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EESMÄRK

 RITA KAUGSEIRE

 Satelliitandmete laiem kasutuselevõtt avalike teenuste
edendamiseks.

 Üleujutuste seire

 Töötada välja prototüüp andmetöötluseks, mis võimaldaks
operatiivselt kaardistada üleujutatud piirkondasid Sentinel-1 ja
Sentinel-2 satelliitandmetelt.

 Lühiülevaade üleujutuste kaardistamise prototüübist ja selle
usaldusväärsusest.

Soomaa 22.03.2019



SATELLIITANDMED

 Allalaadimine Copernicus Open Access Hub arhiivist
(https://scihub.copernicus.eu/dhus/);

 Sentinel-1 A/B C-laineala tehisavaradari (SAR) andmed

 Level-1 GRD (Ground Range Detected) produktid;

 Lai interferomeetriline töörežiim (IW, Interferometric Wide Swath)

• Pildistamisulatus 250 km, lahutus 20x22 m, piksli suurus
10x10 m;

• Polarisatsioonid: VH;

 Eriti lai töörežiim (EW, Extra-Wide Swath)

• Pildistamisulatus 400 km, lahutus 93x87 m, piksli suurus
40x40 m;

• Polarisatsioonid: HH ja HV;

 Sentinel-2 A/B multispektraalse satelliitsensori (MSI) andmed

 Level-1C produktid;

 Ruumiline lahutus 10−60 m (sõltuvalt spektraalsest ribalaiusest);



PROTOTÜÜBI KIRJELDUS

SENTINEL-1 ANDMETE ALLALAADIMINE,
EELTÖÖTLUS JA VEE KAARDISTAMINE

 Töötab automaatselt TalTech MSI serveril

 Sisend: S-1 töörežiim (IW, EW), piirkond
(koordinaadid) ja ajaperiood;

 Töötlusprogramm: SNAP (Sentinel
Application Platform) protsessorite abil
koostatud XML-formaadis kood;

 Käivitatakse avatud vee või taimestiku
aluse vee kaardistamiseks;

 Sisaldab seost lokaalse radarikiire
langemisnurga ja veest tagasihajunud
signaali vahel  läviväärtuse
määramine igas rastripunktis;

 Tulem rasterfaili kujul.

Joonis 1. Satelliitandmete töötlusskeem.

Sentinel-1 GRD piltide lugemine

Orbiidiandmete lugemine

Piltide kärpimine

Piltide kalibreerimine (σ0)

Müra vähendamine

Reljeefi korrigeerimine ja 

projektsiooni teisendus

Läviväärtuste määramine

E
el
tö
ö
tl
u
s

Teisendamine dB-skaalasse

Üleujutatud ala eraldamine

V
ee

 k
a

a
rd

is
ta

m
in

e

Üleujutusaladega rasterkihi 

eraldamine

Rasterpiltide lugemine

Raster vektoriks teisendus

Valik asukoha järgi 

(jõed/hooned/puittaimestik)

Üleujutusaladega vektorkihi 

eraldamine

J
ä
re
lt
ö
ö
tl
u
s

Sentinel-2 1C piltide lugemine

Spektraalkanalite ühisele 

lahutusele viimine

Projektsiooni teisendus

Piltide kärpimine

MNDWI indeksi arvutus

Läviväärtuste määramine

Üleujutusaladega rasterkihi 

eraldamine

Üleujutatud ala eraldamine

Satelliitpiltide automaatne allalaadimine 

(Sentinel Hub API)



Tabel 1. Vee läviväärtused erinevate
töörežiimide ja polarisatsioonide
jaoks. θ tähistab radarikiire lokaalset
langemisnurka.

PROTOTÜÜBI KIRJELDUS

Sentinel-1 

töörežiim
Polarisatsioon

Läviväärtuse tingimus üleujutatud ala

määramiseks

IW VH üleujutatud ala < −0.3028 * θ – 10.7

EW HV üleujutatud ala < −0.229 * θ – 14.584

EW HH üleujutatud metsaala > −4.21

VETT ISELOOMUSTAVA LÄVIVÄÄRTUSE LEIDMINE SENTINEL-1 ANDMETELE

 Vee läviväärtus satelliitpildi rastripunktis on sõltuv radarikiire
langemisnurgast antud punktis.

 Leiti seos lokaalse radarikiire langemisnurga (θ) ja vee pinnalt
tagasihajunud kiirguse (σ0) vahel.

 Tingimus veega kaetud alade kaardistamiseks.

