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Кратко въведение

• Радиометрични индекси
Представляват математически операции с 
растерните изображения в многоканални 
данни получени по дистанционен път, 
целящи да подчертаят определен елемент от 
изследваната територия като растителност, 
геоморфология, води и т.н., за целите на 
последващ анализ. 



Началото

• Появяват се в зората на цивилните 
дистанционни изследвания на земната 
повърхност (1973), на база на данните 
получавани към този момент от сензора 
Multispectral Scanner монтиран на 
изстреляният през 1972 г., Earth Resource 
Technology Satellite (Landsat-1). Към този 
момент се използва главно индекса NDVI 
базиран на пиковете на отражателната 
способност на хлорофила в червената и 
близката инфрачервени спектрални ленти и 
показващ количеството на зелена листна маса.



NDRE

• С подобряване на спектралната 
разделителна способност на сензорите за 
ДИ и появата на нови платформи, на които 
да се мотират, като БЛС, търпят развитие и 
радиометричните индекси

• NDRE (Normalized Difference Red Edge) се 
базира на пиковете на отражението на 
азота в хлорофила  в  близката 
инфрачервена и red edge спектрални ленти



NDRE (2)

NDRE =𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−𝑁𝑁𝑅𝑅
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁+𝑁𝑁𝑅𝑅



Изследвана територия
• Река Велека извира води началото си от няколко карстови

извора в близост до турското село Ахлатлъ. По-голямата и част, 
до вливането в Черно Море при Синeморец протича на
българска територия, по територията на природен парк
Странджа.

• След вливането на река Младежка (на 73 км. от устието) 
долината на реката се разширява и наклона рязко спада. Тази
част от долното течение на реката се характеризира с наличието
на залесени заливни тераси, които в периода ноември-май, 
периодично се заливат от речните и от високите подпочвени 
води, подхранвани от високото ниво на валежите, поради
разликата в плътностите между речните води и водата в Черно
море, забавяща значително оттичането на падналите валежи в 
морето, в резултат на което се образуват лонгозните гори, обект
на настоящото изследване.



Изследвана територия (2)



Цели на изследването

• Да се провери дали процеса на фотосинтеза 
в горите тече нормално и дали 
изследваните гори изпитват някаква форма 
на стрес (природен или антропогенен), 
който пречи на нормалното протичане на 
процеса на фотосинтеза



Октомври 2019



Октомври 2019



Октомври 2019

• Индексните изображения не показват резки 
колебания в тоновете (аномални стойности 
на индекса NDRE), което дава основание да 
се заключи, че горите са в добро общо 
състояние



Юли 2020



Юли 2020



Юли 2020

• Индексните изображения отново не 
показват резки колебания в тоновете 
(аномални стойности на индекса NDRE), 
което дава основание да се заключи, че 
горите са в добро общо състояние. 
Наблюдава се плавно нарастване на 
стойностите на идекса с увеличаване на 
слънчевото греене.



Бъдещи изследвания

• Състоянието на растителността е в пряка 
зависимост от факторите на климата като 
температура и влажност на въздуха. 
Поради тази причина, в ход е изследване на 
зависимостта между стойностите на NDRE и 
стойностите на индекса на сухотата на 
ДеМартон.



В заключение

Въпроси?



Благодаря за вниманието!


	ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДЕКСА NDRE ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛОНГОЗНИТЕ ГОРИ В ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ „УСТИЕТО НА Р. ВЕЛЕКА“�
	Кратко въведение
	Началото
	NDRE
	NDRE (2)
	Изследвана територия
	Изследвана територия (2)
	Цели на изследването
	Октомври 2019
	Октомври 2019
	Октомври 2019
	Юли 2020
	Юли 2020
	Юли 2020
	Бъдещи изследвания
	В заключение
	Благодаря за вниманието!

