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Reziumė 
Disertacijoje nagrinėjamas nuotolinis tyrimų metodas, kuris gali būti taikomas są-
vartyno aplinkos oro taršos vietoms identifikuoti ir stebėti. Analizuojamos mata-
vimo priemonės, padedančios nustatyti metano sklaidą. Pagrindinis tyrimo objek-
tas – metano emisija sąvartyne tiriant visą plotą, stebint žemės paviršių ir pievų 
augmeniją. Disertacijos tikslas – nuotolinius tyrimų metodus pritaikyti metano iš-
siskyrimo vietoms sąvartyno teritorijoje identifikuoti bei sukurti daviklį metano 
emisijai matuoti. Galimos sąvartyno dujų nuotėkio vietos identifikuotos nuotoli-
niais tyrimų metodais pagal teorinius, eksperimentinius bei skaitinio modeliavimo 
rezultatus. Darbe sprendžiami šie uždaviniai: teoriškai išnagrinėti metano emisi-
jos aptikimo metodus tiesiogiai ar per poveikį aplinkai; atlikti eksperimentinius 
fotografavimo, apdorojimo procesus, taikant skirtingas bepiločio orlaivio siste-
mas; sukonstruoti metaną matuojantį daviklį, sukalibruoti, paruošti valdymo al-
goritmą, juo ištirti metano emisiją sąvartyno teritorijoje; taikant autokoreliacijos 
ir tarpusavio koreliacijos algoritmą, iš nuotoliniu metodu gautų palydovinių nuot-
raukų nustatyti metano, azoto dioksido ir deguonies dujų koncentracijų kaitą bei 
tarpusavio ryšį kintant laikui; sudaryti metano emisijos vietų identifikavimo me-
todiką. 

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatū-
ros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei šeši priedai. Įvadiniame 
skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų ob-
jektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, 
darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. 
Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir 
pranešimai konferencijose, taip pat disertacijos struktūra. 

Pirmajame skyriuje apžvelgiama mokslinė literatūra, tyrimai, susiję su me-
tano matavimo būdais, bepiločių orlaivių sistemomis (tipai, techninės charakteris-
tikos, fotoaparatų jutikliai), įvairių spektrų fotokameromis, pasaulyje paplitę nuo-
tolinių tyrimų ir GIS metodai, taikomi aplinkos apsaugos stebėsenai. Antrajame 
skyriuje aprašyti teoriniai ir eksperimentiniai metano nustatymo nuotoliniu būdu 
metodai, modeliavimo galimybės taikant GIS technologijas. Trečiajame skyriuje 
pateikiami atliktų tyrimų rezultatai ir jų analizė. 

Disertacijos tema paskelbta 10 mokslinių straipsnių: keturi – mokslo žurna-
luose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, du – 
konferencijų straipsnių rikiniuose, referuojamoje Conference Proceedings Cita-
tion Index (Web of Science) duomenų bazėje, keturi – recenzuojamuose Lietuvos 
konferencijų straipsnių rikiniuose, įtrauktuose į Index Copernicus duomenų bazę. 

Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti trijose respublikinėse ir 
trijose tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 
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Abstract 
The dissertation deals with a remote sensing method that can be used to identify 
and monitor environmental air pollution in landfill sites. Methane measurement 
methods and RPAS are also examined. The main object of the research is methane 
emissions in the landfill by studying the whole territory, monitoring the land su-
rface and meadow vegetation. The main goal of the dissertation is to apply remote 
sensing methods in the landfill area to identify methane emission sites and to cre-
ate a sensor to measure methane emissions. Potential gas leak areas were identi-
fied by remote sensing methods based on theoretical, experimental and numerical 
modeling results. The work solves several tasks: to theoretically examine the 
methods of methane emission detection, directly or through environmental im-
pact; to perform experimental photography and data processing using different 
RPAS; construct a methane measuring sensor, calibrate, prepare an algorithm for 
aplication; to investigate methane emissions in the landfill area; use the auto-co-
rrelation and cross-correlation algorithm, to determine the change and correlation 
of methane, nitrogen dioxide and oxygen gas concentrations in the remote-sensing 
satellite images over a time scale. 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, a summary of the 
results with conclusions, lists of used literature and the author's publications on 
the topic of the dissertation and appendices. The introductory chapter discusses 
the research problem, the relevance of the work, describes the object of research, 
formulates the aim and objectives of the work, describes the research methodo-
logy, scientific novelty of the work, the practical significance of the results, de-
fended statements. At the end of the introduction, the author's publications and 
conference papers on the topic of the dissertation and the structure of the disser-
tation are presented. The first chapter reviews methane measurement techniques, 
unmanned aerial vehicle systems (types, specifications, camera sensors), multis-
pectral cameras, global remote sensing, and GIS techniques for environmental 
monitoring. The second chapter describes theoretical and experimental methods 
of remote methane identification and modeling possibilities using GIS technolo-
gies. The third chapter presents the results of the performed research and analysis. 

10 scientific articles have been published on the topic of the dissertation: four 
in scientific journals referenced in the Clarivate Analytics Web of Science data-
base, two in conference proceedings referenced in the Conference Proceedings 
Citation Index (Web of Science) database, and five in peer-reviewed Lithuanian 
conference proceedings included in the Index Copernicus database. 

The results of the research conducted in the dissertation have been published 
in three republican and three international scientific conferences.
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Žymėjimai 

