u piltu fosfogipso sluoksniu.

1997 m. vedijoje pagaminti skaitmeniniai ortofotoplanai, ap  ne tik

min tus

objektus, bet ir Kelm s - Plung s objekt , kurio 1 : 40 000 mastelio aerofotografin

nuotrauk   atliko 1995 m. Lenkijos firma POLKART. Ji daryta JAV Gynybos

ministerijos u sakymu,

buvo skirta sudaryti 1 : 50 000 mastelio em lap , laikantis NATO standart . Ta pati

aerofotografin  nuotrauka ir jos kont enkliai buvo panaudoti sudarant 1 : 10 000

mastelio ortofotoplanus su kai kuri  lap  1 : 5 000 mastelio intarpais.

1997 - 1998 m. kompanija Swedesurvey organizavo Klaip dos, Vilniaus, Bir ,

ilut s, Marijampol s, Lazdij  ir Kauno - Raseini  objekt , apim  apie 27 t kst.

km 1 : 30 000 aerofotografinius darbus.
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rengus Aerogeodezijos institute dvi modernias ortofotografmi em lapi

gamybos linijas, kuri  pirmoji gauta 1998 m pagal veicarijos Konfederacijos pagalbos

Lietuvai projekt , o antroji - pagal Europos S jungos PHARE program , 1999 m

pagaminti Lietuvoje pirmieji skaitmeniniai ortofotoplanai, ap  valstyb s sienos su

Latvija B ting s - Skuodo ruo . Tam panaudota 1 : 30 000 mastelio aerofotografin

nuotrauka, daryta 1997 m baland io m n. vedijos specialist . Pagaminta 20 lap

skaitmenini  ortofotoplan  ir vertintas j  geometrinis tikslumas. Tikrintuose lapuose gauti

ta  pad ties did iausi nesutapimai siek  2.5 m.

Laikantis apra ytos technologijos, likusi Lietuvos teritorijos dalis kartografuota

lesniais metais Aerogeodezijos institute. Darbai u baigti 2001 m., sudarius 2705

lapus mastelio 1: 10 000 skaitmenini  ortofotoplan  (4.2 pav.).

4.2 pav. Ortofotoplano, sudaryto i  panchromatin s aerofotografijos, fragmentas

4.2 Specialioji aerofotografija

Pastaruoju metu aerofotografin  nuotrauka, kaip efektyvus ir patikimas

kartografin s, gamtos i tekli  kiekybin s ir kokybin s informacijos altinis, naudojama

vis pla iau. Naudojant papildomas priemones multispektrin  aerofotografin  bei

skenerin  nuotraukas s kmingai galima taikyti:

• em s kio kult  b klei vertinti;
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• derliaus prognozei;

• pikt ol tumui nustatyti;

• stichini  nelaimi  padariniams vertinti;

• erozini  proces  tyrimams;

• specialiems mi kotvarkos poreikiams (mi ko brandai bei med  r iniai

sud iai nustatyti ir t.t.);

• monitoringui vykdyti;

Atliekant specialiuosius skridimus b tina teisingai parinkti skridimo laik ,

tinkam  fotofilm , specialius filtrus ir t.t.

iuo metu visai Lietuvos teritorijai yra atliktas vienas specializuotas skridimas

mi kotvarkai.

Specializuota aerofotografin  nuotrauka ir ortofotografini  transformuot

aerofotografini  vaizd  sudarymas buvo prad tas vykdyti 2001 metais. Darbus atliko

suomi  kompanija FM-Kartta OY. Aerofotografavimo laikas - bir elio antra pus  -

rugpj tis. Jis parinktas atsi velgiant  specialius poreikius.  Naudoti l ktuvai - Rockwell

Commander 690A ir Piper PA31 Navajo (4.3 pav.).

4.3 pav. Skridimui naudoti l ktuvai - Rockwell Commander 690A ir Piper PA31 Navajo.

Aerofotografavimo darbai atlikti naudojant aerofotoaparat  - Leica RC30 (4.4 pav.).
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4.4 pav. Aerofotoaparatas - Leica RC30

Aerofotografin  nuotrauka atlikta 1:30 000 masteliu,  aerofotografini  vaizd  centrus

(esant galimybei) suderinant su 1:10 000 mastelio topografini em lapi

nomenklat rini  lap  ribomis, t.y. ekspozicijos atliktos kas 2,5 km, kas antr

ekspozicij  sutapatinant su 1:10 000 mastelio topografini em lapi  nomenklat rini

lap  geometriniais centrais. Ekspozicijos centro nuokrypis nuo planuotojo buvo ne

didesnis kaip 10 % skridimo altitud s (apie 4600 m).  (Ashtech Z12), montuot  l ktuve,

bei atitinkam  imtuv  ant em s diferencinei pataisai gauti. GPS duomenys buvo

registruojami 1 s intervalu. Naudoti spektriniai zoniniai fotofilmai - Kodak Aerochrome

11 Infrared 2443 ir Kodak Aerochrome III Infrared 1443, kurie v liau i ry kinti 

negatyvus. I skirtinis aerofotografin s nuotraukos bruo as buvo speciali

infraraudonosios spinduliuot s intensyvum  suma inan  filtr  panaudojimas, norint

padidinti u fiksuojamus kai kuri  med  r  atspind tos spinduliuot s

intensyvumo skirtumus. I ry kinti negatyvai buvo skenuoti Zeiss SCAI fotogrametriniu

skeneriu 14 mikron  skiriam ja geba. Po negatyv  skenavimo buvo pagaminti

kontaktiniai bei projekciniu b du iki 1:10 000 mastelio padidinti atspaudai .

Ortofotografin s transformuotos aerofotografijos pagamintos bendradarbiaujant

Lietuvos valstybiniam mi kotvarkos institutui su suomi  kompanija FM-Kartta OY

bei Lietuvos em s kio universiteto Aplinkos instituto Geoinformacini  sistem

laboratorija.



41

Gaminant mi  inventorizacijai skirtus ortofotoplanus gardel s dydis – 0,5 m

vietov je. Ortotransformavime buvo naudojami skaitmenin s reljefo informacijos

altiniai, buvo generuoti skaitmeninius reljefo modelius pagal bendros paskirties GIS

duomen  bazi  informacij .

Pagaminti 1m koordina  tikslumo ortofotografiniai em lapiai iuo metu

pla iai naudojami mi kininkams skirtos GIS duomen  baz s sudarymui, mi

taksacijos duomenims kaupti, mi ko r iniai sud iai nustatyti, lig  pa eistiems plotams

nustatyti, kirtim  projektavimui ir t.t. ( 4.5 pav.).

4.5 pav. Mi kotvarkai skirto ortofotografinio em lapio fragmentas

4.3 Multispektrin  aerofotografija

Turimi ortofotografiniai em lapiai yra pakankamai informatyv s, kokybi ki,

bet savo pagrindin  funkcij  jau atliko. Teori kai laikoma, kad d l situacijos poky

ortofotoplanai per 5 metus nusid vi morali kai. Tod l  Lietuvos teritorijai buvo b tina

atlikti nauj  skridim .

Buvo numatyta  skridim  atlikti iki 2004 met  pabaigos, o pasienio teritorijoms

kartografuoti  numatyta panaudoti kosminius vaizdus.Planuojant buvo numatyta apimti

kuo didesn  teritorij  aerofotografin je nuotraukoje  M 1:20 000 ir palikti kuo ma esn

teritorij  palydoviniams vaizdams. Pagal specifikacij  numatyta:

• Fotografavimo mastelis 1:20 000;

• Skridimo auk tis 3000 metr  vir  pagrindin s teritorijos naudojant 15 cm

ilgio optinius prietaisus;
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• Mar rutai planuojami iaur s – piet  kryptimi. Tiktai d l sien  galima daryti

imtis. Pasienio mastelis gali kisti nuo M 1:20 000 iki M 1:50 000;

• Ma iausias saul s kampas 33 laipsniai;

• Rekomenduojama naudoti Kodak 2444 arba Agfa 100 spalvotas fotojuostas,

nes abi juostos duoda ger  vaizdo kokyb .

