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KODĖL naudojami nuotoliniai tyrimai?

Kaina Operatyvumas
Leidžia “pastebėti” tai, 
ko plika akimi nematome



NAUDOJAMI SPRENDIMAI:

• AEROFOTOGRAFAVIMAS, įskaitant  visų tipų pilotuojamų ir 
bepiločių orlaivių naudojimą, pilnas fotogrametrinis
apdorojimas iki ortofotoplanų bei 3D modelių pagaminimo

• ANTŽEMINĖ FOTOGRAMETRIJA, įvairių objektų 3D modelių 
pagaminimas

• HIPERSPEKTRINIS ir LAZERINIS SKENAVIMAS, gautų duomenų 
apdorojimas

• KOSMINIŲ VAIZDŲ APDOROJIMAS

• Skaitmeninių vaizdų OBJEKTINIS DEŠIFRAVIMAS



AEROFOTOGRAFAVIMAS

• Aerofotonuotrauka naudojant bepiločius orlaivius :

• 3D vietovės modelis kuriamas pagal vaizdų koreliaciją



AEROFOTOGRAFAVIMAS

• Aerofotonuotrauka naudojant bepiločius orlaivius:

• Medienos rietuvių tūrio nustatymas

Vietovėje nustatyto ir gauto 

pagal aerovaizdus rietuvių tūrio 

skirtumai neviršijo 2-3%



AEROFOTOGRAFAVIMAS

• Aerofotonuotrauka naudojant bepiločius orlaivius:

• Skiedrų krūvų tūrio nustatymas



AEROFOTOGRAFAVIMAS

• Aerofotonuotrauka naudojant bepiločius orlaivius:

• Karjerų apimties nustatymas ir stebėsena (Prienai)

Skrydžių aukštis: 150 m

Ekspozicijų skaičius: 56

Atramos taškų skaičius: 20

Aerofotografavimo trukmė: ~2 val. 

Sukurtas produktas: 3D vietovės modelis

Karjero paviršiaus altitudžių tikslumas - vidutinė kvadratinė paklaida 

duomenų, gautų matuojant geodezinio tikslumo GPS prietaisu (200 

kontrolės taškų):

dugnas – 0,25 m, kelių kraštai – 0,59 m, keliai dugne – 0,27 m



3D skaimeniniai griovio paviršiaus modeliai gauti naudojant 
bepilotį orlaivį

• Aerofotonuotrauka naudojant bepiločius orlaivius:

AEROFOTOGRAFAVIMAS



• Aerofotonuotrauka naudojant bepiločius orlaivius:

AEROFOTOGRAFAVIMAS



• Aerofotonuotrauka naudojant bepiločius orlaivius :



Aerofotonuotrauka naudojant ultralengvus orlaivius:

✓ Miško ūkinės veiklos kartografavimas (pvz. plyni kirtimai) 

(VĮ Dubravos eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija)

ORT10LT
Mūsų ortofotoplanas, 24 val. po skrydžių 

planavimo

AEROFOTOGRAFAVIMAS



Aerofotonuotrauka naudojant ultralengvus orlaivius:

✓ Spalvota spektrinė zoninė aerofotonuotrauka

miškų  stebėsenoje (VĮ Dubravos

eksperimentinė-mokomoji miškų urėdija)

2010 m., Twin Commander 690 

C, NIR, R, G 

2008 m., ultralengvas orlaivis, 

NIR, R, G

2013-05-09, BEKAS orlaivis 

orlaivis, R, G, B 

AEROFOTOGRAFAVIMAS



Aerofotonuotrauka naudojant ultralengvus orlaivius:

✓ Aerofotonuotrauka atlikta iš po debesų sluoksnio, naudotina 

miestų želdinių inventorizacijoje (Kėdainių raj.) 

CIR vaizdas

Natūralių spalvų vaizdas

Skrydžių aukštis: 900 m

AEROFOTOGRAFAVIMAS



Aerofotonuotrauka naudojant ultralengvus orlaivius:

✓ Miestų kartografavimas (VŠĮ "S. Dariaus ir S. Girėno 

aerodromas„)

Natūralių spalvų vaizdas
Skrydžių aukštis: 1200 m

AEROFOTOGRAFAVIMAS



• Aerofotonuotrauka naudojant ultralengvus orlaivius:

• Šiuo metu technologiją sudaro:
– Skrydžiai vykdomi Ch-32 "Bekas" tipo orlaiviu. Sukurtas specialus 

aviacinis konteineris, kuriame montuojama įranga

Orlaivis: Ch-32 "Bekas"
GPS/INS grindžiamas įrangos 

integravimas ir aerofotografavimo 

valdymas

RGB/NIR skaitmeninė 

kamera; hiperspektrinė 

kamera; gyrostabilizacija



Spektrinių bibliotekų formavimas: Themis

Vision Systems skeneris „VNIR400H“, 1000 

spektro juostų intervale 400 – 1000 nm

Hiperspektrinis skenavimas iš orlaivių: RIKOLA 

hyperspectral,       sp. jautrumo intervalas 500-

900 nm, sp. skiriamoji geba 10 nm, spektrinis 

žingsnis 1 nm, 0,6 kg, galimybė dirbti kartu su 

RGB/CIR kamera

HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS

Šią technologiją mes taikome dažnai tiesiogiai su geomatika

nesusijusiose srityse, pvz. medžių genetinės kilmės, įvairovės, 

fiziologinės būsenos ir sveikumo būklės 

diagnostika, nedestruktyvūs 

augalinės kilmės maisto 

produktų cheminės sudėties 

tyrimai ir pan.



HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS



Laboratorijos įranga (hiperspektrinė kamera Themis Vision Systems

skeneris „VNIR400H“) naudojama vykdant mokslinius tyrimus:

✓ Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė įvairovė bei jų 

tvarus naudojimas klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis

✓ Hiperspektrinis skenavimas įprastinės ir ekologinės žemės ūkio 

gamybos augalinės produkcijos kokybei, jų užterštumo sveikatai 

kenksmingomis medžiagomis laipsniui vertinti

HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS



HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS

Įvertinti žievėgraužio tipografo pažeidimų aptikimo galimybes 
hiperspektriniuose vaizduose

2017-06-22 2017-06-30



HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS
Medžių dendrometrinių, būklės ir kitų charakteristikų nustatymo 

galimybės, naudojant hiperspektrinį skenavimą
Tyrimo objektas – Kauno m. senamiesčio (dalies) 6 medžių rūšys:

HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS:

Beržo ir mažalapės liepos atspindžio reikšmės 

skenavimo metu (lapams gelstant) pasižymėjo 

aukštesnėmis atspindžio reikšmėmis regimojoje  

spektro dalyje ir mažesnėmis - artimojoje 

infraraudonojoje spektro dalyje (750-1000 nm)



HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS

Medžių dendrometrinių, būklės ir kitų charakteristikų 
nustatymo galimybės, naudojant hiperspektrinį skenavimą

Sėjinukų hiperspektrinės kreivės pasižymėjo būdinga „laiptiška“ spektro kreivių

forma geltonojoje – raudonojoje spektro dalyje ir būdingu staigiu atspindžio

reikšmių kritimu ~ 900 – 970 nm intervaluose

Skirtingos paprastosios pušies populiacijos sėjinukai pasižymi skirtingu

artimosios infraraudonosios spinduliuotės atspindžio intensyvumu: Ispanijos

daugiausiai – 45 proc., Rusijos mažiausiai – 30 proc.



HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS IŠ ORLAIVIO
• Hiperspektrinis vaizdų pradinis apdorojimas

-aerotrianguliacija, bloko skaičiavimai
-62 spektro juostų geografinis orientavimas
-atmosferos korekcija taikant FLAASH modulį 

-820 nm vandens absorbcijos funkcija

-aerozolio kiekis ore buvo nustatytas pagal matomumą - 40 km

• Lajų aukščio modelis 

-3D taškinis nužymėjimas (3260 paprastosios pušies lajų)

-TIN modelis

-3D skaitmeninis 

žemėlapis



HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS IŠ ORLAIVIO

Kauno miesto želdinių būklės tyrimai



HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS IŠ ORLAIVIO

Žėvėgraužio pažeistų medžių identifikavimo

naudojant nuotolinių tyrimų metodus tyrimai



Band1: WL606 nm, FWHM 11,6 Band2: WL526,9 nm, FWHM 10,4 Band3: WL530,9 nm, FWHM 10,9 Band4: WL535,4 nm, FWHM 10,2 Band5: WL550 nm, FWHM 9,5

Band6: WL894,5 nm, FWHM 12,2 Band7: WL653,2 nm, FWHM 10,2 Band8: WL670,1 nm, FWHM 10,9 Band9: WL679,9 nm, FWHM 10,8 Band10: WL815,9 nm, FWHM 10,2

Band11: WL704 nm, FWHM 9,3 Band12: WL721,8 nm, FWHM 9,2 Band13: WL730,1 nm, FWHM 9 Band14: WL732 nm, FWHM 9 Band15: WL787,5 nm, FWHM 8,4

HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS IŠ ORLAIVIO



B Band15: WL787,5 nm, FWHM 8,4
G Band7: WL653,2 nm, FWHM 10,2
R Band13: WL730,1 nm, FWHM 9

HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS IŠ ORLAIVIO



NDVI =(NIR815,9-R653,2)/(NIR815,9+R653,2) NDVI =(NIR730,1-R670,1)/(NIR730,1+R670,1)

HIPERSPEKTRINIS SKENAVIMAS IŠ ORLAIVIO



Lazerinio skenavimo duomenų apdorojimas:  2 kryptys

Atskirų objektų (medžių) 

rodiklių nustatymas 

(siekiamybė – matavimų miške 

pakeitimas), moksliniai tyrimai.

Plotų įvertinimas – 2 fazių atranka, medynų, 

mikro segmentų išskyrimas, jų charakteristikų 

įvertinimas, regresija, neparametriniai metodai 

(siekiamybė – įprastinė miškų inventorizacija).

Šiuo metu vykdomi hibridinių 

(lazerinio skenavimo ir 

fotogrametrinių) taškų masyvų 

naudojimo galimybių tyrimai. Aerovaizdai, daug taškų, lajų dangos 
paviršius, žemė tik atvirose vietose

Fotogrametrinis LiDAR

Mažiau taškų, atspindžiai iš viso 
ardo bei nuo žemės paviršiaus

Hibridinis

Apjungia fotogrametrinį ir LiDAR 
taškų masyvus

LAZERINIS SKENAVIMAS



Sumodeliuoti žemės naudojimo 

tipai NMI apskaitos taškuose 

ŽEMĖS NAUDOJIMO RAIDOS MODELIAVIMAS

Naujų miškų atsiradimo 

modeliavimas

Esami miškai 

laiko momentu T1

Nauji miškai per 

laikotarpį T1-T2

Nauji miškai per 

laikotarpį T2-T3

Nauji miškai per 

laikotarpį T3-T4
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