Santrumpos 
AGL – aukštis virš žemės paviršiaus (angl. Above Ground Level) 
AKS – atraminė kontrolinė stotis (angl. Ground Control Station) 
BYOD – funkcijoms atlikti tinka kasdieniai įrenginiai, neprivalo būti specializuotas ar 
specialusis modelis (angl. Bring Your Own Device)  
BO – bepilotis orlaivis (angl. Unmanned Aircraft) 
BOS – bepiločio orlaivio sistema (angl. Unmanned Aircraft system) 
BT – žemės paviršiaus temperatūra (angl. Brightness Temperature) 
BVLOS – orlaivio sistemos tipas, kai orlaivis gali būti valdomas už matomumo ribų (angl. 
Beyond Visual Line of Sight) 
CAA – Civilinės aviacijos administracija (angl. Civil Aviation Administration) 
CALMIM – Kalifornijos sąvartyno metano inventorizacijos modelis (angl. California 
Landfill Methane Inventory Model) 
DEM – skaitmeninis paviršiaus modelis (angl. Digital Elevation model) 
DG – tiesioginio orientavimo erdvėje sistema, suteikianti tikslius duomenis apie jutiklio 
padėtį, orientavimą, posvyrius ir posūkius (angl. Direct Georeferencing) 
DIAL – infraraudonųjų spindulių diferencinės absorbcijos „Lidar“ sistema (angl. Diffe-
rential absorption Lidar system)  
DSM – skaitmeninis paviršiaus (aukščių) modelis (angl. Digital Surface Model) 
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DTM – skaitmeninis žemės paviršiaus modelis (angl. Digital Terrain Model) 
EMR – elektromagnetinė spinduliuotė (angl. ElektroMagnetic Radiance), savarankiškai 
plintanti banga erdvėje su elektriniais ir magnetiniais komponentais 
ESA – Europos kosmoso agentūra (angl. European Space Agency)  
EXIF – apsikeisti skirtas vaizdo failo formatas (angl. Exchangeable Image File) yra stan-
dartas, nurodantis vaizdų, garso ir pagalbinių žymų formatus, naudojamus skaitmeninių 
fotoaparatų 
GC – dujų chromatografas (angl. Gas Chromotograph) 
GMES – globalinė aplinkos ir saugumo stebėsena, Europos Sąjungos ir Europos kosmoso 
agentūros (ESA) iniciatyva, siekiant laiku teikti tvarias ir patikimas paslaugas, susijusias 
su aplinkos ir saugumo problemomis, norint patenkinti vartotojų ir viešosios politikos for-
muotojų poreikius (angl. Global Monitoring for Environment and Security) 
GPNS – globalinė padėties nustatymo palydovinė sistema (angl. Global Navigation Satel-
lite System) 
GPS – globalinė padėties nustatymo sistema (angl. Global Navigation System) 
GSD – pikselio atitikmuo ant žemės paviršiaus (angl. Ground Sampling Distance) 
GSM – globalinis mobiliųjų tinklų standartas (angl. Global System for Mobile Communi-
cations) 
HyTES – oru nešamas vaizdo spektrometras, vystomas NASA (angl. The Hyperspectral 
Thermal Emission Spectrometer)  
ICOS – tyrimų infrastruktūra, jungianti daugiau nei 100 šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
koncentracijos matavimo stočių (angl. Integrated Carbon Observation System) 
LBONA – Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacija 
LMm – mini lazerinis jutiklis (angl. LaserMethane) 
LOJ – lakieji organiniai junginiai 
LiDAR – atstumo matavimas naudojant lazerį ar intensyvią šviesą. Matuojamas laikas, 
per kurį spindulys nukeliauja iki taikinio ar kliūties, atsispindi ir grįžta į jutiklį, tuomet 
skaičiuojamas atstumas, nes žinomas šviesos greitis ir bangos ilgis (angl. Light Detection 
And Ranging) 
LSE – žemės paviršiaus šilumos emisija (angl. Land Surface Emissivity) 
LWIR – ilgųjų bangų infraraudonieji spinduliai (angl. Long wave infrared) 
MSI – daugiaspektrio vaizdo instrumentas (angl. MultiSpectral Instrument) 
MTOM – maksimali BO keliama masė (angl. Maximum Take Off Mass) 
MWIR – vidutinių bangų infraraudonieji spinduliai (angl. Medium Wave Infrared) 
NASA – Nacionalinė aeronautikos ir oro navigacijos administracija (angl. National Ae-
ronautics and Space Administration) 
NDVI – normalizuoto skirtumo vegetacijos indeksas (angl. Normalized Difference Vege-
tation Index) 
NIR – spektras, artimas infraraudoniesiems spinduliams (angl. Near-Infrared)  
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OBIA – objektų vaizdų analizė (angl. Object Based Image Analysis) 
PPK – pakartotinis apdorojimo kinematinis laikas (angl. Post Processing Kinematic) 
QWIP – kvantinis infraraudonųjų spindulių šaltinio detektorius ( angl. Quantum Well Inf-
rared Photodetector)  
R2 – determinacijos koeficientas 
RGB – raudonos, žalios, mėlynos spalvų spektrai (angl. Red-Green-Blue). Tai spalvų mo-
delis, kuriame visos spalvos gaunamos iš trijų pagrindinių spalvų – raudonos, žalios ir 
mėlynos. Sulietuvinta forma RŽM – spalvų pavadinimų raudona, žalia, mėlyna sant-
rumpa. 
RPAS – nuotoliniu būdu pilotuojamo orlaivio sistema (angl. Remotely Piloted Aircraft 
System) 
RTK – realiojo laiko kinematinis metodas (angl. Real Time Kinematic) 
SfM – fotogrametrinis metodas atstumui atkurti, skirtas erdvinei struktūrai įvertinti iš 
dviejų dimensijų vaizdų sekų, kurios gali būti susietos su vietiniais judesio signalais (angl. 
Structure From Motion) 
SWIR – trumpųjų bangų infraraudonieji spinduliai (angl. Short Wave Infrared)  
ŠESD – šiltnamio efektą sukeliančios dujos 
TCI – šilumos būklės indeksas (angl. Thermal Condition Index) 
TIR – šiluminis infraraudonųjų spindulių jutiklis (angl. Thermal Infrared) 
VCI – augmenijos būklės indeksas (angl. Vegetation Condition Index) 
VHI – augmenijos būsenos indeksas (angl. Vegetation Health Index) 
VLOS – orlaivio sistemos tipas, kai orlaivis nuolat matomas skrendančio piloto (angl. Vi-
sual Line of Sight) 
 