Skridimo projekto grafin je dalyje turi b ti pa ym ti turimi geodeziniai

duomenys, parinkti planiniai  kont enkliai. Pirmiausiai visi egzistuojantys ta kai,

kurie yra i lioti tiesingoje vietoje bus nufotografuoti. Likusieji bus suplanuoti kaip

nauji ta kai, bus i  anksto i matuoti naudojant GPS stot .

Planini  kont enkli  yra apie 300. Planini  kont enkli  ta  vieta

suplanuota naudojantis sekan iais principais:

• Teritorija padalinta  blokus tinkan ius aerotrianguliacijai.

• Kiekvienam bloko kampui parinktas ma iausiai 1 ta kas su inomomis XYZ

koordinat mis.

• Mar rute parinktas 1  ta kas su inomomis XYZ koordinat mis kas

ketvirtoje baz je.

• Kiekvienam tre iam mar rutui reik ia inom  ta  abiejuose mar ruto

galuose.

Projekto gyvendintojais tapo u sienio ali  specialistai. io darbo etapai:

orinis aerofotonuotrauk   orientavimas, j  sujungimas tarpusavyje, apjungimas tarp

mar rut . is darbo etapas baigtas, ortofotoekspertams atlikus kontrol , tai atliko

Suomijos bei Rumunijos specialistai.

Ortofotografini em lapi  produkcija i  aerofotografini  nuotrauk kuriama

sukaupus visus turimus resursus. Pagamintas ortofotoplanas turi tenkinti kokybinius

reikalavimus. Technin  dal  kontroliuoja ortofotoekspertai ir fotogrametriniai ekspertai.

Rezultatas yra orotfotoplanas.

Ortofotoplanai pagal palydovinius vaizdus kuriami juos siejant su

ortofotografine med iaga. Pasiruo imas susij s su priemoni  ir i tekli  kaupimu.

Atsakingas u  u duot  direktorius, jam padeda ortofotoekspertas, fotogrametriniai

ekspertai, GIS ekspertai ir fotointerpretavimo ekspertas.

Skenuojami topografiniai em lapiai masteliu 1:10 000, kurie tarnauja kaip

pagrindiniai duomenys skaitmenini  vertikali  modeli  gamybai vietose, kurias

padengia auk tos kokyb s palydoviniai vaizdai. Kont rin s linijos ir auk io ta kai
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paskai iuoti naudojant t  pat  technologin  sprendim  kaip bloko duomen  baz s

vystymui. Automatinis ir pusiau automatinis kont rinis metodas naudojamas visose

manomose vietose. Dauguma hidrografini  objekt  kaip upeliai, e erai, prieinami KDB

10LT Mikro duomen  baz je. DEM kuriamas naudojant ArcInfo program . is metodas

apima drena o spaudimo algoritm , pa alina melagingas lomas ar auk tumas

pritaikytam valdymo tinkleliui ir algoritmui, kuris apskai iuoja kalvag brius ir upeli

vagas, naudojant maksimum  vietini  nukrypimo ta  kont rin se linijose. Patyrimas

rodo, kad tikslumas i reik tas aknyje rei kia kvadratin  klaid , kuri lygi 1/3 intervalo

tarp kont , kuri  galima pasiekti. DEM tinklelio dydis 5 metrai vietov je.

Ikonos palydoviniai vaizdai, gauti 2005 metais, pasirod emos kokyb s

(Lietuvos teritorija buvo padengta debesimis), tod l j  panaudojimo buvo atsisakyta, o

vietoje palydovin s nuotraukos 2006 metais atliktas aerofotografavimas pagal specialiai

suprojektuotus i ilgai valstyb s sienos mar rutus. Toks ortofotoplan  gamybos b das

pareikalavo papildom  laiko, darb  ir l  s naud , ta iau rezultati buvo labai geri.

Pa ym tina, jog dalis Lietuvos-Baltarusijos pasienio aerofotografin s nuotraukos

pirm kart Lietuvoje atlikta skaitmenine aerofotokamera Leica ALS-40.

Buvo numatyta, kad skridimo darbams atlikti  tinkami sekantys l ktuvai: 15.3 –

1.4 05 OH – UTI, OH- PNB PH – LAW PH, - SWY ir G – MAPP,. Kiekvienas l ktuvas

yra valdomas piloto bei oro ap valgos navigatoriaus, apr pintas filmavimo kameromis.

Kiekvienas l ktuvas apr pintas skryd io valdymo sistemos. Visi prietaisai yra Leica RC

30 su 15 cm objektyvu.

Aerofotografini  nuotrauk skenavimas ir ortofotoplan  gamyba tai darbas

atliekamas po fotografavimo proceso ir prie  spausdinim , kad i vengti dulki  ir

br im . Dalis darb  atlikta Helsinkyje, kiti Did iojoje Britanijoje. Darbui naudoti

Leica DSW 600 skeneriai,  kuri  pikseli  dydis yra 14/15 mikron . ios faz s rezultatas

yra skenuoti fotografiniai vaizdai.

Ortofotoplan  gamybos procesas padalintas  dvi fazes: autokoreliacija ir

leidyba. Dauguma leidybos darbo atlikta Rumunijoje ir Lenkijoje. Autokoreliacija

atlikta Suomijoje, Rumunijoje bei Lenkijoje. Programa DEM yra Inpho Match – T

Suomijoje, SMART  Rumunijoje ir Lenkijoje.

Abi rangos naudoja automatin  ta  nustatym , apibr ti auk  vir  j ros lygio

bei mi  auk . Automatinio nustatymo rezultatas gali b ti patikrintas stereo-vaizdu ir

atspaudais tam, kad pakoreguoti pavyzd ius. Kokybiniai reikalavimai skaitmeniniam

modeliui yra netiesioginiai, bet tai takoja, kad galutiniai ortofotografiniai em lapiai
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 geometri kai tiksl s. Tikslumo reikalavimas, ma iausiai skaitmeniniai klaidai, yra

1,5 metro gerai atpa intiems ta kams.

Skaitmeniniai spalvoti ortofotografiniai em lapiai suskaidyti 50x50 cm dyd io

lapais LKS 94 koordina  sistemoje (4.6 pav). Papildomi palydoviniai vaizdai sud ti

kaip mozaika ir spalv  skirtumai koreguoti naudojant sujungimo metodus. Galutin

produkcija suskaidyta  5 x 5 km plot  vietov je u iman ius em lapius, pagal Lietuvos

nacionalin em lapio mastel  1:10 000 ir em lapiams suteikti atitinkami pavadinimai.

4.6 pav. Ortofotografinio em lapio, sudaryto i  multispektrin s aerofotografijos,

fragmentas

Galima teigti, kad projekt  pavyko s kmingai gyvendinti, nes iuo metu

gamybininkai pla iai naudoja naujus spalvoto vaizdo rastrinius em lapius. Tiesa, juos

priimant i  u sakov  buvo susidurta su gamybiniu broku, dalis darb  tur jo b ti

kartojami. Dalis netikslum , d l skaitmeninio modelio ypatum  n ra galutinai pa alinti,

ta iau, neatsi velgiant  tai, produktas labai naudingas situacijos duomen  atnaujinimui

bei pa li  deklaravimui atlikti.

Pagrindiniai skyriaus klausimai

1. Kokia panchromatin s aerofotografijos taikymo praktika Lietuvoje?

2. Kokiose srityse  panchromatin  aerofotografija taikoma iuo metu?

3. Kuo specialioji aerofotografija skiriasi nuo topografin s aerofotografijos?

4. Kokie mi kininkystei skirt  aerofotografij  ypatumai?

5. Kokiems darbams atlikti Lietuvoje taikoma multispektrin  aerofotografija?
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5. KDB 10 LT SUDARYMO, KODAVIMO PRINCIPAI IR NAUDOJIMO

GALIMYB S

vairiems em tvarkos darbams atlikti pla iai naudojama ORT10LT duomen

baz s rezultatai. Pastaruoju metu vis pla iau pradedami naudoti KDB10LT sukaupti

duomenys, tai pagreitina darb  eig , nes turim  informacij  papildant reikiamais

elementais galima tiksliai ir greitai gauti norim  informacij .

KDB10LT strukt ra susideda i  trij  tarpusavyje susijusi  pakop : Mikro, Midi,

Maksi.

