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Innhold



Teori om hyperspektrale data



Hva ser vi med et tradisjonelt kamera?

RGB-IR kamera:
• 4 bølgelengder
• Godt visualiseringsgrunnlag
• Vi kan klassifisere synlige ting i bildet



Hyperspektralt kamera:
• 474 bølgelengdebånd
• Svært presise målinger

Hva ser vi med et hyperspektralt kamera?



RGB-IR kamera mot hyperspektralt kamera



Et hyperspektralt kamera fanger opp 
spektralsignatur

VNIR-område:  400 - 1000 nm SWIR-område: 1000-2500 nm
(Visible and Near-InfraRed) (Short-Wavelength InfraRed)



Laserdata



Batymetrisk laser - Dybdekartlegging



Batymetrisk laser - Nøyaktighet



Sammenslåing av data



Laserdata 
(lidar) gir en 
3D-modell av 
overflaten Hyperspektrale 

data gir et 
detaljert 
spektrum oppdelt 
i 474 fargekanaler 
i synlig og 
infrarødt lys.
Dette synliggjør 
«usynlige» 
forskjeller i 
overflaten

Høyde

ØstNord

Radians





Samregistrering 
mellom 
laserdata og 
hyperspektrale 
data er meget 
god

Laserdata 
(Titan)

Hyper-
spektralt 
ortofoto 
(HySpex)



Ved å påføre 
hyperspektral 
informasjon på 
punktsky fra 
laserdata får 
man 4D data



Datainnsamling



Passiv sensor – trenger sollys



Testing for marine anvendelser



Uttesting ved Lindøya (Oslo) 2017



Klassifisering (ATCOR-4)



Dybder (PCA)



Uttesting ved Harestua (Hadeland) 2017



Turbiditet (Keith m.fl., 2014)

Keith, D.J. m.fl. 2014. Remote sensing of selected water-quality indicators with the hyperspectral imager for the coastal ocean (HICO) sensor. International Journal of Remote 
Sensing 35(9): 2927-2962



Uttesting ved Harestua (Hadeland) 2018



Dybder fra feltmålinger (Log Ratio Transform)



Flyvninger for batymetrisk
kartlegging 2018

(140 km2)



Flyvninger for batymetrisk kartlegging 2018



Uttesting ved Ormøy (Tønsberg)



Marin vegetasjon (NDVI)



Marin(e) vegetasjon(styper?) (PCA)



Videre arbeid



• Turbiditet

• Dybde

• Klorofyll/alger

• Tungmetaller 
(f.eks. kobber, 
krom, mangan)

• Plast

• Geologi

• Oljeutslipp

Flere ideer? Hva er 
behovet?

Mulige anvendelser for marin kartlegging



Dette var noen eksempler for å illustrere 
mangfoldet av muligheter med et så komplekst 
datasett. Flere ideer? 

Takket være økt datakapasitet og regnekraft 
kan helt «vanlige» PCer nå håndtere og 
klassifisere enorme informasjonsmengder.



• Kameraer og sensorer er spesialiserte instrument

• Hyperspektrale data egner seg godt for klassifisering

• Batymetrisk laser egner seg bedre for dybdekartlegging

• Det beste fra flere datasett (som hyperspektrale og laserdata) 
kan brukes sammen dersom samregistreringen er god

• Det er fortsatt mange anvendelser som skulle vært utprøvd, 
og feltdata kan brukes både til validering og trening

• Det blir avgjørende å kartlegge behovet

Konklusjon



Vetle O. Jonassen vetle.jonassen@terratec.no

Takk for 
oppmerksomheten!

Vil du være med og utforske veien videre?


