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• Copernicus programmas ietvaros Zemes orbītā 
palaisti vairāki mākslīgie pavadoņi, kas 
nodrošina vēl nepieredzētu apjomu ar 
tālizpētes datiem 

• Divi no šiem satelītiem (Sentinel-1A un 
Sentinel-1B) ir aprīkoti ar sintezētās apertūras 
radariem (SAR) un informāciju iegūst 
mikroviļņu diapazonā (C-band)

• Sentinel-1A orbītā palaists 2014.gada nogalē 
un nodrošināja datu ieguvi reizi 12 dienās, bet 
2016. gadā līdz ar Sentinel-1B nogādāšanu 
orbītā dati iegūstami reizi 6 dienās

Sentinel-1A un Sentinel-1B satelīti



• Interferometriskā 
koherence ir viens no 
parametriem, ko iespējams 
iegūt, apstrādājot SAR datus

• Koherence bieži tiek 
uzskatīta par sakritības vai 
nemainības mēru starp 
diviem vai vairakiem SAR 
attēliem

• Noteicošais faktors – fāze 

• Koherences skalas intervāls 
[0;1]

• Veģetācijai parasti 
raksturīga zema koherence, 
bet atklātai augsnei (ne 
vienmēr) kā cilveka 
veidotiem 
objektiem/apbūvei - augsta

Interferometriskā koherence



Izmantotie dati un pētījuma reģions

• 29 Sentinel-1 SLC ainas (Relative Orbit number 

160)

• Zemes seguma klasifikācija (ESA PECS projekts 

SentiSimulat, Vides Risinājumu Institūts)

• Par pētījuma teritoriju izraudzīta Cēsu 
pilsētas apkārtne



Koherences datu piemēri

1.0

0.0

6 dienu koherence 12 dienu koherence

21 maijs – 27 maijs 21 maijs – 2 jūnijs



6 un 12 dienu koherences datu salīdzinājums (VV pol)

Lauksaimniecības zemes

Zālāji

Atklāta zeme

Lapu koki

Skuju koki Purvi

Apbūve



6 un 12 dienu koherences datu salīdzinājums (VH pol)

Lauksaimniecības zemes

Zālāji

Atklāta zeme

Lapu koki

Skuju koki Purvi

Apbūve



σ0 signāls

Lauksaimniecības zemes

Zālāji

Atklāta zeme

Lapu koki

Skuju koki Purvi

Apbūve



Secinājumi

• Vidēji visām apskatītajām zemes seguma klasēm 6 dienu koherences uzrādīja augstākas vērtības kā 12 dienu koherences gadījumos, kas ļauj 
detalizētāk analizēt izmaiņas starp SAR uzņēmumiem.

• Lielākās atšķirības starp 6 un 12 dienu koherenču signāliem vērojam lauksaimniecības zemēm un zālājiem.

• Lapu un skuju koku koherenču rindu signāli ir samērā līdzīgi, lielāka atšķirība iespējama vēla rudens-ziemas periodā, kad Latvijas teritorijā 6 
dienu koherences nav iespējams novērtēt.

• Atklātās zemes gadījumā 6 dienu koherencēm vērojama lielāka variācija nekā 12 dienu koherencēm, kas varētu būt saistīta ar krasām 
mitruma izmaiņām.

• Gan 6, gan 12 dienu koherenču ainās nereti vērojama lietus un mitruma ietekme.

• Sentinel-1 kā 6, tā arī 12 dienu koherenču dati ir potenciāli izmantojami arī kā papildu slāņi precīzāka zemes seguma un lietojuma kartējuma 
izveidei.