Pirmas KDB10LT lygis - Mikro (dar vadinamas Mini): maksimaliai operatyviai

sukaupiama tik b tiniausia informacija, i laikant topografinio M 1:10 000 em lapio

sudarymui reikaling  tikslum . iame lygyje sukaupti vektoriniai duomenys dar neb

pilnai nepriklausomi nuo atitinkam  rastrini  mastelio 1:10 000 skaitmenini

ortofotoplan .

Mikro lygyje interpretuojami ir digitalizuojami ie objektai: geodezinis

pagrindas, vietovi  pavadinimai, hidrografija, jos kryptys ir pavadinimai, keli  tinklas ir

 u ra ai, gele inkelio tinklas ir jo kryp  u ra ai.

Midi lygis laikomas antruoju KDB10LT lygiu. ia pirmajame KDB10LT lygyje

sukaupti duomenys papildomi grafine ir atributine informacija. is lygis i  vis  trij

lygi  yra pagrindinis. Jame sukaupt  duomen  pilnai pakanka topografinio M 1:10 000

em lapio turiniui, tod l KDB10LT k rimo technologijoje apra omas io lygio duomen

kaupimas. iame lygyje interpretuojami visi keliai, nat ralios pievos, mi kai, dirbama

em  bei sukaupiama daug papildomos atributin s informacijos apie iuos objektus.

Tre iasis KDB10LT lygis yra Maksi. Antrajame  KDB10LT lygyje sukaupti

duomenys papildomi grafine ir atributine informacija tiek, kad geoduomenys atitikt

maksimalius M 1:10 000 em lapio reikalavimus. Tai perteklinis KDB10LT lygis, ir

tokie duomenys gali b ti kaupiami arba i skirtin ms Lietuvos teritorijoms, arba

skirtiniams u sakovams. is lygis yra sudarytas i  Midi lygio tik su tam tikrais nauj

objekt vedimais bei Midi lygyje jau interpretuot  objekt  informacijos papildymais.

Tod l jame apra omi tik tie objektai ir j  atributai, kurie Midi lygyje n ra naudojami, o

interpretuojami tik Maksi lygyje

Kartografin je duomen  baz je KDB10LT  kaupiami duomenys apie

geoobjektus. Geoobjektai – tai nat ralios (up s, augalija) ar urbanistin s (keliai, pastatai)

kilm s realaus pasaulio objektai bei s lyginiai, neap iuopiami objektai,
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charakterizuojantys real  pasaul  (horizontal s, administracin s ribos). Kaupiama vairi

informacija apie geoobjektus: charakteristikos, pavadinimai ir t.t.

Sudaryta duomen  baz  (DB) turi atitikti visus Lietuvos Respublikos mastelio M

1:10 000 em lapio kartografini  duomen  baz s, skirtos Lietuvos kartografavimui

masteliu KDB10LT ir topografini  M 1:10 000 em lapi  (TOP10LT) reikalavimus:

• geoobjektai ir atributin  informacija turi b ti vesti pilnai ir tiksliai;

• kodai taisyklingi;

• hidrografijos linijini  element vedimo kryptys turi atitikti t km s krypt ;

• visi kont rai u dari;

• kiekvienas plotas turi tur ti po vien ym ;

• besijungian  lau  mazgai pritraukti.

KDB10LT naudojamas vektorinis realaus pasaulio atvaizdavimo modelis.

GIS realaus pasaulio strukt rizavimo principai yra ie:

•  realus pasaulio vaizdas logi kai i skirstytas  geoobjektus;

• geoobjektai i reik ti geoelementais – plotais, linijomis (vektoriais), ta kais;

• apibr ta kiekvieno geoelemento pad tis geografin je erdv je;

• kiekvienas elementas sukoduotas, naudojantis GIS kodavimo model ;

• apra ytos kiekvieno geoelemento charakteristikos – atributai;

• apra yti kiekvieno geoelemento metaduomenys.

Ta kai – tai geoobjektai, kurie yra per ma i, kad pavaizduoti juos linijomis ar

plotais (gr ini  vietos, stulpai, pastatai), vieta nusakoma ta kais. Taip pat ta kais

rei kiami tokie objektai, kurie neturi ploto (kalv  vir s).

 Linijos vaizduoja tokius geoobjektus, kurie yra per siauri, kad atvaizduoti juos

nustatyto mastelio em lapyje (ir tuo pa iu atitinkamoje geoduomen  baz je) plotais

(gatv s, upeliai), arba objektus, kurie turi ilg , bet neturi plo io (horizontal s, a in s

gatvi  linijos).

 Jeigu linijiniai geoobjektai realiame pasaulyje jungiasi vienas su kitu, juos

reprezentuojantys grafiniai primityvai irgi turi jungtis, jei ne tai turi prasilenkti.

Ten, kur linijinis elementas nesibaigia, perkirsdamas em lapio lapo pakra , jis

turi b ti i lyginamas su atitinkamu elementu gretimame em lapio lape tai, kad abu

elementai kirst em lapio lapo kra  tame pa iame ta ke ir tur  t  pat  elemento

kod .
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Vektoriai yra atskiras linij  atvejis, kai ypatingai svarbi linijos kryptis, nes kai

kuriems geoobjektams (a in  up s linija, laito vir us), grafiniu pavidalu i reik tiems

linijiniais elementais, svarbi charakteristika yra kryptis.

Plotai yra u daros fig ros, kurios atvaizduoja vienar  geoobjekt  form  ir pad

vietov je (e erai, rajonai, mi kai).

Srukt rizuojant realaus pasaulio vaizd , apibr iant ir koduojant geoobjektus,

naudojami ie pagrindiniai kriterijai:

• objekt  fizin s savyb s (forma, med iaga);

• objekt  kilm  (gamtiniai, urbanistiniai);

• objekt  funkcijos (naftotiekiai, elektros energijos perdavimo linijos);

• objekt  pad tis em s pavir iaus at vilgiu (ant eminiai, po eminiai, oriniai);

• geoduomen  automatizuotas generalizavimas;

• geoduomen  panaudojimas tolimesnei analizei;

• kodo strukt ros atvirumas objekt  s ra o pl timui.

Geoobjekto kodas gali b ti keturi  tip :

1. vienareik mis;

2. vienareik mis savybinis;

3. daugiareik mis;

4. daugiareik mis savybinis.

Savybinis kodas – tai papildomas vienos raid s kodas, stovintis prie  objekto kod .

Jis naudojamas geoobjekto b senai i reik ti – projektuojamas, statomas ar pan. Pvz.:

statomos ba ny ios geokodas yra spa41, ia s – rei kia statom  objekt , o pa41 –

ba ny .

Da niausiai naudojami vienareik miai ir vienareik miai savybiniai geokodai.

Daugiareik miais kodais koduojami persidengiantys ir topologi kai susij  grafiniai

primityvai.

Visi geoobjekt  kodai formuojami pagal viening  strukt  – tai leid ia sudaryti

sud tingus, sud tinius grafini  primityv  kodus.

 Geoobjekt  kodai sudaryti laikantis InGIS klasifikavimo kriterij  ir kodavimo

princip . Juos sudaro 2 raid s (klas s ir poklasio kodas) ir 1 – 2 skaitmenys (objekto

numeris poklasyje).
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   Formuojant geokodo reik  reikia laikytis  taisykli :

• pirmasis geokodo simbolis yra pirmoje ra o pozicijoje;

• geokodo reik je n ra tarp  (tu  simboli );

• geokodo reik  gali b ti vairaus ir kintamo ilgio.

   Vienareik mio geoobjekto kodo sudarymo pavyzdys: ba ny ios kod pa41

sudaro klas s „U statytos teritorijos“ kodas p, poklasio „Pastatai ir j  kont rai“ kodas a

ir numeriai poklasyje 4 „Maldos namai ir j  kont rai“ bei 1 „Ba ny ios ir j  kont rai“.

   Daugiareik mis kodas sudaromas i  vienareik mi  kod  sekos. Daugiareik mio

kodo sudarymo pavyzdys: kelio atkarpos, einan ios per tilt , kodas sudarytas i  kelio ir

tilto kod  sekos – gc12oc1.  Geoobjekt  atributai – tai b tinas GIS vartotojams

minimalus kiekis geoobjekto charakteristik . Geoobjekto atribut  reik s yra

saugomos to geoobjekto grafinio primityvo atributin je lentel je.