Apibrėžtys 
Bepilotis orlaivis – orlaivis, naudojamas arba suprojektuotas veikti autonomiškai arba būti 
pilotuojamas nuotoliniu būdu be piloto jame (Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas); 
bepilotis orlaivis – kiekvienas orlaivis be įgulos (įskaitant ir žaislinius orlaivius bei avia-
modelius), kurį galima valdyti nuotoliniu būdu arba kurio skrydis valdomas automatiškai, 
taip pat laisvojo skridimo orlaivis (Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklės, patvirtintos 
Civilinės aviacijos administracijos (CAA) direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsakymu 
Nr. 4R-17 „Dėl Bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“). 
Bepiločio orlaivio sistema (BOS) – sistema, sudaryta iš oro transporto priemonės (bepilo-
čio orlaivio) su integruotu fotoaparatu (ar kitu jutikliu), antžeminės kontrolės stoties su 
valdymo ar misijos planavimo programine įranga, pasaulinės padėties nustatymo sistemos 
(GPS) ryšiui skrydžio metu užtikrinti. 
Skrydžio laikas – bendras laikas nuo tada, kai orlaivis pajuda kilti, iki galutinio sustojimo 
pasibaigus skrydžiui (Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas). 
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Daviklis – techninis įtaisas, keičiantis tikrinamą dalyką signalu, tinkamu matuoti, užrašyti, 
perduoti ir pan. (Terminų žodynas, https://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/D/daviklis)  
Emisija (lot. emissio – išspinduliavimas, išleidimas) – elektromagnetinių bangų (radijo 
bangų, rentgeno spindulių) ar materialiųjų dalelių išspinduliavimas. 
Jutiklis (angl. sensor, transducer) – įrenginys, keičiantis matuojamą dydį kitu (dažniausiai 
elektriniu) jam proporcingu dydžiu, patogiu apdoroti ir perduoti toliau (Kvedaras, V. 
(2012). Elektronikos įtaisai ir sistemos). 
Kompiuterinė rega (angl. Computer Vision) – tarpdalykinė mokslo sritis, nagrinėjanti, 
kaip kompiuteriai gali įgyti aukšto lygio supratimą iš skaitmeninių vaizdų ar vaizdo  
įrašų. Inžinerijos požiūriu siekiama suprasti ir automatizuoti užduotis, kurias gali atlikti 
žmogaus regos sistema (Ballard, D. H., & M. Brown, C. M. (1982). Computer Vision. 
Prentice Hall). 
Koreliacinė analizė – statistinis metodas, kuriuo tiriami atsitiktinių dydžių, turinčių nor-
malųjį skirstinį, tarpusavio ryšiai generalinėje aibėje (Kėdaitis, V. (2009). Koreliacinės ir 
regresinės analizės pagrindai).
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Įvadas 

Problemos formulavimas 

Visame pasaulyje vis labiau jaučiami klimato kaitos padariniai: daugėja 
ekstremalių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių, tirpsta ledynai, kyla 
vandenynų lygis. Vidutinė pasaulinė temperatūra yra aukštesnė 0,8 °C, lyginant 
su ikipramoniniu laikotarpiu. Norint išvengti negrįžtamo klimato kaitos neigiamo 
poveikio, pasaulinė temperatūra negali pakilti daugiau nei 2 °C. Tačiau, nepaisant 
klimato kaitos švelninimo priemonių, poveikis ir toliau stiprėja dėl praeities 
įvykių, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD). Tad būtina stebėti ir 
prognozuoti CO2, NO2 ir CH4 nuotėkį į aplinką. Siekiant sumažinti ŠESD kiekį 
mūsų aplinkoje, svarbu sukurti efektyvias emisijos aptikimo ir matavimo techno-
logijas ir metodus. Sąvartynų teritorijose dujų koncentracija stebima ir matuojama 
neoperatyviu metodu, imant mėginius vietovėje iš specialiai įrengtų šulinių ir tik 
du kartus per metus. Dažnai nedideli metano nuotėkiai, atsirandantys pažeistose 
sąvartyno paviršiaus vietose, lieka nepastebėti.  

Vietovė apžiūrima ją apeinant, o tai nėra šiuolaikiška, kai rinkoje turime be-
piločių orlaivių sistemas, kuriomis galima kontroliuoti ir atpažinti paviršiaus pa-
žeidimus. Parinkus fotoaparato jutiklius ir atlikus fotomedžiagos apdorojimą bei 
modeliavimą geografinėmis informacinėmis sistemomis, vietovei apžvelgti gau-
namas ortofotografinis ir paviršiaus reljefo modeliai. 
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Darbo aktualumas 

Antropogeninės kilmės ŠESD kiekio mažinimu siekiama sušvelninti klimato kaitą 
ir apsaugoti aplinką. 2014 m. balandžio 16 d. priimto Europos Parlamento ir Ta-
rybos reglamento pagrindinis tikslas – iki 2030 m. sumažinti išmetamą dujų kiekį 
dviem trečdaliais. Nacionaliniu mastu nuspręsta limitais reguliuoti antropogeni-
nės kilmės oro teršalų kiekį ir jo pokyčius visuose Lietuvos ūkio sektoriuose, nuo-
latos išsamiai stebėti ir vertinti į aplinkos orą išmetamus teršalus. 1998 m. Lietuva 
pasirašė Kioto protokolą, kurį ratifikavo 2002 m., taip Lietuva įsipareigojo stabi-
lizuoti ŠESD koncentraciją atmosferoje tokiu lygmeniu, kad klimato sistema būtų 
apsaugota nuo pavojingo antropogeninio poveikio aplinkai. Kiekvienais metais 
pateikiamos apskaitos ataskaitos apie išmetamus ŠESD kiekius iš pagrindinių ša-
lies ūkio sektorių, taip pat ir komunalinių atliekų sąvartynuose. 

Disertacijoje koncentruojamasi į metano emisijos vietų aptikimą teritorijoje, 
kiekio pokyčio matavimų daviklio sukūrimą ir metodų pritaikymą sąvartynų teri-
torijai.  

Pirmieji bandymai aptikti oro ir dirvožemio paviršiaus taršos cheminius ele-
mentus nuotoliniais metodais atlikti iš palydovų apie 2010 metus, tačiau šiuolai-
kinės bepiločių orlaivių sistemos yra gerokai mobilesnės nei pilotuojami orlaiviai 
ar kitos oro transporto priemonės. Šių sistemų taikymas ekonomiškas, o tai atveria 
naujų galimybių moksliniams tyrimams ir jų atnaujinimui. Pagal aukštos tolygios 
erdvinės skiriamosios gebos duomenis tikimasi gauti tikslius matematinio mode-
liavimo rezultatus. Dujų mėginių paėmimas, nustačius tikslią vietą, pritaikant 
nuotolinius metodus, optimizuojamas. Spartus duomenų rinkimas, aplinkos ap-
saugoje pritaikomos GIS technologijos sudaro galimybes ir skatina imtis naujų 
anksčiau nevykdytų tyrimų. Nauji rezultatai reikalingi nacionaliniam į atmosferą 
išmetamo teršalų kiekio valdymui ir efektyviai klimato kaitos prevencijai. Efek-
tyviam šiltnamio efektą sukeliančių metano dujų nuotėkio vietų nustatymui ir e-
misijos kiekiui išmatuoti reikalingi papildomi moksliniai tyrimai ir įvertinimai.  

