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Studijų būdas Kreditų skaičius 

Paskaitos 2 

Konsultacijos 1 

Pratybos 1 

Individualus darbas 3 

Anotacija lietuvių kalba (iki 500 simbolių) 

Šiame kurse nagrinėjami nuotolinių tyrimų – vienos iš geomatikos disciplinų – teoriniai bei taikymų 

miškotyroje ir aplinkos tyrimuose praktiniai pagrindai. Nagrinėjamos šiuolaikinės nuotolinių tyrimų 

sistemos, jų veikimo principai, nuotolinių tyrimų duomenų rinkimo būdai, jų apdorojimo metodiniai 

sprendimai ir gautos informacijos integravimas į GIS. Taip pat nagrinėjami specifiniai nuotolinių 

tyrimų duomenų rinkimo bei apdorojimo sprendimai, susiję su doktoranto moksliniais interesais. 

Anotacija anglų kalba (iki 500 simbolių) 

This course deal with fundamentals and application of remote sensing, considering the subject as one 

of key disciplines in geomatics, with specific focus on forestry and environmental applications. 

Modern remote sensing systems are introduced, discussing the principles they are based on, followed 

by the the principles of remotely sensed data collection, methodological solutions of extracting 

information from the data and its integration into geographic information systems. Depending on 

specific research interests of PhD students, specific data collection and processing solutions are 

analysed. 

Dalyko poreikis bei aktualumas 

Nuotoliniai metodai – vienas iš pagrindinių būdų geografiniams duomenims rinkti. Nuotoliniais 

metodais yra grindžiamos dauguma miškotyroje bei aplinkos tyrimuose naudojamų stebėsenos 

sistemų. Dalykas yra skirtas doktorantams, kurių moksliniai interesai reikalauja gilesnio geografinių 

duomenų rinkimo bei apdorojimo pažinimo bei gebėjimų. 

Dalyko tikslai  

Įsisavinti nuotolinių metodų, kaip geomatikos mokslo disciplinos, teorinius aspektus bei praktinių 

taikymų gebėjimus, kurie leistų naudoti nuotolinius metodus miškotyroje bei aplinkos tyrimuose. 

Dalyko turinys, temos ir studijų metodai 

   Paskaitos: 

1 paskaita. Nuotoliniai tyrimai kaip geoinformatikos mokslo disciplina. Teoriniai nuotolinių tyrimų 

pagrindai. 

2 paskaita. Aeronuotrauka grindžiamos nuotolinių tyrimų sistemos. Skaitmeninė aeronuotrauka, 

orlaivių bei jutiklių sistemų ypatumai. 

3 paskaita. Fotogrametrija. Aerovaizdų charakteristikos, vaizdų paralaksai, ortofotoplanų poreikis ir 

jų gamybos principai. 

4 paskaita. Vizualus aerovaizdų dešifravimas. Stereofotogrametriniai matavimai aerovaizduose. 

5 paskaita. Daugiaspektriai, hiperspektriniai ir šiluminiai jutikliai. 

6 paskaita. Kosminės nuotolinių tyrimų platformos. Kosminių vaizdų gavimas. 

7 paskaita. Skaitinis nuotolinių tyrimų vaizdų apdorojimas: principai.  
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8 paskaita. Skaitinio daugiaspektrių nuotolinių tyrimų vaizdų apdorojimo ypatumai miškininkystėje 

(ar kitose taikymo srityse, priklausomai nuo doktoranto mokslinių interesų). 

9 paskaita. Hiperspektrinių vaizdų apdorojimo ypatumai miškininkystėje (ar kitose taikymo srityse, 

priklausomai nuo doktoranto mokslinių interesų). 

10 paskaita. Lazerinis skenavimas. Lazerinio skenavimo duomenų apdorojimo ypatumai 

miškininkystėje (ar kitose taikymo srityse, priklausomai nuo doktoranto mokslinių interesų).  

11 paskaita. Nuotolinių tyrimų ir geografinių informacinių sistemų integravimas. 

12 paskaita. Nuotolinių tyrimų duomenų naudojimo projektavimas: duomenų gavimo ir apdorojimo 

projekto planavimas, jo eigos koordinavimas; nuotolinių tyrimų duomenų šaltiniai. 

13 paskaita. Nuotolinių tyrimų taikymai Lietuvos (pasaulio) miškininkystėje (ar kitose taikymo 

srityse, priklausomai nuo doktoranto mokslinių interesų). 

14 paskaita. Ateities nuotolinių tyrimų galimybės/naudojimo ypatumai moksliniuose tyrimuose bei 

projektuose, konkrečiose doktorantą dominančiose srityse. 

 

   Pratybos: 

 

Nuotolinių tyrimų duomenų gavimas (aerofotografavimo misijų planavimas, duomenų paieška 

geografinių duomenų saugyklose ar specializuotose duomenų teikimo sistemose). 

Nuotolinių tyrimų vaizdų paruošimas apdoroti 1 (ortofotoplanų pagaminimas). 

Nuotolinių tyrimų vaizdų paruošimas apdoroti 2 (radiometrinė ir geometrinė korekcijos, pagerinimas, 

transformacijos). 

Skaitmeninių nuotolinių tyrimų vaizdų apdorojimas (priklausomai nuo doktoranto mokslinių tyrimų 

interesų, gali būti orientuota į aerovaizdų vizualų ar kompiuterizuotą dešifravimą, daugiaspektrių ar 

hiperspektrinių vaizdų apdorojimą, lazerinio skenavimo duomenų apdorojimą). 

Nuotolinių tyrimų informacijos integravimas į doktoranto mokslinį tiriamąjį darbą. 

 

   Individuali užduotis: 

Individuali užduotis pareikiama ir atliekama pagal doktoranto mokslinių tyrimų tematiką. Individuali 

užduotis pradedama vykdyti pratybų metu. 

Studijų pasiekimų vertinimas 

Pratybos: - 20 % galutinio pažymio, Individuali užduotis - 20% galutinio pažymio; Egzaminas - 60 % 

galutinio pažymio. 
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