  Geoduomen  baz s (GDB) metaduomen  modelis.   GIS siekiama perteikti

geoobjekt  savybes taip, kad kiekvienas but  teisingai atvaizduotas formos, matmen ,

orientacijos ir pad ties po riu vis  j  supan  geoobjekt  at vilgiu, tur  reikalingus

atributus ir metaduomenis.

  Metaduomenys – inios apie geoobjekt  registravim , atnaujinim , GDB

sudarym , tvarkytoj  ir t.t., b tinos vartotojo informavimui apie gaunamus geoduomenis.

  Vienas i  geoduomen  kokyb s rodikli  yra j  atitikimas GDB standartui. GDB

metaduomen  apra ymo modelyje reglamentuojama, kaip reikia apra yti GDB ir atskiro

geoobjekto duomenis.

  Metaduomenys – tai duomenys apie duomenis. Jie b na trij  r :

• bendri duomenys apie vis  geoduomen  baz ;

• sam s duomenys apie kiekvien  geoobjekt ;

• geoobjekt  grup s metaduomenys.

Lietuvos teritorijos kartografavimas masteliu 1:10 000 atliekamas skaitmeninio

kartografavimo technologijos pagrindu. Kuriamos KDB strukt ra atitinka laikin

normatyvin  dokument  “Lietuvos Respublikos mastelio 1:10 000 em lapio

kartografini  duomen  baz s, skirtos Lietuvos kartografavimui masteliu 1:10 000

(KDB10LT). KDB10LT apra yme numatomas duomen  kaupimo i stymas etapais,
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vadinamais KDB10LT lygiais. Yra numatyti trys KDB lygiai: Mikro, Midi ir Maksi

lygis.

Tam kad galima b  interpretuoti ortofotoplan  bet kuriuo lygiu, b tina inoti

kaip naudotis lygio sluoksni  apra ymais.

Kiekvieno sluoksnio apra ymas susideda i  3 dali :

1. Pastovaus dyd io lentel , kurioje pateiktas sutrupintas sluoksnio pavadinimas,

nurodytas informacijos tipas ir trumpai apra yta saugoma informacija;

2. Kintamo dyd io lentel , kurioje nurodoma kaupiama atributin  informacija:

lauk  pavadinimai, duomen  tipas ir formatas, saugomos informacijos apibr imas.

Reikia atkreipti d mes , jog i lentel  nurodo bendr  atitinkamo sluoksnio atributin s

informacijos failo strukt , ta iau vairiems to sluoksnio geoobjektams pildomi gali b ti

ne visi laukai arba nepildomi visai;

3. Kintamo dyd io lentel , kurioje nurodomi sluoksnio geoobjektai, pateikiant j

pavadinimus, kodus pagal KDB10LT klasifikacij  ir pildomus laukus. Lentel je yra trys

skiltys, kuriose pateikiama i informacija:

• pirmoji skiltis – sluoksnyje pateikiam  geoobjekt  pavadinimai;

• antroji skiltis – atitinkam  geoobjekt  kodai;

• tre ioji skiltis – atitinkamam objektui kaupiam  duomen  lauk  pavadinimai.

5.1 Ortofotografini em lapi  ir KDB10LT panaudojimas poky iams

analzuoti

 Geodezijos institutas atliko eksperment . Jo metu buvo lyginami geodezin s ir

fotogrametriniais metodais sudaryti em lapiai. Kont  pad ties maksimal s

nesutapimai parod , kad ortofotoplanai ma ai nusileid ia geodeziniais principais

sudarytiems em lapiams. Tod l ortofotoplanus galima laikyti patikima planine

med iaga atliekant vairius teritorij  nu ym jimo, projektavimo, planavimo ir net

vertinimo darbus. Fotovaizdas suteikia galimyb  i analizuoti papildom , kartais atrodo

visi kai nereik ming  informacij .

Buvo atliktas ir KDB10LT interpretavimo duomen  patikimumo tyrimas.

Patikrinus vien  ortofotografinio em lapio lap  lauko b du buvo nustatyta, kad visi

neatitikimai yra atsirad  d l duomen  nusid jimo (visi nepa ym ti objektai nauji ir
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juos galima fiksuoti kaip poky ius, o ne kaip klaidas). Taip kilo mintis KDB10LT

panaudoti gamtini  bei kini  poky  nustatymui.

Buvo pasirinkta vietov  Kauno priemiestyje. B tent is em lapio lapas

pasirinktas tod l, kad tai vienas i  pirm  skaitmeniniais metodais sudaryt em lapi . Be

to, priemiestini  teritorij  situacija kei iasi grei iau. Teritorijos situacij   sudarantys

elementai yra labai vair s:

§ 67,5% - em s kio naudmenos.

§ 19,9% - u statytos teritorijos ir keliai.

§ 6,2 % - mi kai ir kr mynai.

§ 3,2 % - hidrografijos objektai.

§ 2,9 % - kiti objektai u imantys s lyginai ma us plotus.

em lapis buvo tikrinamas lauko b du  ir pagal pasikeitim  kiek  suskirstytas 

2 zonas:  nedideli  pasikeitim  zona ir esmini  pasikeitim  zona. Situacijos pasikeitimai

nustatyti visame analizuotame plote. J  i sid stymo schema pateikiama 5.1 pav.

5.1 pav. em lapio lapo RINGAUDAI pasikeitim  i sid stymo zon  schema.

 schemos matyti, kad did ioji dalis pasikeitim  i sid st  apie Ringaud

gyvenviet . Gyvenviet s  teritorija padid jusi beveik 3 kartus. Padid s plotas n ra labai

tankiai u statytas-vyrauja pavien s sodybos arba nedideli individuali  nam   kvartalai.

Pietin je em lapio dalyje visi  esmini  pasikeitim  zon  sudaro naujai kurtos sodybos.

iaur s ryt  dalyje esan  esmini  pasikeitim  zon  sudaro em s kio naudmen
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pasikeitimas. Did ioji dalis em lapyje pa ym to sodo nurauta ir iuo metu toje vietoje

yra ariama. Du nedideli nat rali  piev  plotai u  kr mais.

 Nedideli  pasikeitim  zonoje situacija arba nepakitusi, arba pasikeitimai

ne ym s (pasikeitusi lauko keliuko forma, u aug  pavieniai kr mai, pakel se pasodintos

med  eil s ir t.t.).

Esmini  pasikeitim  zona sudaro 18,9 % viso em lapio ploto (5.2 pav.). Pa ioje

zonoje pasikeitimai pasiskirsto taip:

1. 81 % -U statyta teritorija.

2.   12 % - em s kio naudmen  pasikeitimas tarpusavyje.

3.    1  % - em s kio naudmenos u  kr mais.

4.     6 % - Kiti vair s pasikeitimai.

5.2 pav. Esmini  pasikeitim  zonos pasiskirstymo grafikas.

io tyrimo metu buvo analizuojami poky iai 1995 – 2004 metais. Buvo palyginti

1995 met  skridimo aerofotografin s nuotraukos duomenys ir duomenys surinkti lauko

darb  metu. Atliktas tyrimas tik patvirtino, kad Lietuvos teritorijai b tina atnaujinti

ORT10LT duomen  baz .

2005 metais Lietuvos teritorijai buvo atliktas naujas skridimas, o 2007 prad ti

naudoti pagal  skridim  pagaminti multispektriniai ortofotografiniai em lapiai. is

faktas atv  naujas ortofotografini em lapi  ir j  pagrindu sukurt  DB naudojimo

galimybes. Vis  pirma, atsirado galimyb  atnaujinti jau pasenusius duomenis (5.3 pav.)
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5.3 pav. a) vietov  1995, b) – 2005 metais, u tricuotas plotas kuriame situacij

reikia atnaujinti

Turint naujus ortofotografinius em lapius atsirado galimyb  lyginti dviej

skirting  skridimo duomenis , fiksuoti bei analizuoti gamtinius bei kinius poky ius.

 Atliktas tyrimas, kurio metu nustat yta, kad daugiausiai pasikeitim  pastaruoju

metu vyksta urbanizuotose teritorijose, daug ja hidrografijos objekt , brand  mi

kei ia mi ko jaunuolynai,ir t.t.