Tyrimų objektas 

Metano emisija sąvartyne tiriant visą teritoriją, stebint žemės paviršių ir pievų 
augmeniją. 

Darbo tikslas 

Nuotolinius tyrimų metodus ir metano emisijos daviklį pritaikyti metano išsisky-
rimo vietoms sąvartyno teritorijoje identifikuoti.  
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Darbo uždaviniai 

Darbo tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: 

1. Teoriškai išnagrinėti metano emisijos aptikimo metodus, tiesiogiai ar 
per poveikį aplinkai.  

2. Siekiant identifikuoti metano emisijos vietas sąvartyno teritorijoje, at-
likti eksperimentinį fotografavimą, nuotraukų apdorojimo procesus 
taikant skirtingas bepiločio orlaivio sistemas. 

3. Sukonstruoti į kitas sistemas integruojamą metaną matuojantį daviklį, 
jį sukalibruoti, paruošti valdymo algoritmą bei ištirti galimybes daviklį 
naudoti metano emisijos nustatymui sąvartyno teritorijoje. 

4. Taikant sukurtą autokoreliacijos ir tarpusavio koreliacijos algoritmą, 
iš nuotoliniu būdu gautų metano, azoto dioksido ir deguonies dujų pa-
lydovinių nuotraukų nustatyti dujų koncentracijų kaitą ir tarpusavio 
ryšį kintant laikui. 

5. Remiantis eksperimentinių tyrimų rezultatais, sudaryti metano emisi-
jos vietų nustatymo metodiką, įtraukiant metano matavimus sukurtu 
davikliu. 

Tyrimų metodika 

Disertacijoje taikoma linijinės ir logaritminės regresijos, kovariacijos skaičiavimo 
metodika, fotogrametrinis metodas bei OBIA algoritmas skaitmeniniams nuotoli-
nių nuotraukų tyrimams ir GIS technologijoms. Teoriniais, eksperimentiniais ma-
tematiniais modeliais, įvertinama metano emisijos galimybė teritorijoje. 

Darbo mokslinis naujumas 

Rengiant disertaciją buvo gauti šie aplinkos inžinerijos mokslui nauji ir reikšmingi 
rezultatai: 

1. Remiantis literatūros analize ir eksperimentinių tyrimų rezultatais, pri-
taikius bepiločių orlaivių su skirtingais fotoaparato jutikliais sistemas, 
sukurta nuotolinių metodų sistema metano emisijos vietoms visame 
plote nustatyti. 
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2. Pagal specifines sąvartynų aplinkai būdingas sąlygas parinkti efekty-
vūs elektroniniai komponentai ir suprojektuotas bei paruoštas naudo-
jimui daviklis, matuojantis metano ir deguonies koncentracijų santy-
kio pokyčius sąvartyno aplinkoje. 

3. Sukurtas autokoreliacijos ir tarpusavio koreliacijos algoritmas metano 
ir kitų dujų koncentracijų kaitai bei tarpusavio ryšiams nustatyti iš 
skirtingo spektro nuotraukų. 

Darbo rezultatų praktinė reikšmė 

Sukurtas nuotolinis metano emisijos vietų nustatymo metodas gali būti taikomas 
praktikoje – uždarytų ir veikiančių sąvartynų stebėsenai vykdyti. Paprastai sąvar-
tynuose tikrinami tie patys parinkti taškai porą kartų per metus. Siūlomu metodu 
tyrimus galima būtų atlikti dažniau, stebint konkrečias sritis ar taškus (nebūtinai 
iš anksto parinktus), nustatytus nuotoliniu metodu. Sąvartyno teritorijoje parink-
tuose arba nuotoliniu būdu nustatytuose metano emisijos taškuose dujų kiekį siū-
loma matuoti sukurtu davikliu, kuris gali būti integruotas į bepilotį orlaivį arba 
tvirtinamas prie globalinės padėties nustatymo sistemos (GPNS) imtuvo kartelės. 
Šiuo metodu gauti rezultatai papildytų gaunamus sąvartyno tikrinimo rezultatus 
ne tik ekonomiškai efektyviais dažnesniais matavimų rezultatais, bet ir vaizdine 
medžiaga (nuotraukomis, ortofotografiniu ir paviršiaus reljefo modeliais). Ši me-
džiaga, sugretinta su naujai gautais kitos patikros rezultatais, yra naudinga pavir-
šiaus pokyčiams vertinti. Sukurtas autokoreliacijos ir tarpusavio koreliacijos al-
goritmas pritaikomas ne tik metano koncentracijai stebėti, bet ir kitose srityse, 
pavyzdžiui, išskiriant tam tikras žemėnaudas teminiuose žemėlapiuose. 

Ginamieji teiginiai 

1. Nuotolinis, operatyvus pažeistų sąvartyno dangos vietų ir metano  
emisijos taškų nustatymo metodas gali būti taikomas uždarytų sąvar-
tynų stebėsenai. 

2. Sąvartyno stebėsenai tinkamas sukalibruotas daviklis proporcingai re-
aguoja į metano koncentracijos pokyčius aplinkoje diapazonu nuo 
100 k iki 500 k ppm. 

3. Autokoreliacijos ir tarpusavio koreliacijos algoritmas, pritaikytas nuo-
tolinių tyrimų nuotraukoms analizuoti, gali būti naudojamas metano ir 
kitų dujų koncentracijų tarpusavio ryšiams tirti. 
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Darbo rezultatų aprobavimas 

Disertacijos tema publikuoti dešimt mokslinių straipsnių: keturi – mokslo žurna-
luose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą (Daugėla et al. 
2020a; Daugėla et al. 2020b; Daugėla et al. 2021a; Daugėla et al. 2021b); du – 
recenzuojamuose tarptautinių konferencijų straipsnių rinkiniuose (Daugėla et al. 
2018; Daugėla et al. 2017), keturi – kituose tarptautinių ir respublikinių konferen-
cijų straipsnių rinkiniuose (Daugėla, Sužiedelytė-Visockienė, 2017; 2018; 2019; 
Daugėla, Aksamitauskas, 2017). 

Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti mokslinėse konferenci-
jose Lietuvoje ir užsienyje:  

− Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ sekci-
jose „Aplinkos inžinerija“ ir „Civilinė inžinerija ir geodezija“ 2017–
2020 m. Vilniuje; 

− Tarptautinėje konferencijoje „10th International Conference „Environ-
mental Engineering“ 2017 m. Vilniuje; 

− Tarptautinėje konferencijoje „10th Conference on Interdisciplinary 
Problems in Environmental Protection and Engineering“ (EKO-DOK 
2018) 2018 m. Lenkijoje; 

− Tarptautinėje konferencijoje „The 1st International Turkish-Latvian 
„Geosciences Conference“, 2019 m. Turkijoje; 

− Tarptautinėje konferencijoje „EDUlearn20: 12th International Confe-
rence on Education and New Learning Technologies“, 2020 m. Ispani-
joje. 

Disertacijos struktūra 

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai ir bendrosios išvados. Taip pat yra 6 priedai. 
Darbo apimtis – 146 puslapiai, neskaitant priedų, tekste panaudotos 60 nu-

meruotos formulės, 66 paveikslai ir 26 lentelės. Rašant disertaciją buvo panaudoti 
183 literatūros šaltiniai.
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1 
Nuotolinių tyrimų metodų taikymas 

metanui aplinkoje stebėti 

Skyriuje apžvelgti ir išnagrinėti metano matavimo metodai taikomi Europoje ir 
kitose šalyse. Nagrinėjamos šiuolaikinės nuotoliniu būdu valdomos bepiločių 
orlaivių sistemos, jų tipai, techninės charakteristikos, fotoaparate integruoti jutik-
lių modeliai. Pateikiami skirtingais nuotoliniais metodais gautų duomenų pavyz-
džiai metano emisijai aplinkoje identifikuoti. 

Skyriaus tematika paskelbti autoriaus straipsniai žurnaluose ir konferencijų 
straipsnių rinkiniuose (Ruzgienė et al., 2015; Daugėla, Aksamitauskas, 2017; 
Daugėla et al., 2018, 2021). 

1.1. Metano sąvartynuose emisijos procesai ir 
matavimo įrenginiai  

Sąvartynas gali būti apibūdinamas kaip natūralus biodujų generatorius, kuriame, 
veikiant mikroorganizmams, skaidomos organinės atliekos ir kaip šalutinis pro-
duktas susidaro dujos. Dujų susidarymo procesas sąvartyne yra labai sudėtingas 
ir priklauso nuo daugelio veiksnių (Farquhar & Rovers, 1973). 
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Proceso eiga pavaizduota 1.1 paveiksle. Dujų susidarymo procesas suskirsty-
tas į 5 fazes (Vrubliauskas, 2000): 

1-os fazės metu vyksta aerobinis organinių medžiagų skaidymas, t. y. aero-
binė organinių medžiagų oksidacija, dėl kurios susidaro vanduo (H2O) ir anglies 
dioksidas (CO2). Proceso metu sunaudojamas atliekų sluoksnyje esantis oro de-
guonis ir susidaro anaerobinės sąlygos. Šios fazės trukmė priklauso nuo atliekų 
sąvartyne tankio ir apsauginio sluoksnio savybių. Moderniuose, gerai tvarko-
muose sąvartynuose ši fazė yra trumpa. 

2-os fazės metu anaerobinėmis sąlygomis, veikiami hidrolitinių bakterijų ir 
mikrobų išskirtų fermentų, organiniai atliekų komponentai hidrolizinami į amino 
rūgštis, peptidus, stambiamolekules riebalines rūgštis, glicerolį ir monosachari-
dus.  

3-ioje fazėje, veikiami acetogeninių bakterijų, 2-osios fazės metu susidarę 
komponentai toliau skaidomi į lakiąsias riebalines rūgštis, spiritus, anglies diok-
sidą, vandenilį ir vandenį. 1–3 fazės trunka nuo 3 mėn. iki 2 metų. 

4-oje fazėje, veikiant metanogeninėms bakterijoms, iš riboto medžiagų skai-
čiaus, daugiausia iš acto ir skruzdžių rūgčių, metanolio, vandenilio ir anglies diok-
sido, susidaro metanas. Ši fazė charakteringa tuo, kad jos metu susidarantis me-
tano kiekis yra gana stabilus. Toks metano susidarymo procesas net 
neeksploatuojamame sąvartyne gali trukti dešimtmečius. 

 

 
1.1 pav. Dujų susidarymo procesas sąvartyne (Vrubliauskas, 2000) 

Fig. 1.1. Gas generation process in landfill (Vrubliauskas, 2000) 
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5-oji fazė vaizduoja procesą, vykstantį labai senuose sąvartynuose, kai tinka-
mos skaidyti organinės atliekos baigiamos suvartoti. Metano ir anglies dioksido 
susidarymas mažėja ir artėja prie nulio, o ertmes sąvartos sluoksnyje palaipsniui 
užpildo aplinkos oro azotas ir galiausiai deguonis. Buitinių atliekų sąvartyne dujų 
stebėsena vykdoma atliekant matavimus programoje numatytuose taškuose. Ma-
tuojami metano (CH4), anglies dioksido (CO2), sieros vandenilio (H2S) dujų ir 
deguonies (O2) kiekiai, oro temperatūra ir atmosferos (barometrinis) slėgis. Taš-
kuose, kuriuose aptinkama dujų emisija iš sąvartos paviršiaus, skaičiuojamas dujų 
srauto tankumas ir emisijos debitas. 

Į atmosferą išmetamas ŠESD (CO2, CH4 ir N2O) kiekis gali būti nustatomas 
su daugiakanaliu „Dräger“ firmos analizatoriumi X–am 7000 (Dräger X-Am® 
7000, 2020). 

