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• Mulige bruksområder



Prosjektets intensjon

• Teste Teledyne Optech CZMIL Nova -

dypgående flybåren batymetrisk sensorsystem

• Samle operasjonell erfaring med sensorsystemet, vårt fly og mannskap.

• Samle erfaring med produksjonsprogramvare.

• Teste sensorens kapasitet under varierende Nordiske prosjektmiljø.

• Prosjektområder valgt basert på innspill fra kunder, tidligere og kommende 

prosjekter samt etter generell interesse.

• Undersøke forskjellige bruksområder for sensordataene.

• Sekundært - simultan innsamling av hyperspektrale bildedata.



Secchi dybde (siktdyp) og turbiditet



Secchi versus Kd for CZMIL Nova (4,2/Kd)

Der Kd er den diffuse 
dempningskoeffisienten.

Tabellen viser kalkulert maksimum 
målt dybde ved gitt 
dempningskoeffisient (Kd).

Eksempel: 
Ulsteinvik: Oktober – November 2018, 
målt secchi dybde, 14 – 16 meter.

Ulsteinvik: Mai – Juni 2017 (GLaSS), 
målt secchi dybde, 8 – 9 meter.



Sensorsystem

• Teledyne Optech CZMIL Nova 

har potensialet til å måle ned til 

3 secchi eller 4,2/Kd i vannsøylen 

ved bunnreflektivitet >15%

• Full waveform

• Deteksjon av vannoverflaten for 

påslag av refraksjonskoeffisient



Sensorsystem

• Sirkulært skannmønster, 

20 deg -> FOV40

• 1 emittert puls ved 10 kHz

• Segmentert retur puls

1 dyp + 7 grunne –> 80 kHz

• Bølgelengde 532 nm - Grønt lys



Sensorinstallasjon

- Installert i vårt fly LN-LOL, Cessna 

Gran Caravan m/ 2 kameraluker.

- Total systemvekt ca. 270 kg

- Strøm forbruk maks 85 Amper

- Medium format RGB kamera

- Prosjektet gjennomført med vårt 

«stand-alone» hyperspektrale 

kamera HySpex fra NEO



Boresightkalibrering

- Etablere en god boresight ved 

bruk av kontrollflater



Batymetrisk kalibrering
- Etablerte et batymetrisk 

kalibreringsfelt nærme vår 

hjemmebase

- Ingen tilgjengelige 

“kontrollflater” eller ekkolodd 

data

- Formålet er å generer en LUT –

«Look-Up Table» og utlede den 

koeffisienten som beskriver den 

lineære funksjonen mellom 

CZMIL Nova sin målte dybde 

og faktisk dybde. 

Dybde ca. 20 m, Flere lag med returer under overflaten.



Områder fløyet
17 prosjektområder

30 planlagte flyvninger

- 5 elver

- 2 innsjøer

- 1 høyfjellsområde

- Kystområder

Operativ prosjektperiode 6 oktober 

til 7 november 2018



Tønsberg

Dybde ca. 10 m, mulig termoklin grenseflate ca. 5 m under overflaten i Byfjorden

- Forskjellig bunnforhold – Mudrete, 
myk bunn

- Turbiditet – Suspendert materiale 
indre del, sediment transport fra elv, 
våtmark

- Ekenessundet/Sjølyst: 11 linjer, 9km2, 
30% sideoverlapp

- Byfjorden: 9 linjer, 4.4km2, 30% 
sideoverlapp

- Vær og vannoverflate: Rolige forhold

- Secchi dybde: N/A

- Flyhøyde 400 m AGL

- Tidevann: +6 cm over gjennomsnittlig 
havnivå (NN2000)



Tønsberg – Ekenessundet/Sjølyst



Drammenselva

God dekning i det meste av elva. Dypeste ned til 7-8 meter

- Varierende bunnforhold, deler 

meget mørk, lav reflektivitet.

- Turbiditet: Moderat. Noe 

skumdannelse på overflaten. 

Suspendert materiale.

- Prosjekt: 9 linjer, 40km2, 30% 

sideoverlapp

- Vær og vannoverflate: 

Moderate

- Secchi dybde: N/A

- Flyhøyde 400 m AGL

- Tide: N/A



Drammenselva



Drammenselva



Figgjo



Drammenselva



Sandvika, indre Oslo fjord

- Varierende bunnforhold. 

Mudrete, myk bunn.

