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ნუცა მეღვინეთუხუცესი



ქლოროფილის კონცენტრაციისა და ეუტროფიკაციის 

დინამიკის შეფასება

საკვლევი რეგიონი:  კოლხეთის დაბლობი
საკვლევი რეგიონის ფართობი - 996 კმ² 



ქლოროფილის კონცენტრაციისა და ეუტროფიკაციის დინამიკის შეფასება
პრობლემები/გამომწვევი მიზეზები

• წყლის დაბინძურება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებიდან ორგანული ნივთიერებებით
• წყლის დაბინძურება მუნიციპალური ჩამდინარე წყლებით
• მდინარეების დარეგულირება
• წყალჭარბი ტერიტორიების დაშრობა, დრენაჟი 

• ტყის ჭრა
• წიაღისეულის მოპოვება

 

 



ქლოროფილის კონცენტრაციის გამოთვლა Sentinel-2 გამოსახულებიდან SNAP-ის 

(სენტინელის აპლიკაციის პლათფორმა) საშუალებით



დისტანციური ზონდირებისას გამოყენებული 

თანამგზავრები

▪ Copernicus Sentinel-2 მისია შედგება ორი პოლარულ ორბიტაზე 
მოძრავი თანამგზავრისგან (2A,2B), რომლებიც განთავსებულია ერთი 
და იგივე მზის სინქრონულ ორბიტაზე, ერთმანეთის მიმართ 180°-ით

▪ აღჭურვილია მულტისპექტრული ინსტრუმენტებით 13 სპექტრული 
არხით

▪ გადაღების დიაპაზონი 290კმ
▪ განმეორებითი ვიზიტი: 5 დღე ეკვატორზე (2 თანამგზავრი)
▪ დამუშავების დონე 1C და 2A  (ატმოსფერული კორექცია) 



მისიის ID

სენტინელის დასახელების სქემა

S2A _MSIL1C _ 20200729T090601 _N0209 _ R050 _T35TKF _20200729T112307.SAFE

პროდუქტის 
დამუშავების

დონე

გადაღების დრო

PDGS დამუშავების 
საბაზისო ნომერი

ორბიტის
ნომერი ფილის

რიგითი 

ნომერი

პროდუქტის 

უნიკალური 

იდენთიფიკატორი

სქემა განსაზღვრავს Level-1C პროდუქტს, რომელიც  Sentinel-2A საშუალებით  მიღებულია 2020 წლის 
29 ივლისს, დილის 9:06:01 საათზე. 

▪ ფაილის ყველა არხი წარმოდგენილია JPEG2000 ფორმატში
▪ xml ფაილით წარმოდეგენილია მეტა მონაცემები



როგორ ჩამოვტვირთოთ სატელიტური გამოსახულებები თავისუფალი 

წვდომის გეოსივრცულ მონაცემთა პორტალებიდან



თავისუფალი წვდომის ონლაინ პორტალები

https://earthexplorer.usgs.gov/ https://www.planet.com/explorerhttps://scihub.Copernicus.eu/dhus/



Sentinel 2 (10მ)

- გეორეფერენცირება

- ორთორექტიფიცირება

- ატმოსფერული კორექცია

✔ სასურველი 

ტერიტორიის შერჩევა

✔ თარიღის მითითება

✔ სატელიტის 

პლატფორმის 
შერჩევა

✔ ღრუბლიანობის 

განსაზღვრა

სატელიტური გამოსახულებების შერჩევა და ჩამოტვირთვა



✔ სასურველი 
ტერიტორიის 
შერჩევა



✔ თარიღის 
მითითება



✔ სატელიტის 
პლატფორმის 
შერჩევა



✔ ღრუბლიანობის 
განსაზღვრა



✔ შერჩეული 
გამოსახულების 
პარამეტრების 
შემოწმება და 
ჩამოტვირთვა
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S2 პროდუქტი

•Level-1C                 1C 
დონის პროდუქტი

რისემპლინგი 10მ

•S2 არხი, მაღალი 
რეზოლუციით

მონიშვნა 
პოლიგონით

•საკვლევი 
ტერიტორიის WKT 
საჭიროება 

მიწის საფარი

•სურვილისამებრ

CR2CC პროცესორი

ქლოროფილი



CR2CC პროცესორი

გათვლების შესასრულებლად გამოყენებულია ნეირონული ქსელები, რომელიც  გაწვრთნილია შემდეგი 
ამოცანების შესასრულებლად:

▪ წყლის არეკვლადობის ხარისხის განსაზღვრა ატმოსფეროს ზედა შრეების რადიანსიდან 

▪ წყლის სხეულის შიდა/თანდაყოლილი ოპტიკური თვისებების (IOP) აღდგენა გამოსახულებაზე

"IOP- ის კონცენტრაციაზე გარდასახვა" ხორციელდება მასშტაბის ფაქტორების გამოყენებით.

მონაცემთა ბაზიდან პროცესორი იყენებს წყლის რეფლექტანსის (არეკვლის) მოდელირებულ 
კოეფიციენტებს და მასთან დაკავშირებულ ატმოსფეროს ზედა შრეების რადიანსს.
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სატელიტური 
გამოსახულების 
იმპორტი და 

ვიზუალიზაცია



ქლოროფილის კონცენტრაციის გამოთვლა Sentinel-2 გამოსახულებიდან SNAP-ის 
(სენტინელის აპლიკაციის პლათფორმა) საშუალებით

ვხაზავთ პოლიგონს

CTRL + C

WKT - 
გეომეტრიული 
პარამეტრები 
ტექსტურ 
ფორმატში



Tools 

Graph Builder  

1. Add     Raster      Geometric      Resample

2. Add     Raster      Subset



1. Add     Raster      Geometric      Resample



2. Add     Raster      Subset



3. შევაერთოთ გრაფიკი

მოვნიშნოთ ყველა არხი



ქლოროფილის კონცენტრაციის გამოთვლა Sentinel-2 გამოსახულებიდან SNAP-ის 
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CR2CC 
პროცესორი

Optical

Thematic Water Processing 

CR2CC processors

S2-MSI



მნიშვნელოვანი ცვლადები:
• მარილიანობა
• ტემპერატურა
• ოზონის კონცენტრაცია
• ჰაერის წნევა ზღვის 
ზედაპირთან







ქლოროფილის კონცენტრაციის გამოთვლა Sentinel-2 გამოსახულებიდან SNAP-ის 

(სენტინელის აპლიკაციის პლათფორმა) საშუალებით







გმადლობთ ყურადღებისათვის! 