Šis daviklis atitinka Europos Sąjungos direktyvą, apibūdinančią 94/9/EC bio-
dujų matavimo prietaisus. Matavimai vykdomi srauto dėžėje, pagamintoje iš nerū-
dijančiojo plieno, jos plotis – 19,2 cm, ilgis – 39,8 cm, aukštis – 9,0 cm, pagrindo 
plotas – 764 cm2, tūris – 6877 cm3. Srauto dėžės pagrindas atviras. Dėžė dedama 
ant sąvartyno paviršiaus, užsandarinami jos kraštai, kad tyrimo metu sąvartyno 
dujos nepatektų į atmosferos orą ir atvirkščiai (Marcinonis, 2013) (1.2 pav.) (Rols-
ton, 1986; Lindau and DeLaune, 1991; Yu et al., 2013). 

 

 
1.2 pav. Dujų srauto matavimo dėžės schema (Marcinonis, 2013) 
Fig. 1.2. Gas flow measurement box diagram (Marcinonis, 2013) 

Slėgio balansavimo jungtis 
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CH4, CO2 ir O2 koncentracijos matuojamos tūrio procentais, t. y. šimtosiomis 
tūrio dalimis; H2S – milijoninėmis tūrio dalimis (ppm). Tūrio procentais išma-
tuotų CH4, CO2 koncentracijų procentinė išraiška – CCH4  % ir CCO2  % perskai-
čiuojama į koncentracijas CCH4 mg/m3 ir CCO2 mg/m3. Prietaisu išmatuojamos CH4 
arba CO2 dujų tūrio procentinės reikšmės CCH4, CCO2 arba CO2  % šimtoji dalis yra 
lygi matuojamų dujų tūriui aplinkos oro tūrio vienete:  

 CCH4 arba CO2 m3 aplinkos oro 1 m3 = CCH4 arba CO2  % / 100.  (1.1) 

Matuojamų dujų tūrio išraišką iš m3 pakeitus į cm3:  

 CCH4 arba CO2 cm3/m3 = 1 000 000 ꞏ CCH4 arba CO2 m3/m3  =   

 10 000 ꞏ CCH4 arba CO2  %.  (1.2) 

Dujų svoris aplinkos tūrio vienete apskaičiuojamas jų tūrį padauginus iš jų 
tankio ρ:  

  CCH4 arba CO2 mg/m3  = CCH4 arba CO2 cm3/m3 ꞏ ρCH4 arba CO2 =  

 10 000 ꞏ CCH4 arba CO2  % ꞏ ρCH4 arba CO2. (1.3) 

Prietaisu išmatuojamos H2S dujų tūrio reikšmės CH2S ppm milijoninė dalis 
lygi matuojamų dujų tūriui aplinkos oro tūrio vienete, t. y. CH2S ppm atitinka 
CH2S cm3/m3. Matuojamų dujų svoris aplinkos tūrio vienete apskaičiuojamas ma-
tuojamų dujų tūrį padauginus iš jų tankio ρH2S:  

 CH2S mg/m3 = CH2S cm3/m3 ꞏ ρH2S = CH2S ppm ꞏ ρH2S. (1.4) 

Skaičiuojant dujų koncentracijas naudojami dujų tankiai ρ kg/m3 arba 
mg/cm3: CH4 – 0,717; CO2 – 1,977; H2S – 1,434.  

Remiantis atliktų dujų koncentracijų matavimų „srauto dėžėje“ ir skaičia-
vimo rezultatais sudaromas dujų koncentracijos kitimo laikinis grafikas, kurio x 
ašyje atidedama matavimų trukmė t (sekundės), y ašyje – dujų koncentracija 
C mg/m3. Grafikas aproksimuojamas tiesine priklausomybe, atmetant nuo tiesės 
nukrypusias reikšmes, kol koreliacijos koeficientas R2 > 0,8 (žr. 1.3 pav.). 

Tiesinės lygties y = a x + b koeficiento a skaitinė reikšmė lygi y ir x reikšmių 
santykiui. 1.4 paveiksle a = (C2 – C1)/(t2 – t1) = dC/dt, t. y. aproksimuotų grafiko 
taškų tiesinės lygties koeficiento a reikšmė yra lygi dujų koncentracijos kitimo 
greičiui dC/dt „srauto dėžėje“. Iš sąvartos paviršiaus į „srauto dėžę“ išsiskiriančių 
dujų srauto tankumas Q’ apskaičiuojamas pagal (1.5) lygtį:  

 Q = V ꞏ (dC/dt) / F,  (1.5) 

čia Q – dujų srauto tankumas, mg/m2/s; V – srauto dėžės tūris, m3; dC/dt – dujų 
koncentracijos kitimo greitis; F – srauto dėžės pagrindo plotas, m2.  

Dujų srauto emisijos debitas Q’ apskaičiuojamas pagal (1.6) lygtį:  
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 Q’ = Q ꞏ F, (1.6) 

čia Q’ – dujų srauto emisijos debitas, mg/s.  
 

 
 

1.3 pav. Dujų koncentracijos kitimo laike grafiko pavyzdys (Marcinonis, 2013) 
Fig. 1.3. Example of a time gas concentration graphics (Marcinonis, 2013) 

Žinant atliekomis padengto sklypo plotą, pavyzdžiui, jei emisijos plotas  
apimtų apie 10 ha, tai dujų emisija šiam plotui skaičiuojama pagal (1.7) formulę: 

 Qsum = � ⋅ �
�  /1000 t/metus,  (1.7) 

čia Qsum – dujų emisijos debitas, t/metus; S – sklypo plotas, iš kurio prognozuo-
jama dujų emisija (apie 105 m2); q – dujų emisijos iš atskiro matavimo taško vi-
durkis (CO2 dujoms imtas 0,2 kg/metus); s – matavimo dėžės skerspjūvio plotas, 
m2 (0,0764 m2). 

Tokiu būdu sudaroma 1.1 lentelė su rezultatais ir pateikiama kartotinio ste-
bėjimo ataskaita. Kaip vertinimo kriterijus CH4 ir CO2 atveju imamas LR aplinkos 
ministro įsakymu patvirtintas Europos Komisijos gairėse dėl išleidžiamų ir per-
duodamų teršalų registro įgyvendinimo numatytas dydis (Dėl duomenų..., 2021), 
H2S –  iš įsakymu patvirtinto dokumento „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribo-
jamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos oro užterštumo 
vertės“ (Dėl teršalų..., 2021), O2 atveju norminė (natūrali) vertė – 20,9 %. Mata-
vimų rezultatų pirma ir antra skiltys skirtos išmatuotoms reikšmėms, trečia ir ket-
virta – apskaičiuotos reikšmės. Matavimai vykdyti tiesiogiai (in situ) lauko sąly-
gomis Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto specialistų. 
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1.1 lentelė. Dujų koncentracijų Andrušaičių sąvartyne 2013 m. I pusmečio ataskaita 
Table 1.1. Annual report on gas concentrations in landfill Andrusaiciu Year 2013 (first 
half) 

Posto 
Nr. 

