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Ligipääs andmetele

 Täiendavad liidesed otsinguks ja 

allalaadimiseks:
 Open Data Protocol (OData)

 OpenSearch (Solr)

 HTTPS/ REST protokoll

 Klientidena võib kasutada veebilehitsejat, 

cURL, wget, python urlib, jt programme

 OpenSearch päringu näidisparameetrid: 

 beginPosition:[2015-05-01T03:00:00.000Z TO NOW] AND 

footprint:"Intersects(POLYGON((26.11 58.1,…)))“

 Vastuseks piltide loetelu xml kujul:
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https://scihub.esa.int/dhus/odata/v1/Products('80855bc0-1d37-4d42-aa0e-790e672d09a8')/Products('Quicklook')/$value

https://scihub.esa.int/dhus/odata/v1/Products('80855bc0-1d37-4d42-aa0e-790e672d09a8')/Products('Quicklook')/$value


Andmete formaat

 SLC - Single Look Complex
 Georefereeritud satelliidi orbiidi ja kõrguse 

andmete põhjal

 Ristküliku kujulised pikslid 2.3x17.4m, 

lahutus 2.7m kaldulatuse suunas (slant

range)x22m kuni 3.5x22m

 VH ja VV või HV ja HH polarisatsioon

 Kompleksarvud – amplituud ja faas

 ~7GB (250km x 170 km)

 Andmed kasutatavad 

interferomeetrilisteks ja 

polarimeetrilisteks rakendusteks



Andmete formaat

 GRD - Ground Range Detected
 WGS84 ellipsoidile projitseeritud

 Ruudukujulised pikslid 10x10m, lahutus 

20x22m

 Vähendatud haavelmüra

 Vähendatud ruumiline lahutus

 VH ja VV või HV ja HH polarisatsioon

 Faasiinfo puudub

 ~1,5GB (250km x 170 km)

 Andme kasutatavad tagasihajumise 

intensiivsusel põhinevateks 

rakendusteks



Swat 1 Swat 2 Swat 3

SLC



GRD – VH



GRD – punane (VV), roheline (VH), sinine (VV/VH)



Andmeformaat

 Failinimed
 Aegridade loomise seisukohalt mugav 

kasutada Absolute Orbit Number väärtust

 Number suureneb iga ülelennuga 175 võrra



Kataloogide ja failide struktuur



Andmetöötlus

 Aegrida on andmepunktide jada, mis 

on kogutud mingi ajaintervalliga

 S1A GRD andmetest loome 

keskmiste tagasihajumise 

intensiivsuste aegrea pindalalistele 

objektidele

 Töötlusetapid
 Tagasihajumise intensiivsuste leidmine ja 

teisendamine L-EST97 projektsiooni

 Alade kaupa keskmiste intensiivsuste leidmine

 Tulemuste visualiseerimine, analüüsimine



Andmetöötlus

 Tagasihaiumise intensiivsus sõltub 

väga suurel määral
 Langemisnurgast – radar kogub andmeid alati 

külgsuunas

 Skaneerimise suunast (tõusev või laskuv orbiit)

 Keskkonnast millele kiir langeb

 Seega aegridade loomisel ei ole 

mõistlik ühte ritta panna erinevate 

ülelennuradade (track) andmeid



Andmetöötlus

 Sentinel-1 Toolbox

 SNAP - Sentinel Application Platform
 Hetkel veel beta versioon

 Tulevikku silmas pidades tasub harjutama 

hakata juba SNAP-ga



SNAP kasutajaliides



Andmetöötlus

 Andmetöötlus põhineb graafil -

Graph Processing Framework (GPF)
 Graafi säilitatakse xml failina ja seda saab luua, 

kas graafilise kasutajaliideses või otse xml-i

kirjutades



Andmetöötlus

 Automatiseerimiseks gpt.exe
 Xml-s tuleb näidata ära sisend, väljund ja 

vajadusel muud parameetrid: all olevas näite 

puhul $file ja $target

 Saab käivitada käsurealt, bat failina 

või muul moel, näiteks python

subprocess.call()
 .bat faili näide

 for %%X in (C:\input_data\*.zip) do (gpt

C:\graph\processing_graph.xml -Pfile="%%X" -

Ptarget="C:\output_data\%%~nX_output.tif")



Andmetöötlus

 Aladele keskmiste tagasipeegelduse 

intensiivsuste leidmiseks saab 

kasutada GIS-i programme või teeke
 Näiteks ArcGIS Spatial Analyst Zonal Statistics

as Table

 arcpy.sa.ZonalStatisticsAsTable

 Servaefektide vähendamiseks on 

oluline eelnevalt sissepoole 

puhverdamine



Rohumaa Rannus



Kokkuvõtteks

Tasuta kaugseire andmeid on palju

Ja neid tuleb juurde

Kasutame võimalust!



Tänan tähelepanu eest!


