Nasjonal fellesprosessering etter 2020 – Brukerbehov
• Definisjon av fellesprosessering

• Avledede produkter og tjenester basert på satellittdata som mange brukere har
behov for og som Norsk Romsenter har mulighet til å finansiere fra post-74 midler

• Diskutere:
•
•
•
•

Foreslåtte produkter for fellesprosessering
Tilrettelegging av produktene – Hva trengs?
Egne arbeidsgrupper for å definere mer avanserte produkt, i så fall hvilke?
Finansieringsmodell på vertsbasert prosessering og produkter som ønskes av få
aktører

Sentinel-2 (26.aug.2019) - NDVI

Fellesprossessering - produkter

Gjentakende stabile produkter for overvåkning og forvaltning

Analyseklare data (Analyse ready data - ARD):

Harmoniserte grunnlagsdata. Lavere nivås data. Er ofte tilpasset
avanserte brukere.

Sentinel-1 Near real time data
Sentinel-1 geokodede data

S1 ortorektifisert med norske terrengmodeller. For alle polariseringer

Sentinel-2 L2A

Atmosfærekorrigert

Sentinel-2 DTERRENGDATA

S2 ortorektifisert med norske terrengmodeller
ESA levere flere nivå av produktene. Sammenlikning med Sentinel-2
og -3

Sentinel-5p analyseklare data?

Fellesprossessering - produkter
Ferdige høyere nivå satellittprodukter
Indekser
NDWI
NDSI
NDVI
NDMI
ESVI
TNDVI
MNDWI
AWEI
LAI
fAPAR
EVI
SAVI
NBR (NBR2)
BAIS2
Albedo
Mosaikker
Sentinel-2 mosaikk hub (under Copernicus Landtjenesten)
Sentinel-1 Koherens-produkt
Sentinel-1 koherens-produkt (6 dagers repeat pass coherence)

Sentinel-1 RGB koherens-produkt
Andre
Forbedret skymaske
Sentinel-1 vindprodukter

WMS mosaikk Sentinel-1 og Sentinel-2
Annet
Data tilgjengelig fra andre steder enn Nasjonale interesseområder (globalt)

Gjentakende stabile produkter for overvåkning og forvaltning
Avledede produkter fra satellittdata. Noen sier også mellomprodukter. Er ment til både erfarne og mindre
erfarne brukere.

Vannindeks
Snøindeks
Vegetasjonsindeks
Normalized difference Moisture index. Crops water stress.
Enhanced SAR Vegetation Index (ESVI)
Transformed Normalized Difference Vegetation Index. Tidevannsone kartlegging
Modified normalized difference water index. Tidevannsone kartlegging
Automated Water Extraction Index. Tidevannsone kartlegging
Lead Area Index
Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation. (radiation transfer models)
Enhanced Vegetation Index
Soil adjusted vegetation index
Normalized burnt ratio
Burned Area index Sentinel-2
Nyttig fra Sentinel-2? Ofte brukes Sentinel-3
Erstatte en mosaikktjeneste i NBS?
MERK! Dette er kun eksempler på hvordan koherensprodukter kan se ut. Hvis dette er interessant for mange
brukere så må produktene konkretiseres i mer detalj.
6 dagers repeat pass coherence (evt.12 dagers) som et eget produkt (koherens i forhold til der forrige 6-dagers
produktet). Co-pol (VV mot VV) = Viktigst (cross-pol ikke like viktig).
"development of coherence": Et høyere ordens endringsdeteksjonsprodukt. RGB som representerer endring
(R:Koherens, G: Backscatter endring, B: Backscatter gjennomsnitt). Dette produktet krever mye spesifikasjoner
på tidsperiode, type brukere etc. (Må være realistiske overfor brukerne om hva man kan få ut av dette).
Eventuelt et annet RGB-produkt, med annen definering (Bascatter tid 1, og tid 2 og koherens mellom
tidspunktene).
Sentinel-2 og -3
Vindstyrke og vindretning.
Mosaikk av opptaksbredden til Sentinel-1 og -2. Fri og åpen WMS. Fokus er å få noe som visuelt er enkelt å tolke,
men ikke på radiometrisk nøyaktighet. Utgangspunktet er en videreforedling av den eksisterende
mosaikktjenesten som ligger på satellittdata.no og at denne samtidig blir tilgjengelig som et eget datasett.
Tilgjengeliggjøre på ColHub

R: Koherens
G: Backscatter
B: Backscatter - endring

20150425

R: Koherens
G: Backscatter
B: Backscatter - endring

20150507

Finnes det allerede løsninger som dekker
brukernes behov?
- Sentinel-2 mosaikk hub (https://apps.sentinel-hub.com/mosaic-hub/#/)
- Visuelt er det mange indekser på Earth Observation Browser
- Andre produkter og tjenester fra Coperncus?

Hvordan bidra til alles felles gode?
Vertsbasert prosessering
• Bidra økonomisk

Prosessering av fellesprodukter
• Bidra med prosesseringskapasitet
• Tilpasning og algoritmeutvikling
• Hvis få er interessert bør aktørene bidra økonomisk hvis man ønsker produktet i
NBS

Inspirasjon om innhold og oppsett fra codede.org
• https://code-de.org/
• Nasjonalt fokus