Eelnes analüüs erinevate 
polarisatsioonikanalite 

kombinatsioonide tundlikkusest veega 
kaetud ja kuiva ala eristamiseks.



PROTOTÜÜBI KIRJELDUS

SENTINEL-2 ANDMETE ALLALAADIMINE,
EELTÖÖTLUS JA VEE KAARDISTAMINE

 Töötlusprogramm: SNAP (Sentinel Application
Platform) protsessorite abil koostatud XML-
formaadis kood;

 Üleujutatud alade kaardistamiseks kasutatakse
MNDWI (Modified Normalized Difference Water
Index) indeksit:

kus Riba3 ja Riba11 esindab vastavalt
Sentinel-2 rohelises ja lühilaine-infrapuna
spektrikanalis mõõdetud väärtuseid;

 Tulem rasterfaili kujul
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𝑴𝑵𝑫𝑾𝑰 =
𝑹𝒐𝒉𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 − 𝑺𝑾𝑰𝑹

𝑹𝒐𝒉𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 + 𝑺𝑾𝑰𝑹
=
𝑹𝒊𝒃𝒂𝟑 − 𝑹𝒊𝒃𝒂𝟏𝟏

𝑹𝒊𝒃𝒂𝟑 + 𝑹𝒊𝒃𝒂𝟏𝟏



PROTOTÜÜBI KIRJELDUS

SENTINEL-1/-2 ANDMETE JÄRELTÖÖTLUS

 Vabavaralises tarkvaraprogrammis QGIS;

 Täiendav maskeerimine (Eesti topograafia
andmekogu vektorkaartidega):

1) sidumine jõekogumitega (S1, S2);

2) sidumine puittaimestikuga (S1 EW);

3) filtreerimine hoonetega

(müra eemaldamine) (S1 EW);

 Tulem vektorkihi kujul.
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S-1 EW ALGPRODUKT

S-1 EELTÖÖDELDUD PILT (Sigma0_HV)

S-1 JÕGDEGA SEOTUD ÜLEUJUTUSALAD

S-1 KAARDISTATUD VESI

Joonis 2. Sentinel-1 töötlusetappide näide
algproduktist lõpp-produktini.



Joonis 3. Näide a) avatud vee ja taimestiku aluse vee kaardistus tulemusest EW-töörežiimil
vastavalt HV ja HH polarisatsioonidest (05.03.2020) ja b) avatud vee kaardistus tulemusest
IW-töörežiimil VH polarisatsioonist (06.03.2020).

a) b)



a) b)

PROTOTÜÜBI USALDUSVÄÄRSUS
ÜLEUJUTATUD ALADE KAARDISTAMISE TÄPSUSE HINDAMINE

 Sentinel-1 kaardistuse tulemeid võrreldi Sentinel-2 tulemitega ehk Sentinel-2
produkt on võetud „tõese kaardistusena“ võrdluspildiks.

 Usaldusväärsuse hindamiseks arvutati täpsus (accuracy) ja kappa hat koefitsient
(klassifitseerimise usaldusväärsuse hinnang).

 Uuritud testaladel oli Sentinel-1 ja Sentinel-2 kokkulangevus väga hea.

 Emajõe testalal (joonis 4): kaardistamise täpsus 96.7% ja kappa hat
koefitsient 0.84.

Joonis 4. a) Sentinel-1 IW-režiimi (VH polarisatsioon) ja Sentinel-2 MNDWI üleujutatud
alade kaardistamise võrdlus Emajõe testalal 05.04.2019, b) Sentinel-2 RGB Emajõe
testalal 05.04.2019.



b)

PROTOTÜÜBI USALDUSVÄÄRSUS
ÜLEUJUTATUD ALADE KAARDISTAMISE TÄPSUSE HINDAMINE

a)

 Sentinel-1 kaardistuse tulemeid võrreldi Sentinel-2 tulemitega ehk Sentinel-2
produkt on võetud „tõese kaardistusena“ võrdluspildiks.

 Usaldusväärsuse hindamiseks arvutati täpsus (accuracy) ja kappa hat koefitsient
(klassifitseerimise usaldusväärsuse hinnang).

 Uuritud testaladel oli Sentinel-1 ja Sentinel-2 kokkulangevus väga hea.

 Kasari testalal (joonis 5): kaardistamise täpsus 95.9% ja kappa hat
koefitsient 0.86.