Pa
ra

m
et

ra
s Vertinimo  

kriterijus 
Matavimų  Matavimų rezultatai 

vietos 
koordinatės 

data ir 
laikas 

 % ppm mg/m mg/s 

DM3 CH4 100 t/metus 
(3171 mg/s) 

X – 6140135, 
Y – 430511 

2012.05.
22 12:42 

0,00    

CO2 500 t/metus 
(15855 mg/s) 

0,00    

H2S 0,008 mg/m3  0,00   

O2 20,9 % 20,9    

Oro temperatūra 33,0 °C   

Oro slėgis 1014,7 hPa   

DM1 CH4 3171 mg/s X – 6140084, 
Y – 430479 

2012.05.
22 12:50 

0,00   

CO2 15855 mg/s 0,00    

 
 

H2S 0,008 mg/m3    0,00   

O2 20,9 % 20,9    

Oro temperatūra 28,7 °C   

Oro slėgis 1014,7 hPa   

DM2 
 

CH4 3171 mg/s X-6140041, 
Y-430458 

2012.05.
22 13:00 

0,10  717,00 0,022 

CO2 15855 mg/s 0,00    

H2S 0,008 mg/m3  1,00 1,434  

O2 20,9 % 20,9    

Oro temperatūra 29,5 °C   

Oro slėgis 1014,6 hPa   
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1.1 lentelės pabaiga 

Posto 
Nr. 

Pa
ra

m
et

ra
s Vertinimo  

kriterijus 
Matavimų  Matavimų rezultatai 

vietos 
koordinatės 

data ir 
laikas 

 % ppm mg/m mg/s 

DM4 
 

CH4 3171 mg/s X-
6140110,Y – 
430316 

2012.05.
22 13:17 

0,00    

CO2 15855 mg/s 0,00    

H2S 0,008 mg/m3  1,00 1,434  

O2 20,9 % 20,9    

Oro temperatūra 27,6 °C   

Oro slėgis 1014,5 hPa   

 
LGT leidimas atlikti ekogeologinius tyrimus Nr. 147 šiuo atveju išduotas 

2010 m. vasario 19 d. CH4, CO2, H2S, O2 matavimams naudotas „Dräger“ dujų 
analizatorius X-am 7000, oro temperatūra nustatyta pH metru H19025, oro slėgis 
matuotas naudojant „Vista HCx“ barometrą. Kartotiniam stebėjimui atlikti buvo 
matuojami 4 taškai, kurių pagrindo plotas – 100 cm2, bendras indo tūris – 
2880 cm3, koordinatės nustatytos 1 m tikslumu, kai sąvartynui skirtas sklypo plo-
tas – 3,6 ha. 

1986 m. mokslininkas D. E. Rolstonas (1986) aprašė uždaros dujų srauto ma-
tavimo dėžės veikimo principą. Per metus su šia sistema dujų srauto matavimai 
vykdomi kelis kartus sezoniniam arba metiniam dujų srautui įvertinti.  

Metano (CH4), anglies dioksido (CO2) arba azoto oksido (N2O) dujų mėginių 
koncentracijas galima nustatyti ir matuojant dujų chromatografu (DC). Naudojant 
DC apskaičiuojamas dujų grįžtamasis sluoksnis iš dirvožemio paviršiaus. Kiek-
vienoje pelkės vietovėje ar sąvartyne turi būti naudojamos tinkamos replikacijos. 
N2O (ar kitų dujų) srautas iš šlapynių dirvožemio paviršiaus įvertinamas pagal 
skaičiavimų lygtį (Rolston, 1986): 

   



V Cf duj
A t

, (1.8) 

či  f duj  – dujų srautas (dujos g/m2ꞏs); V – dujų srauto matavimo dėžės viršuti-
nės erdvės tūris (dujų tūris m3); / C t – dujų koncentracijos pokytis laikui ei-

nant dėžėje (kameroje) (mg dujos 3
1

m s
).  
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Pavyzdžiui, N2O dujų srautas būtų skaičiuojamas taip: 

  2
 

 
 

V C H Cf N O
A t t

,  (1.9) 

čia H – uždaros kameros viršutinės erdvės aukštis (virš vandens sluoksnio ar dir-
vožemio paviršiaus). 

Kiekvienais metais nacionalinėje ŠESD kiekio apskaitos ataskaitoje patei-
kiama informacija apie tiesiogiai (CO2, CH4, N2O, HFC, SF6 ir NF3) ir netiesiogiai 
(CO, NOx, NMLOJ, SO2) Lietuvos teritorijoje išmetamas antropogeninės kilmės 
ŠESD pagal šaltinius ir sugėrimą absorbentais (augalija). Ataskaitoje ŠESD kiekis 
pateikiamas CO2 ekvivalentu, nes įvairios šiltnamio efektą sukeliančios dujos  
įvertinamos pagal jų visuotinio šiltėjimo potencialą. CO2 visuotinio atšilimo po-
tencialas lygus 1, CH4 – 25, N2O – 298, SF6 – 22800, NF3 – 17 200. 2015 m. Lie-
tuvoje emisija sudarė 0,47 % visoje ES susidariusio ŠESD kiekio. Didžiausia  
emisija buvo Vokietijoje – 20,93 % viso ES kiekio. Vokietija, Jungtinė Karalystė, 
Prancūzija ir Italija kartu sudarė 53,34 % ŠESD emisijos. 

Sezoninių matavimų ,atliekamų žemės paviršiuje su statiškais įrenginiais, dėl 
jų tikrinamo ploto bei rezultatų greičio nepakanka, todėl ieškoma būdų, kaip daž-
niau, greičiau ir operatyviau įvertinti sąvartynų teritorijose aplinkos taršos dujų 
srautus. 

