
Teledetekcja z elementami cyfrowego przetwarzania sygnału.

Lab2. 13.10.2020

Przetwarzanie danych z satelitarnych sensora OLI (Landsat8) w

oprogramowaniu QGIS (SCP) – wskaźnik wegetacji NDVI

NDVI - Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji
(Normalized Difference Vegetation Index)

Wskaźnik  NDVI  pozwala  na  określenie  fazy  rozwoju  oraz  stanu  kondycji  roślin.  Jest
najczęściej  wykorzystywanym  wskaźnikiem  wegetacji  w  badaniach  i  praktyce.  Celem
ćwiczenia  jest  wykorzystanie  NDVI  do  wykrycia  jakimi  wartościami  wskaźnika
charakteryzują się poszczególne formy pokrycia terenu. 
Do  jego  obliczenia  wykorzystywane  zostaną  wartości  spektralne  rejestrowane  w  zakresie
promieniowania czerwonego i bliskiej podczerwieni. 

Wzór na obliczenie wskaźnika jest następujący:

W przypadku satelity Landsat 8 wartość spektrum czerwonego zapisana jest w kanale B04, a
bliskiej podczerwieni w kanale B05. Zatem wzór obliczenia wskaźnika NDVI dla obrazów z
Landsat 8 przyjmuje postać: 

NDVI = (B05-B04)/(B05+B04)

Wartości wskaźnika NDVI mieszczą się w zakresie od -1 do 1. Wyższe wartości wskaźnika
odpowiadają  wyższej  wartości  odbicia  w zakresie  podczerwieni  co oznacza  teren pokryty
roślinnością. 



Wartości uzyskane dla obrazu NDVI możemy interpretować w następujący sposób:
 zbliżone do -1 – obszary wody
 zbliżone do 0 – zabudowa, odkryte gleby
 0,3-0,4 – roślinność sucha lub słaba
 0,5-0,8 – zdrowa, zielona roślinność w pełni sezonu wegetacji

Przebieg ćwiczenia dla sceny LC08_L1TP_188025_20180501_20180516_01_T1

1. Przetwarzanie wstępne danych obrazowych Landsat 8 w oprogramowaniu QGIS 

(wtyczka Semi-Automatic-Classification-Plugin - SCP):

 Wczytanie obrazu (Zestaw kanałów (SCP) lub Warstwa\Dodaj warstwę 

rastrową)

 Przycięcie do określonego obszaru (Wstępna obróbka(SCP))

 Korekcja atmosferyczna (Wstępna obróbka(SCP))

 Pansharpening (Wstępna obróbka(SCP))

 Zapis do zestawu kanałów (Zestaw kanałów (SCP))

 Kompozycje barwne (Basic Tools(SCP))

2. Analiza obrazu za pomocą wtyczki Map Swipe tool

3. Obliczenie wskaźnika wegetacji NDVI dla wybranego wycinka obrazu (Kalkulator (SCP)

lub Raster\Kalkulator )

4. Zbadanie wartości NDVI dla poszczególnych form pokrycia terenu

5. Ekstrakcja obszarów zabudowanych i odkrytych (Kalkulator (SCP) lub Raster\

Kalkulator )

6. Zapis wyniku do formatu wektorowego.


