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Žemės paviršiaus radarinis skenavimas iš palydovų: pagrindiniai principai

Europos  komisija  jau  10  metų  vykdo  GMES/Copernicus  programą,  kurios  tikslas  –  aprūpinti
Europos  institucijas  ir  piliečius  lengvai  prieinama  operatyvine  kosminio  Žemės  stebėjimo
informacija. Tam tikslui yra kuriami ir keliami į orbitą “Sentinel” serijos vidutinės raiškos žemės,
vandenynų  ir  atmosferos  stebėjimo  palydovai,  aprūpinti  naujausios  kartos  kompleksiniais
sensoriais. Pirminiai Sentinel serijos palydovų duomenys yra platinami nemokamai.   

Šiuo metu veikia du Sentinel-1 dirbtiniai Žemės palydovai su aktyviais radariniais sensoriais, kurie
nepertraukiamai  teikia  10  m  rezoliucijos  interferometrinius  (žemės  paviršiaus  deformacijos)  ir
poliarimetrinius  (žemės  paviršiaus  šiurkštumo)  matavimus  nepriklausomai  nuo  debesuotumo  ir
paros  laiko.  Šiaurinėse  platumose  (Lietuvos  teritorijoje)  dėl  persidengiančių  palydovo  orbitų
Sentinel-1 palydovų vaizdai gaunami labai dažnai – dauguma atvejų kasdien, bet ne rečiau kaip kas
4 paras.

Sentinel-1 palydovų poliarimetriniai žemės paviršiaus šiurkštumo matavimai registruojami dviejose
skirtingose poliarizacijose:

• VV poliarizacijoje radaro signalas siunčiamas ir nuskaitomas vertikaliai
• VH poliarizacijoje radaro signalas siunčiamas vertikaliai, o nuskaitomas horizontaliai

VV poliarizacijoje geriausiai matomi vertikaliai orientuoti ant žemės paviršiaus esantys objektai
(pvz. javai – ypač kviečiai), o VH poliarzacijoje išsiskiria šakoti ir tankūs objektai (pvz. grikiai ir
ypač  –  rapsai).  VV ir  VH poliarizacijose  atspindėto  signalo  stiprumas  tiesiogiai  priklauso  nuo
objektų “šiurkštumo” ar “švelnumo”, kurį nulemia vandens kiekis, esantis tuose objektuose ar ant jų
paviršiaus. Jauni ir vešlūs arba neseniai sulyti augalai generuoja silpnesnį radaro signalo atspindį
negu sunokę, sausi ar  sumedėję augalai. Stipriausias atspindėtas VV ir VH poliarizacijų signalas
gaunamas nuo pastatų ir medžių, o silpniausias – nuo atviro vandens paviršiaus.

Radaro duomenų panaudojimas žemės ūkio veiklos analizei

Radaro signalas prasiskverbia pro žolinę augmeniją iki pat dirvos paviršiaus ir kartu su augalais
registruoja atspindį nuo pačios žemės – stiprų signalą nuo kietų sausų grumstų ir akmenukų arba
silpną  signalą  nuo  gerai  išdirbto  puraus  dirvožemio  arba  perteklinio  vandens  susikaupusio  ant
dirvos  paviršiaus.  Ne mažiau  svarbus yra ir  VV bei  VH poliarizacijų  santykis,  nes  tam tikrais
atvejais staiga atsiradusi signalų disproporcija rodo dirvos perteklinį įmirkimą, išguldytus pasėlius,
laukinių žvėrių daromos žalos požymius ir pan.

Dažnai gaunami Sentinel-1 palydovų radariniai duomenys iš VV ir VH vaizdų leidžia pagaminti ne
tik “statinius” vienos datos spalvinius kompozitus,  bet ir  “dinaminius” trijų pastarųjų matavimo
datų vaizdus, kur skirtingomis spalvomis nusidažo plotai, iš kurių buvo gautas stipriausias radaro
signalo atspindys tomis datomis.  Paprastai  dinaminiai  kompozitai  sudaromi taip,  kad naujausios
radaro  nuotraukos  signalas  būtų  rodomas  raudona,  ankstesnės  –  žalia  ir  seniausios  –  mėlyna
spalvomis.  Tai  leidžia  dinaminiuose  kompozituose  skirtingomis  spalvomis  pavaizduoti  ne  tik
signalo stiprumą, bet ir datą(-as) kai atspindėtas signalas buvo santykinai stipriausias. 