 Dauguma poky  vyksta em s kio naudmen  s skaita. Pastaruoju metu daug

em s kio paskirties emi  dirvonuoja ir n ra naudojamos pagal paskirt . Tokie plotai

esantys netoli mi  pakankamai greitai u elia menkaver iais kr mais bei mi ko

jaunuolynu ( 5.4 pav.).

Atnaujinti . . veikl  tokiose teritorijose labai sud tinga, brangu, o esant nederlingiems

dirvo emiams – netikslinga.
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5.4 pav. a) Apleistas, nenaudojamas . . paskirties laukas 1995 met  aerofotografijoje.

b) Tas pats laukas 2005 met  aerofotografijoje, jau apaug s mi ko jaunuolynu

Pasteb tas ir kitas mi ko jaunuolyno veisimo b das . . naudmenose, tai

sodintas mi kas ( 5.5 pav). kininkai patys u sodina mi ku nederlingus, nepatogius

dirbti . . naudmen  plotus. Tai geras sprendimas, nes sodintas mi ko jaunuolynas

ateityje taps geros kokyb s brand iu mi ku.
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5.5 pav. a) . . naudmenos 1995 met  aerofotografijoje. b) Tas pats laukas 2005 met

aerofotografijoje, apsodintas mi ku

Analizuojant skirting  skridim  duomenis pasteb ta daug poky  hidrografijoje.

Da niausiai pasitaikantis – . . naudmenose i kastos naujos k dros, vandens telkiniais

tap  karjerai  (5.6 pav.).

5.6 pav. a) Ariamosios laukas 1995 met  aerofotografijoje. b) 2005 met

aerofotografijoje - karjeras virt s vandens telkiniu

Mi ko masyvuose pastebimi dideli poky iai nekei iant j  paskirties. Brand

mi  kei ia mi ko jaunuolynai (5.7 pav. ).

5.7 pav. a) Brandus mi kas 1995 met  aerofotografijoje. b) 2005 met  aerofotografijoje

– dalis mi ko i kirsta ir u sodinta jaunuolynu
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 Skirtingo skridimo aerofotografijose pastebimas ariamosios em s u mirkimas

ten, kur prastai veikia melioracijos sistema, yra dubos (5.8 pav.). Tokios vietos

palaipsniui u pelk ja, u elia kr mais, pikt ol mis ir tampa netinkamos naudoti . ..

5.8 pav. Ariamoji em  su u mirkusiomis vietomis 1995 met  (a) ir 2005 met  (b)

aerofotografijoje.

5.2 ORT10LT bei KDB10LT panaudojimas objekt  savyb ms nustatyti ir

vertinti.

sigyjant, i sinuomojant em s sklyp , arba atliekant konsolidacij  labai svarbu

inoti jo teigiamas ir neigiamas puses. Jeigu aeronuotraukos atlikimo metu sklypas buvo

suartas, tai apie j  galima su inoti daug papildomos informacijos.

Ariama ortofotoplanuose i siskiria taisyklingos formos sklypais, tolygia spalva,

vientisu tonu. Saus  dirvo emi  fototonas viesesnis, dr gn  – tamsesnis, o vie iai

suart  dirvo emi  gali b ti net juodas. Jeigu ariama u mirkusi, tai u mirkimo vietos

nusifotografuoja tamsios, aptaki  form  d s (5.4 pav.).

Vasaros metu ariamosios fototonas ir spalva priklauso nuo augalijos ( em s kio

kult  ) r ies bei j  vegetacijos faz s, ir nuolat kinta.
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5.4 pav. Ariamosios masyvas su i skirtais u mirkimo po ymiais

Arimui b dingas br niuotas fototonas (matosi suartos vagos), em s kio

technikos dirbimo ym s. Arime gerai atsifotografuoja po emin  melioracijos sistema

tada, kai ji gerai funkcionuoja (5.5 pav.).Tai labai svarbu, nes Lietuvoje yra daug

pasenusi , prastai funkcionuojan  melioracini  sistem , kurioms reikalinga

rekonstrukcija.

5.5 pav. Ariamosios masyvas su ai kiai nusifotografavusia melioracijos sistema

sigyjant sodyb , sklyp  ar kit  nekilnojam  turt  labai aktuali keli  b kl .

Svarb s ne tik kelio danga bei plotis, bet ir jo b kl . Pirkim  atliekant vasaros metu

pirk jas gali nepasteb ti, kad esant krituli  pertekliui keliai sigyjam  objekt  tampa
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sunkiai prava iuojami. Kadangi aerofotografija daroma ankstyv  pavasar  arba v lyv

ruden  (o iam laikotarpiu Lietuvoje b dingas krituli  perteklius), tai ortofotografiniuose

em lapiuose pastebimi keli  defektai. Fotovaido elementai suteikia galimyb  vertinti

vyro dangos keli , gruntkeli , ir lauko keli  b kl . Geros kokyb s keliams b dingi

ry s ir taisyklingi kont rai, vienodas plotis, tiesi  linij  ilgiai (8.6 pav.). Tokie keliai

aeronuotraukose atvaizduojami viesiomis juostomis, kurias i  abiej  pusi  juosia

tamsesn s linijos – grioviai arba sankasos. Esant prastai kelio b klei toje kelio atkarpoje

fototonas patams ja, tampa netolygus – atsiranda viesesni  bei tamsesni

mi .Tokiam keliui b dingas nepastovus plotis.

Gruntkeliai i siskiria savo akotumu. ie keliai prasideda arba baigiasi

gyvenviet se, silieja  platesni  keli  tinkl .Prastos b kl s gruntkeliams b dingas

nepasovus plotis ir atspalvis ( 5.7 pav.).

Lauko keliai sudaro did  dal  prastos kokyb s keli . Kai kelias yra labai

nepastovaus plo io, vietomis jo visi kai nesimato, b dingas labai tamsus fototonas,

vair s apva iavimai ir vingiai tai galima spr sti, kad jo kokyb  prasta.

5.6 pav. Geros b kl s vyro dangos keliai  5.7 pav. Prastos b kl s, sunkiai

prava iuojamas gruntkelis

Pagal fotovaizd  atpa inti u statytas teritorijas nesud tinga, nes jos

nusifotografuoja taisyklingomis formomis, savitu i sid stymu, pastatams b dingi

liai. Pastat  atspalvis ar spalva esmin s takos neturi, nes priklauso nuo stogo

dangos.

Pagal fototon  galima nustatyti ne tik sdybos viet  bei u imam  plot , bet ir

pastat  skai , j  i sid stym . Galima susidaryti nuomon  apie eldynus, supan

aplink  (5.8 ir 5.9 pav.).
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5.8 pav. Sodyba su ai kiomis ribomis ir gerai pri rimu sodu

5.9 pav. Labai didel  plot  u imanti sodyba  su senu, i ret jusiu sodu

Galima vertinti sodyboje esan io sodo b kl . Tvarkingas, gerai pri rimas sodas

turi ai kias ribas, med iams b dingas ry kus eili kumas (5.8 pav.). Senam, prastai

pri rimam sodui b dingas tamsesnis fototonas (ne ienaujami, nepri rimi tarpueiliai,

med iai tik atskirose vietose i saugo eili kum , nes dalis j  i nyk  arba yra prastos

kl s (5.9 pav.). Pagal fotovaizd  galima nustatyti ir sodo brand . Jaunam arba

ema giui sodui b dingi smulk s laj  kont rai, viesesni tarpueiliai.

Rastrinio vaizdo analiz  parod , kad rastinis vaizdas duoda daug papildomos

informacijos apie teritorijas ir jose esan ius objektus. ia informacija gal  pla iau



59

naudotis asmenys sigyjantys ar nuomuojantys nekilnojam  turt ,  atliekantys kokyb s

vertinimo darbus,  konsolidacij , ir t.t.

Pagrindiniai skyriaus klausimai

1. Kokiems darbams atlikti naudojami KDB10LT duomen  baz je sukaupti

duomenys?

2. Kokie pagrindiniai duomenys kaupiami KDB10LT Mikro, Midi ir Maksi

lygiuose?

3. Pagal kokias ymias galima i skirti ariamosios u mirkim rastriniame

vaizde?

