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FJERNMÅLING

Definisjon: Innsamling av informasjon om overflater og objekter uten fysisk
kontakt mellom måleinstrument og objekt

• Basert på elektromagnetisk stråling (gamma/X stråler, synlig lys, infrarød, 
mikrobølger)

• Fysisk interaksjon mellom elektromagnetiske bølger og objekter og overflater

• Plattformer: satellitt, (u)bemannet fly, bakkebasert

• Passiv – aktiv

• Applikasjoner: kartlegging av vegetasjon/mineraler/forurensning, kartlegging
av endringer, fjellskred, deformasjon

Passiv (venstre) og aktiv (høyre) fjernmåling (Wikimedia Commons).



ELEKTROMAGNETISK SPEKTRUM



OPTISK FJERNMÅLING

Optisk fjernmåling og typiske reflektanskurver

for planter og jord.   (Wikimedia Commons)

Optisk fjernmåling måler det
reflekterte sollyset i synlig lys og
(nær)infrarød

• Reflektans er avhengig av
materialegenskaper, f.eks.:

• innholdet av klorofyll

• cellestruktur i bladene

• vann innhold i bladene

• Avhengig av sollys

• Avhengig av skydekke



OPTISK FJERNMÅLING

Utvikling av vegetasjonsindeks gjennom året.   

Bruk av vegetasjonsindekser for overvåkning av plantehelse, 

klorofyllinnhold, tørkestress, vannstress, sesongendringer osv., men må 

kalibreres motbakkedata.



RADAR FJERNMÅLING

Eksempler for interaksjoner mellom radar og objekt. 

(Ferretti, 2014)

Radar fjernmåling er

påvirket av

overflatestruktur og

vanninnhold.

• Uavhengig av vær

• Uavhengig av sollys

• Uavhengig av skydekke



RADAR FJERNMÅLING

Radar signaturer for ulike

overflater og arealbruk, 

f.eks.:

• Jordbruk

• Barskog

• Lauvskog

• Myr

• Bebygd

• Vann

• Bre



PLATTFORMER

Satellitt

Store områder, 100-300 km bred

2-16 dager temporal oppløsning

10-30 m (0,3-10 m) romlig oppløsning

Stabil plattform, interaksjon med atmosfære

(U)bemannet fly:

1 cm – 1 m romlig oppløsning

Mindre områder: <= 10 km2

Viktig å kalibrere, varierende lysforhold

Håndholdt

Detaljert informasjon, punkt data



ESA UNCLASSIFIED - For Official Use ESA | 28/11/2017 | Slide  4

Sentinels for Agricultural Dynamics

S-1A & -1B (July-Sept 2017)

Majority of Europe

> 2  day revisit

S-2A & -2B (July-Sept 2017)

Majority of Europe

> 3  day revisit

EUROPEISKE SATELLITTER SENTINEL-1A/B OG 2A/B



9. mai 201831. mai 201830. juni 201820. juli 201828. okt. 2018
RGB (rødt, grønt, blått) bilder



Sentinel-2: 13 spektrale band – synlig lys – nær-infrarødt og kortbølge 

infrarødt

Refleksjon i rødt lys (665nm)



4 spektrale band måler i området fra rødt til nær infrarødt (665-865nm).

Disse er spesielt godt egnet til å måle biomasse og produksjon. 

10.juli 2018

RGB (rødt, grønt, blått) nærinfrarødt-grønt-blått



Kombinerer vi rødt (band 4) med nær-infrarødt (band 8) til indeksen NDVI

NDVI = (bn8-bn4)/(bn8+bn4) er det et mye brukt i måling av produksjon  

N
D

V
I NDVI gir et godt relativt mål 

på biomasse.

Men NDVI må ‘kalibreres’ 

lokalt for å si noe om 

tonn/hektar tørrvekt



20. juli 2017 20. juli 

2018

NDVI

NDVI den 20.juli i 2017 

og 2018

Viser de relative 

forskjeller i biomasse 

fra år til år

Tids-integrert NDVI fra 

start på vekstsesongen til 

høsting, og godt kalibrert 

lokalt, vil kunne gi et 

estimat på produksjon 

(kg/hektar pr år) men vil 

kreve mye satellitt 

prosessering. 