Sentinel-1 radaro dinaminiai kompozitai aiškiai parodo kuriose lauko dalyse kuria kryptimi ir kokiu
intensyvumu kinta atspindėto signalo stiprumas per pastarąsias 3-5 dienas, kas leidžia operatyviai
įvertinti lauke vykstančius pokyčius, kaip parodyta šiame pavyzdyje:
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Pavyzdys 1. Neseniai pasėtas 45 ha avižų laukas gegužės pradžioje rodo netolygų sudygusių augalų
tankumą, bet palaipsniui užsipildo. Tamsios sritys rodo didelį augalų tankį, o šviesios – mažą (ratp
retų augalų prasišviečia žemės paviršius). Tačiau, lyginant gegužės 4 ir 8 dienų statinius VV-VH
kompozitus  aiškiai  matyti,  kad  laukas  palaipsniui  susivienodina.  Paskutiniame  paveikslėlyje
matomas visų trijų datų dinaminis VV kompozitas aiškiai rodo kur augalai padengė žemės paviršių
po  05-04  (mėlyni  taškai)  ir  po  05-05  (šviesiai  žali  taškai).  Raudoni  taškai  rodo  išretėjimus
atsiradusius 05-08.

Radaro duomenų panaudojimas žalos vertinimui

Nepertraukiamas Sentinel-1 duomenų srautas  leidžia  nuosekliai  atkurti  praeityje  vykdytų žemės
ūkio darbų eigą ir tiksliai įvertinti nukrypimus nuo įprastinių ūkininkavimo ir pasėlių vystymosi
schemų. Taip pat šiuos duomenis galima panaudoti ir patirtos plataus masto žalos įvertinimui. 

Pasėliams  laukinių  žvėrių  padarytos  žalos  vertinimai  pagrįsti  ekologiniais  tyrimais  patvirtinta
prielaida,  kad  laukuose  besimaitinantys  šernai  dažniausiai  išknisa  bei  ištrypia  augalus.  Pažeisti
augalai džiūsta ir taip susiformuoja atviros dirvos paviršiai. Šios struktūros yra registruojamos kaip
sustiprėjęs elektromagnetinis signalas Sentinel-1 palydovo duomenų sraute. Fizikinis šio metodo
principas yra tas, kad jauni ir santykiani “minkšti” augalai,  kuriuose yra didelis kiekis vandens,
slopina  palydovo  siunčiamo  elektromagnetinio  signalo  atspindį,  todėl  vertikalios  poliarizacijos
atspindėtas signalas smarkiai sustiprėja tuose plotuose, kur dominuoja sausa dirva (ypač nelygūs
dirvos paviršiai) bei sausi augalai. 

Vertinant galimas pažeidimų priežastis, būtina atsižvelgti ir į erdvinį pažeidimų išsidėstymą bei jų
dinamiką  per  tam  tikrą  laikotarpį.  Jeigu  pažeidimai  nutinka  staiga  ir  apima  vientisus  plotus,
greičiausiai  juos  sukėlė  ekstremalūs  gamtiniai  reiškiniai  (audros)  ar  gaisrai.  Jeigu  pažeidimai
formuojasi per ilgesnį laiko tarpą, bet yra tolygiai paplitę per visą plotą, tai gali būti sausros ar
augalų ligų rezultatas. Tačiau jeigu registruojami per kelis mėnesius tolydžio plintantys židininiai ir
linijiniai pažeidimai, galima daryti pagrįstą prielaidą, kad šiuos pažeidimus sukėlė laukiniai žvėrys.

Sentinel-1  radaro  duomenų  panaudojimo žalos  vertinimui  galimybes  vaizdžiai  iliustruoja  vieno
Lietuvoje vykusio laukinių žvėrių padarytos žalos teisminio ginčo nagrinėjimui naudoti duomenys,
pateikti šiame pavyzdyje, kur  lauke matomi javų pažeidimai buvo objektyviai įvertinti naudojant
automatinio palydovinių vaizdų klasifikavimo metodus: 
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2016 m. ruduo – dalis lauko šviežiai suarta 
(šviesi), kita dalis – nenukastos bulvės

2017 m. pavasaris – visame lauke auga 
žieminiai kviečiai, matosi pažeistų pasėlių plotai

2017 m. pavasaris – žvėrių sunaikintas laukas iš
naujo suartas, apsėtas, auga normaliai (mėlyna)

2017 m. pavasaris – išskirtas visiškai (raudona) 
ar dalinai (violetinė) sunaikintų javų plotas

Pavyzdys 2. Sentinel-1 radaro vaizdų serija aiškiai parodė, kad 2016 m. rudenį ūkininkas įdirbo
lauką, tačiau 2017 m. pavasarį didelė dalis jame augančių žiemkenčių buvo sunaikinta, dėl ko
ūkininkui teko iš naujo suarti ir apsėti tą lauką. Sveiki nepažeisti javai matosi mėlyna spalva,
mechaniškai pažeistų javų plotai – šviesiai žalsvi ar šviesiai melsvi, pievos tipo augmenija (ne
javai) – tamsiai žalia spalva.