4. Kokie po ymiai leid ia verinti kelio b kl  rastriniame vaizde?

5. Kaip ariamojoje em je galima vertinti melioracijos sistemos b kl ?
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6. AEROFOTOGRAFIJ  IR KOSMINI  VAIZD  I PL STIN S

PANAUDOJIMO GALIMYB S

6. 1 Kosmini  vaizd  ir aerofotografij  panaudojimas dirvo emio

kartografavimui bei tyrimui

Interpretuojant dirvo em  galima i skirti dvi pagrindines kryptis: speciali

dirvo emio em lapi  sudarymas kartografuojant dirvo emio tipus ir j  ribas bei

dirvo emio dinamini  proces  tyrimas.

Dirvo emio dinaminiai procesai tiriami analizuojant periodini  aeronuotrauk

med iag  (l tiems procesams tirti) arba operatyvi  aerofotografini  vaizd  duomenis,

kai tiriami atsitiktiniai arba greitai besivystantys procesai (u tvindyt  dirv  nuplovimas,

dirvos subrendimas s jai, jos dr gnumas, temperat ra ir kt.).

Aptarsime potencines distancinio dirvo emio zonavimo galimybes. Daugelio

saus  dirvo emi  atspind io geba charakterizuojama did jimu elektromagnetini  bang

intervale nuo 0,4 iki 2,0 µ m. Dr gn  dirvo emi  spektrinio ry kio koeficient  kreiv s

turi linkius, kuri  maksimumai yra nuo 1,45 µ m iki  1,95 µ m. iose zonose saul s

radiacij  sugeria vanduo. Atspind io lygis priklauso nuo dirvo emio mineralin s

sud ties, humuso kiekio, gele ies oksid  ir vandens, o taip pat nuo pavir iaus

strukt ros.

Jei humuso ir gele ies oksido dirvoje yra iki 5%, integralinio ry kio koeficiento

priklausomyb  yra linijin , jei daugiau kaip 5% - parabolin . Da niausias dirvos ry kio

jautrumas humuso kiekiui yra raudonoje spektro zonoje.

ym s dirvos ry kio skirtumai jau iami kei iantis dr gm s kiekiui joje.

Analizuojant fotovaizd , i sam  dr gm s i sid stymo dirvoje vaizd  galima steb ti

artimoje infraraudonojoje spektro zonose.

Dirv  ry kis priklauso ir nuo pavir iaus mikrostrukt ros. Kuo didesni grumstai,

tuo didesnis bendras li  plotas, tuo daugiau sugeriama spindulin s energijos.

Dirvo emio interpretavimo specifik  nulemia tiriamo objekto ypatumai.

Vaizduose, gautuose elektromagnetinio spinduliavimo optiniame diapazone, gaunama

informacija tik apie vir utin  dirvo emio profilio horizont . U davinys darosi

sud tingas ir tod l, kad daugeliu atvej  dirvos pavir ius tiesiogiai neatsivaizduoja, nes

ariamosios em s plotus da niausiai dengia augalija. Tod l interpretavimas atliekamas

pagal alutinius po ymius, i skiriant tik dirvo emi  tipus, kartais ir por ius. Kadangi
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dirvo emio interpretavimas sud tingas ir vienu metu reikia analizuoti vis

interpretavimo ymi  s veik , jis pastaruoju metu da niausiai atliekamas vizualiu b du.

Ap velgsime dirvo emi  tip  indikatori  panaudojim  dirvo emio

interpretavime, o taip pat u sifiksavusi  fotomed iagoje vietov s element  ir tiesiogini

interpretavimo ymi  vaidmen iame interpretavime.

Reljefas yra vienas i  svarbiausi  dirvo emio sandaros veiksni . laito statumo

poky iai, j  ekspozicija, paauk jimai lygiose vietose tiesiogiai susij  su dirvo emio

charakteristik  pasikeitimu. Patikimos inios apie vietov s reljef  gali b ti gaunamos

stebint vietov s stereoskopin  model . Makroreljefo i sid stymo d sningumai gali b ti

analizuojami stereoefekto pagalba. Mikroreljefas gali b ti i ai kinamas ir pagal vaizdo

fototon . Nelygi  atvir  sklyp  fototono pasikeitimas d l nevienodo dr gm s

pasiskirstymo, i aukian io mikro emumose jo gl ji kumo ar druskingumo padid jim

ir mikroauk tumose jo nuskurdim  d l v jo erozijos, d l humusinio sluoksnio

nust mimo em s apdirbimo metu ir t.t. jei dirvo em  dengia augalija, fototono

poky iai taip pat rodo mikroreljefo i sid stym , nes augalija jautriai reaguoja  dirvos

savybi  pasikeitimus, jos derlingum  ir dr gm .

Augalija taip pat svarbus dirvo emio indikatorius. Dirvo emio de ifravime ji

vaidina dvejop  vaidmen . Ji dengia em s pavir , tod l trukdo tiesioginiam

dirvo emio vaizdo tyrimui ir tuo pa iu talkininkauja iam procesui, nes glaud iai

susijusi su dirvo emiu tampa jo indikatoriumi.

Lengviausiai ir patikimiausiai de ifruojami med iai, kiek sunkiau, (da niausiai

pagal alutines de ifravimo ymes) – kr mai. Nat rali olin  augalija turi geras

indikacines savybes.

Apie teritorijos geologin  sandar  sprend iama pagal reljef , kur  geriausiai

steb ti stereofotogrametrini  prietais  pagalba.

mogaus kin s veiklos rezultatai turi pagalbin  reik  dirvo emio

interpretavimui. Tam naudojama em s kio naudmen  priklausomyb  nuo dirvo emio

ies, dr kinimo ir sausinimo sistem  i sid stymas, prie erozin s priemon s ir kt.

Interpretuojant padengtus reta augalija arba atvirus dirvo emius, pasitelkiama ir

vaizdo atspalvis arba spalva, tekst ra, dirvo emio kont  forma.

Vaizdo atspalvis arba spalva priklauso nuo fotografavimo spektro zonos ir

dirvo emio spektrinio ry kio. Pastar  nulemia daugelis veiksni : dr gm s kiekis,

pavir iaus iurk tumas, saul s pad tis, sklypo pad tis projekcijos centro at vilgiu. Tai

suma ina vaizdo tono reik  interpretavimo procese. Ta iau tinkamai parinkus
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aerojuostos tip  ir viesos filtr , net ir juodai – baltose aerovaizduose galima gerai skirti

kai kuri  sklyp  dirvo emi  kitim , humusingum , karbonatingum  ir kt. Didesniu

informatyvumu pasi ymi vaizdo spalva spektrozonin se, sintezuotose nuotraukose.

Atvir  dirv  vaizdo strukt ra atspindi:

•  apdirbimo p dsakus (arim , vagojim  ir kt.);

• pana ios formos nedideli  plot , kompleksini  dirv  komponent

skirtingas savybes;

• erozijos proces  rezultatus;

• gyv  veiklos p dsakus.

Dirvos kont  dydis ir forma i  esm s priklauso nuo reljefo ir n ra patikima

interpretavimo ym .

Interpretuojant dirvo em  kosminiuose vaizduose, jo ry kumas yra prastesnis,

blogesnis stereoskopinio steb jimo s lygos, ta iau galima steb ti land afto element

apibendrintas ry kio charakteristikas didel ms teritorijoms vienodos nuotraukos

lygomis. Ma esn  linijin  skiriamoji geba neleid ia panaudoti svarbi  interpretavimo

ymi  (forma, i matavimai, tekst ra) pagrindiniam dirvo emio indikatoriui – augalijai

interpretuoti. ie tr kumai gali b ti kompensuojami vidutinio ir stambaus mastelio

aerofotografijose. Tuomet gali b ti atskiriamos dirvos, turin ios vairi  atspind io geb

naudojamame spektriniame intervale. Be to, fotografuojant i  dideli  auk , suma ja

augalijos dengiamasis efektas.

Dirvo emio interpretavimo darb  technologija priklauso nuo interpretuojamos

teritorijos sud tingumo, turimos speciali  tyrin jim  med iagos, fotovaizd

informatyvumo, kartografavimo mastelio, interpretuotoj  patirties.