- Turbiditet – Lav, elvesediment

- Sandvika: 8 linjer, 1.5km2, 

30% sideoverlapp

- Vær og vannoverflate: Gode 

forhold

- Secchi dybde: N/A

- Flyhøyde 400 m AGL

- Tidevann: +15 cm over 

gjennomsnittlig havnivå 

(NN2000)

Dybde ca. 15 m, Sammenhengende dekning i hele prosjektområdet.



Sandvika



Sandvika



Torvikholmane

Dekning 

ned til ca. 

30-35 

meter.

- Varierende reflektivitet - marin 

vegetasjon, mørk bunn

- Turbiditet – Lav

- Prosjekt: 16 linjer, 7.7km2, 

30% sideoverlapp

- Vær og vannoverflate: Gode 

forhold

- Secchi dybde: 15 m

- Flyhøyde 400 m AGL

- Tidevann: +46 cm over 

gjennomsnittlig havnivå 

(NN2000)



Søre Sunnmøre-Torvikholmane



Runde

Dybde ca. 30-35 m, God sammenhengende dekning.

- Varierende bunnforhold, 

marin vegetasjon, mørk bunn.

- Turbiditet – Lav

- Prosjekt: 12 linjer, 5.5km2, 

30% sideoverlapp

- Vær og vannoverflate: Gode 

forhold

- Secchi dyp: 15 m

- Flyhøyde 400 m AGL

- Tidevann: +5 cm over 

gjennomsnittlig havnivå 

(NN2000)



Runde



Kvamsøya

- Varierende bunnforhold. 

Marin vegetasjon – mørk 

bunn

- Turbiditet – Lav

- Prosjekt: 6 linjer, 0.6km2, 30% 

sideoverlapp

- Vær og vannoverflate: Gode 

forhold

- Secchi dybde: 15 m

- Flyhøyde 400 m AGL

- Tidevann: +5 cm over 

gjennomsnittlig havnivå 

(NN2000)



Søre Sunnmøre- Kvamsøya



Differanse (IQR): MBES – CZMIL 



Differanse (IQR): MBES – CZMIL, Runde 



Eksempel på mudring?



Oppsummering av faktorer som påvirker 
resultatet

• Turbiditet i vannsøylen:

• Alger, partikler osv

• Secchi, Kd

• Vannoverflaten:

• Krusninger

• Solrefleksjon

• Luftbobler, brytende 
bølger, dønninger, stryk

• Objekter i vannoverflaten

• Tidevann, vannivå, havstrøm og 
vannføring

• Stående, liggende 
vegetasjon

• Erosjon og avrenning

• Marine vegetasjon

• Tang og tare
• Absorbsjon

• Reflektivitet på bunnen

• Objektets reflektivitet >15%

• Bunntopografi

• Flylinjer
• Overlapp



Forventninger

• Penetrasjon av marin vegetasjon

• Veldig bra sammenlignet med 

tidligere erfaring med grunne 

batymetriske sensorsystem 

• Sammenhengende dekning

• Meget god dybdepenetrasjon



Anvendelsesområde
• Tradisjonell kartlegging som «stand-

alone» sensor eller i kombinasjon med 

supplerende teknologi.

• Kartlegging av detaljer og infrastruktur på 

havbunn, elvebunn eller innsjø.

• Miljøkartlegging og overvåkning

• Biomasse estimering

• Anvendelse av laserpuls attributter for 

analyse av bunn ruhet og geologi

• Land og skogkartelling



Anvendelsesområde

Sømløs overgang mellom multistråle ekkolodd data (MBES) og topografiske LiDAR data



Anvendelsesområde

• I kombinasjon med 

Hyperspektrale bilder

• Deteksjon av marine habitat

• Deteksjon av kyst-/vannlinje

• Turbiditet



Anvendelsesområde

• I kombinasjon med Hyperspektrale bilder

• Marin vegetasjon ved ~3 meters dyp

• Prinsipal komponent analyse (PCA) viser to 

signifikante spektrale signaturer uavhengig 

av dybde. 

Mest sannsynlig forskjellig vegetasjon.

• «Red edge» respons ved ~ 1 meter dyp

700 nm



Anvendelsesområde

• Estimering av Biomasse

• Tverrprofil, laveste punkt 8 m



Anvendelsesområde

• Miljøovervåkning

• Marin habitat deteksjon og 

overvåkning

• Detektere forandringer

• Overvåkning av tareskogtråling

Source: Institute of marine research, Norway



Anvendelsesområde

• Land og skogkartlegging

• Penetrasjon av en puls i et tre



Anvendelsesområde

• Punkttetthet på harde 

flater ca. 3 punkt per m2

• Punkttetthet på bakken 

i tett skog/busk ca. 

2 punkt per m2



Ruhet



Intensitet/Backscattering
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