MULIGHETER

Kartlegging av:

• Vegetasjonstyper

• Ulike vekster

• Arealbruk og endringer

• Utvikling av vekstsesong

• Plantestress – behov for vann, gjødsling (særlig i kombinasjon med 

modellering)

• Skader: f.eks. vinterskade landbruk, vindfall skog, skade fra insekter

(f.eks. lauvmakk)

• Høgst



VEGETASJONSKARTLEGGING

Kartlegging av:

• Vegetasjontyper

• Ved å sammenligne

kart fra ulike år, kan en 

også kartlegge

endringer mellom

vegetasjonstyper

Bernt Johansen, Norut



OVERVÅKING AV VEKSTSESONG

Stein Rune Karlsen, Norut

Start på vekstsesongen (løvsprett på dvergbjørk)

Årlig variasjon  - avvik fra gjennomsnittet for årene 2000-2015



KARTLEGGING AREALBRUK

Joerg Haarpaintner, Norut

Legend
Glaciers and Snow

Bare Rock Water

Heathland Intertidal region

Peatland Buildings

Agriculture and Grassland No Data

Broadleave forest

Conifer forest

Basert på Sentinel-1 (radar) 

tidsserie analyse



KARTLEGGING PLØYING

Corine Davids, Norut
Basert på Sentinel-2 (optisk) 23.10.2017

Kartlegging av landbruksarealene med lav NDVI (sannsynnlig ingen vegetasjon) og
sammenligning med database. Treningsdata og valideringsdata nødvendig for å
bestemme grense.



KARTLEGGING VEKSTER

Vekstkartlegging basert på spektrale og temporale egenskaper av ulike

arter – tidsserie analyse. Nøyaktighet 70-90%.

Belgiu and Csillik, RSE 2018



KARTLEGGING AREALBRUK ENDRING

Davids and Doulgeris, 2007
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Abstract—Unsupervised change detection analysis of 

multitemporal Landsat imagery of the Chernobyl exclusion zone 
shows that the extent of the impact of the accident at the 
Chernobyl nuclear power station on the regional land cover was 
limited and that the long-term effect is dominated by natural 
‘greening’ of the area. 

Keywords-change detection; Chernobyl; mixture of Gaussians; 
multispectral 

I.  INTRODUCTION  

Large quantities of radioactive material were released into 
the atmosphere as result of the accident and subsequent fires at 
the Chernobyl nuclear power station in April 1986. The 
majority of the released radioactive material was deposited 
within 100 km of the power station, while the remainder of the 
released material was transported all across Europe. Deposition 
densities vary widely, also in the vicinity of the power station 
(Fig. 1), with deposition being largely controlled by prevailing 
wind direction and rainfall at the time of the accident. 

The effects of the nuclear accident on the local vegetation 
were twofold: 1. In areas with very high radioactive 
contamination levels, the radiation caused acute mortality of 
the most radiosensitive tree species, Scots pine (Pinus 
sylvestris). Other common species, such as Silver birch (Betula 
pendula) were less radiosensitive, but still suffered severe 
vegetation stress in localized areas [1]. 2. Following the 
accident, an area of about 30 km around the Chernobyl power 
station was evacuated and has remained closed ever since, the 
Chernobyl exclusion zone. This area, which was a mixture of 
agricultural land, forestry, marshlands, and urban areas (Fig. 2), 
has been mostly free from human intervention since 1986 and 
outside the highest contaminated areas both the flora and fauna 
have flourished. 

The main objective of this project is to identify man-made 
and natural changes in land cover following the accident and 
possible correlations between change and contamination 
intensity. A further objective is to assess the effectiveness of 
unsupervised change detection algorithms to detect land cover 
changes from multitemporal Landsat imagery.  

 

Figure 1.  Deposition densities in the Chernobyl exclusion zone. 

 

 
Figure 2.  False colour Landsat 5 TM image from 1985. 

Endring fra 1985-1988. 

Gul: negativ endring, fra

vegetasjon til

bebygd/barmark.

Rød: positiv endring, 

gjenngroing av

landbruksareal

Endring fra

1985-2000.



KARTLEGGING BIOMASSE

Corine Davids, Norut; Marit Jørgensen, Nibio; Francisco Xavier Ancin-Murguzur, UiT

Drone med hyperspektral sensor 

og vanlig kamera



OPPSUMMERING

Satellitt fjernmåling:

Romlig oppløsning: 10-30 m (0,3-10 m kommersiell)

Temporal oppløsning: 2-14 dager

For høyere oppløsning eller spesifikk tidspunkt: (u)bemannet fly

Flere instrumenter: multispektral, hyperspektral, radar, termisk

Mulighetene: kartlegging og overvåking av vegetasjonstyper, plantestress, 
arealbruk, endringer

Begrensninger:

• Sollys

• Skydekke

• Størrelse av arealene

• Skygge (skyskygge, fjellskygge)

• Trenings og valideringsdata