Dirvo emio humuso kiekis plikos dirvos vaizduose skiriamas pagal vaizdo

fototon . Dirvo emio ry kio skirtumai, ypa  jo savybi  skirtumai, gerai perduodami

siaurakampiais aerofotoaparatais, jei augalijos danga nevir ija 30 – 40%. ie faktoriai

gali b ti i skirti tik vienu metu analizuojant zoninius vaizdus. Dirvo emio dr gm s

pasiskirstymui analizuoti naudojami vaizdai, gauti infraraudonojo spektro zonoje.

Infraraudonos ilumin s nuotraukos pagalba galima gauti informacij  apie temperat

ir dr gm s pasiskirstym  dirvos pavir iuje, sistemingai kontroliuoti melioracini

sistem  funkcionavim . Dienos metu darant  nuotrauk , lygiagre iai daroma ir

fotonuotrauka, o tai palengvina interpretavimo darbus.
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 Dirvo emio dr gnumas gali b ti tiriamas ir superauk to da numo bang

diapazone. Rezultat  tikslumas iuo atveju priklauso nuo augalijos dangos tankio,

auk io ir strukt ros. Tiriamojo dirvos sluoksnio gylis priklauso taip pat nuo bangos

ilgio ir dirvos savybi .

  Infraraudonoji ir superauk tojo da numo nuotraukos gali b ti naudojamos

dirvo emio u drusk jimo procesams tirti dr kinamose em se.

 Kosminiai vaizdai ir aerofotografijos labai efektyvios priemon s erozijos

procesams tirti. Eroduoti sklypai fotovaizde i ai kinami pagal vaizdo ton  (spalv ).

plaut  dirv  ry kumas gerokai didesnis u  erozijos nepaliest  plot . Tai lie ia ir

sklypus, padengtus augalija, nes ji jautriai reaguoja  s lyg  pasikeitim . Erozijos

proceso tipas nustatomas i  tiesiogini  interpretavimo ymi  – kont  formos, optinio

tankio i sid stymo specifikos, tekst ros, to taip pat i alutini  interpretavimo ymi  –

reljefo, krituli  kiekio, sniego tirpimo intensyvumo, v  re imo ir naudmen  apsaugos

nuo v jo, dirvos ir augmenijos dangos prie erozini  savybi  ir kt. Erozini  proces

tyrimams svarbu teisingai parinkti fotografavimo laik . Kosminiai  vaizdai iam tikslui

tinka ma iau, bet naudojimo galimyb s neatmetamos.

6.2 Kosmini  vaizd  ir aerofotografij  panaudojimas em s naudmen

kl s prognozavimui

kiniu po riu labai svarbu sistemingai steb ti em s kio kult  b kl , prognozuoti

 derlingum . Efektyviai ie u daviniai gali b ti sprend iami pasitelkus distancin

zondavim .

 Augalijos distancinis tyrimas remiasi j  optini  savybi  skirtumais.

Atsispind jusi  nuo augal  saul s spinduli  spektrin  sud tis elektromagnetini  bang

ilgio intervalas yra 0,4 - 2,5 µ m. Jis priklauso nuo radiacijos sug rimo intensyvumo,

kuris savo ruo tu priklauso nuo chlorofilo kiekio matomoje bang  zonoje ir vandens –

vidurin je infraraudon  bang  spektro zonoje, o taip pat nuo lap  histologijos

ypatum .

Matomoje spektro zonoje augalai intensyviausiai asimiliuoja spindulin

energij , m lynoje spektro zonoje, raudonoje spektro zonoje ir aliojoje spektro zonoje.

Ji priklauso nuo lap  strukt ros.

Augal  fenologin  dinamika, taip pat poky iai, s lygojami vandens ir maistini

med iag  deficitu, dirvo emio padidintu druskingumu, i aukia spektrinio ry kio
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koeficient  kreiv s transformacijas. Teisingai parinkus daugiazon s nuotraukos

sistemos parametrus ir zondavimo laik , galima i ai kinti augal  r is ir j  b kl .

Gauti kokybi kas palydovines nuotraukas Lietuvos teritorijoje trukdo klimatin s

lygos, o ypa  –debesuotumas ir r kai. Atliekant meteorologinius steb jimus nustatyta,

kad giedr  dien  Lietuvos teritorijoje daugiausia b na gegu s – rugpj io m nesiais.

iuo laikotarpiu did iausia tikimyb  gauti tinkamas daugiaspektres nuotraukas analizei

ir kartografavimui atlikti. Siekiama parinkti tinkamiausi em s pavir iaus skenavimo

laikotarp  tiriant ir kartografuojant em s naudmenas nuotoliniu metodu Lietuva yra

klimatin je zonoje, kur per metus vegetacinis laikotarpis kei ia nevegetacin  period .

Augalin s dangos vegetacinis laikotarpis prasideda skirtingu metu ir baigiasi

nevienodai. Anks iausiai parsideda iemini  jav  ir daugiame alien  vegetacija.

liau su aliuoja lapuo iai med iai ir vasarin s em s kio kult ros. Kiekvienais

metais augal  vegetacijos prad ia, pabaiga, vasarini  ir kit em s kio kult  s ja,

brendimas ir derliaus nu mimas priklauso nuo t  met  meteorologini  s lyg  ir gali

labai nukrypti nuo daugiame  vidurki  (6.1 pav.).

6.1 pav. Augalijos vegetacinis ir nevegetacinis periodai

Lietuvoje vegetacijos prad ia gali svyruoti iki 20 dien . Augal  augimo ir

vystymosi intensyvumas taip patsvyruoja, nes esant v lesnei vegetacijos prad iai

augimo s lygos b na palankesn s. Baland io – gegu s m nesiais ieminiai rugiai,

kvie iai ir kitos iemojan ios kult ros sukaup  didelius biomas s kiekius, o vasarin s ir

ilumam s kult ros – tik s jamos. Rugpj  ir rugs  jau nupjaunami javai, ta iau dar

auga linai, cukriniai runkeliai, atauga daugiame oli  atolai. Tik bir elio ir liepos

nesiais em s kio kult ros auga visuose laukuose (i skyrus p dymus).
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Sprend iant praktinius u davinius, reikia atsi velgti  tai, kad dirvo emiai

neb na pilnai padengti augalija ir augalijos spektrini  ry kio koeficient  kreiv s

formavimui tur s takos ir informacija apie dirvo emius.

Vienas i  svarbiausi  klausim , sprend iam  distanciniais metodais, yra em s

kio kult , ypa  jav  , tyrimas, j  b kl s ir vystymosi vertinimas, derliaus

prognozavimas. Derliaus prognozavimas remiasi biomas s kiekio nustatymu pagal

kosmin s nuotraukos bei aeronuotraukos duomenis.

Nat rali  pa arini  kult  distancinis tyrimas suteikia galimyb  steb ti j

kl , o taip pat pateikia duomenis, kurie reikalingi planuojant j  eksploatacij  bei

racionaliam panaudojimui. Siekiant sutvarkyti ganykl  teritorijas, i ai kinama j  tipai,

kr muotumas, kupstuotumas, eroziniai procesai.

Atliekant nat rali  pa arini  kult  geobotaninius tyrimus galima steb ti:

augal  grupi  spalv , kuri priklauso nuo vegetacijos faz s, sklypo pad ties vaizde, v jo

krypties zondavimo momentu; vaizdo tekst ra, sudaranti skirting  augal  grupi

mozaik , savo ruo tu besikei ian  pasikeitus augimo s lygoms.

Darb  technologija pana i  dirvo emio interpretavimo proces . Lauko ir

kameralini  darb  apimties santykis priklauso nuo teisingos spektro zonos (zon )

parinkimo, taip pat nuo zondavimo sezono, auk io ir azimutin s saul s pad ties.

 Daugelis em s kio kult  net stambaus mastelio aerofotografijose pagal

tiesiogines interpretavimo ymes patikimai atpa stami sunkiai. Atpa inimo

patikimumas pager ja vizualiai interpretuopjant multispektrinius vaizdus.

Automatizuoto interpretavimo patikimumas, naudojant stambaus mastelio zoninius

vaizdus bei spektrines ir tekst rines ymes, priart ja prie 100%. Smulkaus mastelio

kosminiuose vaizduose ir aerofotografijose vienintel  tinkama tiesiogin  interpretavimo

ym  yra vaizdo spalva. Daugiazoniams vaizdams tinkamai parinkus zondavimo

sistem  ir s lygas, daugelio kult  interpretavimo patikimumas pasiekia 75 - 95%.