Joonis 5. a) Sentinel-1 IW-režiimi (VH polarisatsioon) ja Sentinel-2 MNDWI üleujutatud
alade kaardistamise võrdlus Kasari testalal 24.03.2019, b) Sentinel-2 RGB Kasari
testalal 24.03.2019.



PROTOTÜÜBI USALDUSVÄÄRSUS
ÜLEUJUTATUD ALADE KAARDISTAMISE TÄPSUSE HINDAMINE

a) b)

 Taimestiku varju 
mõju Sentinel-2 
MNDWI indeksile!

 Sentinel-1 kaardistuse tulemeid võrreldi Sentinel-2 tulemitega ehk Sentinel-2
produkt on võetud „tõese kaardistusena“ võrdluspildiks.

 Usaldusväärsuse hindamiseks arvutati täpsus (accuracy) ja kappa hat koefitsient
(klassifitseerimise usaldusväärsuse hinnang).

 Uuritud testaladel oli Sentinel-1 ja Sentinel-2 kokkulangevus väga hea.

 Soomaa testalal (joonis 5): kaardistamise täpsus 93.6% ja kappa hat
koefitsient 0.62.

Joonis 6. a) Sentinel-1 IW-režiimi (VH polarisatsioon) ja Sentinel-2 MNDWI üleujutatud
alade kaardistamise võrdlus Soomaa testalal 16.11.2017, b) Sentinel-2 RGB Soomaa
testalal 16.11.2017.



PIIRANGUD METOODIKA RAKENDAMISEL (SENTINEL-1)
NEGATIIVNE ÕHUTEMPERATUUR

Joonis 7. Sentinel-1 EW (HV) vee mask (sinine) Kasari testalal 25.11.2019 kella a) 06:41 ja
b) 17:55 ülesvõtte alusel, taustainfona on toodud märgalade ja lammiala kaardikihid.
Hommikuse satelliitpildi ülesvõtte ajal oli temperatuur ~-2.2oC (12h keskmine ~-4.5oC) ning
õhtuse pildi ajal ~-2.1oC (12h keskmine ~-2.0oC) (Kasari HJ).

a) b)



PIIRANGUD METOODIKA RAKENDAMISEL (SENTINEL-1)
NEGATIIVNE ÕHUTEMPERATUUR

Joonis 8. Sentinel-1 EW (HV) vee mask (sinine) Kasari testalal 29.12.2019 kella a) 06:57 ja
b) 18:11 ülesvõtte alusel, taustainfona on toodud märgalade ja lammiala kaardikihid.
Hommikuse satelliitpildi ülesvõtte ajal oli temperatuur ~-3.2oC (12h keskmine ~-4.7oC) ning
õhtuse pildi ajal ~+3.6oC (12h keskmine ~+0.9oC) (Kasari HJ).

a) b)



PIIRANGUD METOODIKA RAKENDAMISEL (SENTINEL-1)
VEGETATSIOONIPERIOOD

Joonis 9. Sentinel-1 IW (VH) vee mask (sinine) Sentinel-2
naturaalvärvides pildi (RGB) taustal Kasari testalal 03.06.2020.
Vale häiringuid põhjustavad „siledad“ madala taimestikuga
põllud.

Talinisu

Suviraps

Suviraps

Suvinisu

Suvioder Suvinisu



KOKKUVÕTE

 Üleujutatud alade kaardistamiseks satelliitandmetelt on koostatud prototüüp
võimaldades rakendada operatiivset kaardistust;

 Sentinel-1 pealt hinnatud üleujutatud alade kaardistamise täpsus oli väga
kõrge;

 Testaladel arvutatud täpsus oli >90.0% ja klassifitseerimise
usaldusväärsuse hinnang vahemikus 0.62−0.86;

 Sentinel-1 metoodika rakendamist piiravad:

 negatiivne õhutemperatuur;

 „siledad“ madala taimestikuga põllud (võimalik eemaldada kasutades
täiendavat filtrit).

Soomaa 22.03.2019



EDASISED SAMMUD

 Prototüüpi on võimalik rakendada
operatiivrežiimis üleujutuste ja korduva
suurvee piiri kaardistamiseks.

 Tuleks üles seada keskkond klasterarvutil (nt
ESTHub) ning luua andmete arhiveerimise ja
avalikkusele kuvamise/jagamise keskkonnad.

 Rakenduslikud võimalused järgnevas
ettekandes.



TÄNUD KUULAMAST!

Küsimuste/ettepanekute korral võtta ühendust:
age.aavaste@taltech.ee

või
liis.sipelgas@taltech.ee
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