Naudojant  Sentinel-1  radaro  duomenis  galima  nustatyti  laukinių  žvėrių  pasėliams  daromą  žalą
ankstyvose stadijose,  stebėti  kaip tie  pažeidimai  plintą  ir  laiku imtis  prevencinių priemonių bei
objektyviai įvertinti patirtos žalos mastą, kaip parodyta šiame pavyzdyje:

Pavyzdys 3. Sentinel-1 radaro vaizdų serija teisme įrodė kaip per 2016 m. liepą (kairėje), rugpjūtį
(viduryje) ir rugsėjį (dešinėje) plėtėsi šernų niokojamo kukurūzų lauko pažeidimai (geltona spalva).
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Radarinių vaizdų spalvinių kompozitų interpretavimas 

Radarinių sensorių poliarimetriniai duomenys leidžia stebėti kaip vystosi pasėliai ir kokia yra dirvos
būklė  per  visą  sezoną,  todėl  yra  svarbu  išmokti  palydovinėse  nuotraukose  atpažinti  tam tikras
būsenas. Pateiksime keletą iliustruotų pavyzdžių iš Lietuvos ūkių:

2017-05-11 – neartas laukas 2017-05-14 – dalinai suartas laukas

2017-05-15 – pilnai suartas laukas V15-V14-V11 dinaminis kompozitas

Pavyzdys  4. 73  ha  vasarinių  kviečių  lauko  suarimas  per  2  dienas  (gegužės  14  ir  15).  05-15
nuotraukoje  aiškiai  matosi  skirtingo drėgnumo lauko dalys  – pilkų atspalvių  anksčiau arta ir
labiau išdžiūvusi dalis ir tamsesnė su rausvomis dėmėmis ką tik suarta ir dar nepradžiūvusi dalis 
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2017-05-16 – laukas suartas 
prieš pavasarinę sėją

2017-05-17 – laukas išlygintas 
ir užsėtas

2017-05-21 – prasidėjęs javų 
augimas, dar matosi dirva

2017-05-28 – augantys javai 
pilnai uždengia dirvožemį

2017-06-21 – prasidėjęs javų 
brendimas

2017-07-15 – subrendę javai

Pavyzdys  5.  45 ha avižų lauko formavimo chronologinė seka pavaizduota per  VV-VH statinių
kompozitų  seriją  per  2 mėnesius  nuo sėjos  05-17 iki  07-15.  Po sėjos  radaro signalas  greitai
silpnėja  kol  jauni  augalai  pilnai  padengia  dirvožemį,  vėliau  palaipsniui  stiprėja  augalams
bręstant ir sausėjant.
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2017-06-13 – žemė įmirkus nuo lietaus 2017-06-14 – žemė džiūsta, bet augalai drėgni

2017-06-15 – žemė ir augalai pradžiūvę 2017-06-16 – žemė vėl įmirkus nuo lietaus

Pavyzdys 6. Keturių gretimų dienų statiniai VV-VH kompozitai aiškiai rodo intensyvaus lietaus
poveikį 73 ha vasarinių kviečių laukui: 

• Tamsiai  raudonos  dėmės  rodo  įmirkusią  žemę  su  stačiais  augalais  (VV/VH  signalų
disproporcija); 

• Tamsiai  pilkas  laukas  rodo  pradžiūvusią  žemę  (VV/VH  proporcija  normalizavosi)  su
įmirkusiais augalais (sumažėjęs foninis signalo stiprumas); 

• Šviesiai  pilkas  laukas  rodo  pradžiūvusią  žemę  ir  augalus  (VV/VH proporcija  normali,
foninis signalas sustiprėjęs)
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2017-08-20 – laukas pradžūvęs po lietaus, bet 
daug kur augalai stovi vandenyje

2017-08-24 – stichinis lietus, beveik visi augalai
stovi vandenyje, dalis lauko pilnai apsėmta

2017-08-25 – stichinis lietus tęsiasi: permirkę 
augalai ir dirvožemis, apsemta dalis lauko

2017-08-27 – po stichinio lietaus permirkę 
augalai, žemė pradžiūvus, dalis lauko apsemta

2017-10-30 – įmirkus žemė, dalis lauko apsemta 2017-11-30 – įmirkus žemė, dalis lauko apsemta

Pavyzdys 7. 2017 m vasaros stichinio lietaus poveikis 208 ha avižų laukui: įmirkę augalai stovi
vandenyje, dalis lauko pilnai apsemta, po lietaus apsemti plotai išlieka iki pat žiemos

7


