
streszczenie

Ana|lza możliwości zastosowania zobrazowań satelitarnych do oceny degradacji

łvybranych zbiorników retencyjnych

Od początku XXI wieku obserwowany jest znacnły rozwój metod teledetekcyjnych,

które coraz częściej znaldują zastosowanie w monitoringu środowiska wodnego. Możliwość

wykorzystania zobrazowń satelitarnych do detekcji zmian czasowo-przestrzewłych

zachodzących w zbiornikach retencyjnych jest ściśle pońązana z ich rozdzielczością

spektralną, ptzesttzewią i czasową.

Celem naukowym pracy była analiza charakterysĘk zobrazowań satelitarnych satelity

Sentinel-2 pod kątem ich przydatności do detekcji procesów degradacji występujących

w zbiornikach retencyjnych. Celem pra|łycznym pracy było opracowanie modelu szacowania

przezroczystości wody na podstawie powipania zobrazowń satelitarnych i wyników

pomiarów terenowych wTaz z określeniem niepewności uzyskanych wyników.

Analiza czasowo-przestrzenrlych zsnianprzęToczystości wody oraz zarastania została

przeprowadzonadla12 zbiorników retencyjnychzlokalizowanych w dorzeczu Odry. Wybrane

zbiorniki różmiły się parametrami technicznymi i konstrukcyjnymi. Podstawą analizy były

zobrazowarlia satelitarne Sentinel-2 pozyskarte zlat20l5 - 2018. Do weryfikacji uzyskanych

wyników wykorzystano dane referencyjne - ortofotomapy o wysokiej rozdzielczości (1x1 m)

oraz wyńki pomiarów terenowych przezroczystości wody wykonane za pomocą l<rążka

Secchiego.

Pre-processing danych i artalizy przestrzenne zostĄ przeptowadzone za pomocą

oprogramowania Quantum GIS 2.18, ArcGIS l0.5 oraz Sentinel Application Platform 6.0

(SNAP). Analizę staĘstyczną obejmującą m,in, analizę skupień (CA) i składowych głównych

(PCA) przeprowadzono w oprogramowaniu Statisica 13.1. Dodatkowo

w oproglamowaniu ArcGIS 10.5 obliczono statystyki przestrzenne tj. indeks Kappa, średni błąd

bezwzględny (MAE), błąd średniokwadratowy (MSE) oraz pierwiastek błędu

średniokwadratowego (RM S E).

Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, żę zobrazowania satelitarne Sentinel-2

wodv

w zbiornikach retencyjnych z pewnymi ograriczeniami. Najlepsze wyniki w zakresie detekcji

procesów degradacji uzyskano na podstawie indeksów WAVI (dla obszarów zarastania)

i NDVI (zmian przezroczystości wody wywołanych zakwitami glonów, sinic

umozliwiają detekcję roślinności



i zielenic). Zaobserwowano, że opracowywanie własnych modeli regresji umożliwia

mapowanie przezroczystoŚci wody z mniejszą niepewnością niZ za pomocą ńżmych metod

interpolacji zaimplementowanych w środowisku ArcGIS. Ze względu na rczdzięlczośó

przestrzerną zobrazowń Sentinel-2, obszary zarastania powinny charukteryzować się

szerokoŚcią większą niż 10 m. Największą niepewnością wyników charakteryzują się

niewielkie i rozproszone obszary pokrYe roślinnością, a także obszary zlokalizowanę

w pobliżu linii brzegowej Stwierdzono, że rczdzielczość czasowa satelity Sentinel-2 umożliwia

detekcję sezonowej dynamiki procesów degradacji. Ocena międzyrocznych procesów

degradacji na podstawię zobrazowń satelitarnych obarczona jest wysoką niepewnością ze

względu na duŹą zmienność tych procesów wynikającą z przebiegu warunków termicznych

i hydrologi czny ch w porównywalnych okresach.
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