 Jav  derlingumo prognozavimas distanciniais metodais gali b ti atliekamas

dviem variantais. Pirmasis (nesud tingas ir greitas) variantas – biomas s kiekio, t.y.

augal  auk io ir tankio matavimas. Ta iau kartais ry ys tarp biomas s kiekio ir

derlingumo nustatomas netiksliai d l blog  oro s lyg , kenk , lig  ir pan. Tod l

vienkartini  steb jim  rezultatai ne visada b na teisingi.

 Antrasis variantas paremtas kult  vystymosi proceso matematiniu

modeliavimu. ia atsi velgiama  visus formuojan ius derli  veiksnius: dirvas ir j
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kl , or  dinamik  vegetacinio periodo metu, pas li  b kl  pagrindini  vegetacini

stadij  metu.

 Toki   dinamini  modeli  funkcionavimo pagrindas – reguliarus informacijos

apie pas lius ir orus papildymas. Toki  informacij  teikia resursiniai ir meteorologiniai

palydovai. Prognozavimo patikimumui padidinti ir pas li  b klei pagerinti atliekami

aerovizual s ir vizual s dirvos dr gnumo, temperat rinio re imo ir pas li  b kl s

steb jimai. Kiekvienu atveju, panaudojus agrotechnines ir agrochemines priemones,

prognoz  yra koreguojama. Distancinio zondavimo duomenys gali b ti panaudojami

nusakant ir gr dini  kult  subrendimo bei derliaus nu mimo laik .

 Atspind io intensyvumas ir spektrin  sud tis kei iasi, jei augalai yra ne vienos

fenologin s faz s, yra i gulusi  jav , sergan  ar pa eist  kenk . iems steb jimams

aviacin mis zondavimo priemon mis gali b ti: fotografin s, televizin s kadrin s,

infraraudonoji, radio ilumin  ir radiolokacin  nuotraukos, aerovizual s steb jimai.

Registracijos spektrinis intervalas parenkamas pagal konkretaus rei kinio

spektrometravimo duomenis, o distancinio zondavimo sistemos linijin  skiriamoji geba

– priklausomai nuo rei kinio paplitimo ploto.

 Aerofotografija d l informacijos perdavimo neoperatyvumo retai naudojama, ia

labiau tinkami kosminiai vaizdai.

iemken  augimas tikrinamas tris, keturis kartus. Pas liams sudygus tikrinama

jos darb  kokyb , tr  i barstymo tolygumas, pas li  u ter tumas ir planuojamos

agrochemin s priemon s. Po to prognozuojama augal  i gulimo tikimyb , randami

nykusi  augal  plotai.

 Steb jimai vegetacijos viduryje leid ia sekti j  vystym si, kenk  ir lig

pa esitas vietas, pikt oli  plotus. i informacija naudojama papildomam tr imui ir

augal  apsaugai projektuoti, prognozuoti derli  ir jo nu mimo laik . Prie  derliaus

nu mim  kontroliuojamas jav  subrendimo vienodumas, i ai kinami i gul  plotai ir j

procentas.

 Fotografin s ir televizin s distancinio zondavimo sistemos taip pat naudojamos

agrotechnini  ir agrochemini  priemoni  kokybei tikrinti, naujos  darb  technikos ir

technologijos efektyvumui tirti. Svarbiausiais fitopatologin s kontrol s efektyvumo

vertinimo kriterijus yra operatyvumas.

 Distancinio zondavimo sistemos parametrai, distancinio zondavimo da numas ir

laikas parenkamas pagal sisteminio spektrometravimo duomenis. Pa eistos augalijos

spektrinio ry kio kreiv s kinta d l augal  spektrinio ry kio kitimo, kur  s lygoja
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chlorofilo kiekio pasikeitimas, audini  suirimas, lap  spalvos pakitimas, j  suvytimas.

Be to, nuvyt , susisuk  ar net nukrit  lapai atidengia dirvo em , d l ko kei iasi

spektriniai ry kiai. Fitopatologiniams rei kiniams tirti perspektyvi ir infraraudonoji, ir

pasyvi radio ilumin  nuotraukos.

6.3 Kosmini  vaizd  ir aerofotografij  panaudojimas gruntini  vanden

paie kai

Interpretuojant kosminius vaizdus ir aerovaizdus, randami gruntiniai vandenys,

nustatomas j  gylis, teritorinis i sid stymas, mineralizacijos laipsnis. Naudojami du

hidrogeologinio interpretavimo variantai  - indikacinis ir land aftinis. Pirmuoju atveju

panaudojami gruntini  vanden  i oriniai po ymiai: augal  r ys ir j  grup s, dirv

tipai, kai kurios geomorfologin s sandaros. is variantas paprastas ir prieinamas, bet

reikalauja daug darbo. Land aftinis variantas pagr stas hidrogeologini  charakteristik

tarpusavio ry iu  su tam tikrais land afto taksonominiais vienetais.

 Interpretuojant indikatorius vizualiai, naudojamasi tiesiogin mis interpretavimo

ym mis, daugiausia vaizdo fototonu ar spalva. Tono skirtumai priklauso nuo augalijos

ies, vegetacijos faz s, dirvos projektyvin s dangos ir tipo. Elektromagnetini  bang

diapazone  0,6 - 0,7 µ m (masteliai 1:10 000 – 1:25 000) augalai – indikatoriai

patikimai interpretuojami pagal fototon . Optimaliausias aerofotografijos, skirtos

hidrogeologiniams tyrimams, laikas yra pavasaris ir vasaros prad ia. Darbai apytikriai

atliekami tokia tvarka: bandym  laukuose tiriami indikatoriai ir j  interpretavimo

ym s, interpretuojama, rezultatai patikslinami lauke.

 Gruntini  vanden  paie kai perspektyvus yra radiolokacinis giluminis

zondavimas, atliekamas lygiagre iai su prasta aerofotografija, kuri naudojama

radiozondavimo duomen  priri imui.

 6.4 Ant emini  ir aerofotografij  panaudojimas dirv  vandens erozijos

charakteristikoms nustatyti

 Erozijos proces  charakteris ir intensyvumas gali b ti tiriami tiesiogiai

vietov je. Ta iau, teisingai parinkus aerofotografijos laik  ir parametrus, galima gauti

detali  informacij  apie dirvos nuplovimo laipsn , smulkiausias linijin s erozijos

detales. Lygios ir kalvotos vietov s aerofotografijose,  be lauko priri imo darb ,
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pakankamai tiksliai nustatomos morfometrin s reljefo charakteristikos ir eroziniai

dariniai. Tai tiriam  objekt  plo iai ir ilgiai. Kai kurios charakteristikos, pavyzd iui,

sklyp  nuolyd iai, vandens sutek jimo lomiai, i grau os, griovos ir kt., taip pat

kmingai interpretuojamos. Tikslesn  informacija apie i plov  plotus, gylius, apimtis,

tiriam  sklyp  profilius gali b ti gaunama stereoefekto pagalba. Naudojami ir ankstesni

duomenys. Darant nauj  aerofotografij  i  l ktuvo, parenkama tinkamas,

aerofotoaparato idinio atstumas, fotografavimo auk tis, aerovaizd  perdengimai,

skiriamoji geba.

  Be aerofotografini  ar kosmini  vaizd , erozijos proces  tyrimui gali b ti

naudojami seni fotoplanai, topografiniai em lapiai, dirvo emio em lapiai,

prie erozini  priemoni  projektai, ir kt.

 Fotogrametriniai metodai leid ia reguliariai steb ti erozijos proces  dinamik ,

plov  tinklo vystim si, griov  did jimo greit , nu liau imus.

Pagrindiniai skyriaus klausimai

1. Kaip kosminius ir aerofotografinius vaizdus galima panaudoti

dirvo emio kartografavimui bei tyrimui?

2. Kokios kosmini  ir aerofotografini  vaizd  panaudojimo em s

naudmen  b kl s prognozavimui galimyb s?

3. Kokios kosmini  ir aerofotografini  vaizd  panaudojimo galimyb s

atliekant gruntini  vanden  paie ?

4. Kaip ant emini  ir aerofotografija gali palengvinti dirv  vandens

erozijos charakteristik  nustatym ?
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