1.2. Bepiločių orlaivių sistemos ir jų valdymas 

Nuotoliniu būdu valdomi bepiločiai orlaiviai (BO) – tai be piloto ir įgulos skrai-
dantys įvairaus dydžio bei konstrukcijos lėktuvai ar kitos oro transporto priemo-
nės (Gupta et al., 2013; Ragauskas et al., 2017; Ruzgienė et al., 2015). Pastarai-
siais metais šios sistemos taikomos civilinės paskirties užduotims spręsti, tipiniam 
stebėjimui ir apžvalgai, žuvininkystės apsaugai, miškų gaisrams nustatyti, stichi-
nėms nelaimėms stebėti, užterštumui matuoti, kelių eismui stebėti, energijos ir 
naftos gamykloms inspektuoti ar kontroliuoti, žemės pokyčiams stebėti (Gudele-
vičiūtė and Rudinskas, 2014). Didelio tikslumo ir skiriamosios gebos ortofotogra-
finiai ir skaitmeniniai 3D paviršiaus modeliai naudojami teritorijos augmenijos 
būsenai stebėti, dirvožemio geocheminiam kartografavimui vykdyti (1.4 pav.) (La-
liberte et al., 2011a, 2011b; Ambrosia et al., 2011). Šių parametrų reikia bendrai 
aplinkos tvarumo būklei vertinti ir stebėti.  

Didelė BO gausa, jų naudojimas įvairiose srityse kelia jų klasifikavimo  sun-
kumų (Gudelevičiūtė and Rudinskas, 2014), todėl išskirta keletas techninių požy-
mių. Atsižvelgiant į orlaivių charakteristiką, BO skirstomos į du tipus – fiksuoto 
sparno ir daugiamotorius. 

BO klasifikacija pagal veikimo aukštį h skirstoma į klases (1.2 lentelė). 
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1.4 pav. Profesionalus BO, komplektuojamas su specializuota duomenų apdorojimo 
programine įranga bei antžemine kontrolės stotimi (autoriaus nuotrauka) 

Fig. 1.4. Professional UAV, combined with specialised data processing software and 
ground control station (source: author) 

1.2 lentelė. BO klasifikacija (Gudelevičiūtė and Rudinskas, 2014) 
Table 1.2. Classification of UAV‘s (Gudelevičiūtė and Rudinskas, 2014) 

Veikimo aukštis, h (ft, FL) Klasė Svoris, m  
<500 Labai mažas <2 
100 ≤ h ≤ 10 000 Taktinis 2 ≤ m ≤ 30 
18 000 ≤ h ≤ FL 600 Vidutinio aukščio 1000 ≤ m ≤ 30 000 

Didelio aukščio h > FL 600 
18 000 ≤ h ≤ FL 450 Sunkus m > 30 000 

 
Tokia civilinių BO klasifikacija perimta iš karo pramonės (Watts et al., 2012; 

Schuyler and Guzman, 2017). 
Nuotolinio valdymo BO sistemos komponentai: iš oro transporto priemonės 

(BO) su integruotu fotoaparatu (ar kitu jutikliu), antžeminės kontrolės stotis su 
valdymo ar misijos planavimo programine įranga, pasaulinė padėties nustatymo 
sistema (GPS) ryšiui skrydžio metu užtikrinti (1.5 pav.) (Mitka and Mouroutsos, 
2017; Ruzgienė et al., 2015; Sužiedelytė Visockienė et al., 2016). Profesionalios 
BOS komplektuojamos su specializuota programine įranga, naudojamą skrydžių 
maršrutų planavimui ir duomenims apdoroti. 
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1.5 pav. BOS komponentai (Sužiedelytė Visockienė et al., 2016) 
Fig. 1.5. UAS components (Sužiedelytė Visockienė et al., 2016) 

BOS valdymas priklauso nuo antžeminės kontrolinės stoties, kuri privalo sta-
biliai suvaldyti duomenų srautus, atlikti skaičiavimus ir atvaizduoti skrydžio eigą. 
Antžemine stotimi gali būti automobilyje įmontuotas stacionarus kompiuteris,  
įvairūs lauko sąlygoms pritaikyti nešiojamieji kompiuteriai ar „Android“ opera-
cine sistema valdomas mobilusis įrenginys – planšetė, pastaraisiais metais net ir 
išmanusis telefonas (angl. Bring Your Own Device, BYOD), nes tai nebeprivalo 
būti specializuotas įrenginys. Įmontuota ryšio technika turi atitikti orlaivio siste-
mos tipą, kai orlaivis nuolat matomas piloto (VLOS) arba kai orlaivis gali būti 
valdomas už matomumo ribų (BVLOS). Dažniausiai stabilumui užtikrinti naudo-
jamas radijo ryšys, tačiau 2017 m. antroje pusėje oficialiai pradėta taikyti ir GSM 
(standartas mobiliųjų įrenginių protokolams, skirtiems skaitmeniniams koriniams 
tinklams apibūdinti) (3G/4G) ryšį (Solidakis et al., 2017). GSM ar GPRS standar-
tus naudoti galima ir atvirojo kodo platformomis, kaip „Arduino“. Jos nesuteikia 
tokio didelio efektyvaus atstumo kaip 3G/4G radijo bokštai, tačiau yra kur kas 
pigesnės, lengvai prieinamos ir mobilios, nes nereikalauja stacionaraus įrengimo, 
todėl rekomenduojamos kaip posistemiai ar papildomos / atsarginės sistemos (So-
lidakis et al., 2017). 3G/4G atveju išnaudojamas jau visame pasaulyje plačiai išp-
litęs korinio ryšio radijo bokštų tinklas, plačiai dengiantis urbanizuotas bei menkai 
apgyvendintas sausumos teritorijas. Taip pat paranku ir tai, jog paplitę ir naujau-
sias technologijas palaikantys modemai – radijo įranga, jiems vystyti skiriama 
lėšų. Jau šiuo metu pasitvirtinę tokie privalumai, kaip didelis duomenų pralaidu-
mas ir mažesnis vėlavimas. Iš trūkumų minimi laikinas padengiamos teritorijos 
sumažėjimas dėl techninių kliūčių, signalo vėlavimai, trūkiai, duomenų paketų 
praradimai. Tyrimai ir praktiniai bandymai parodo, jog jų naudojimas galimas, ir 
tikimasi, jog greitu metu trūkumų mažės, tad padidės duomenų perdavimo pati-
kimumas, ypač po 5G išsivystymo (Afonso et al., 2016; Alsharif et al., 2017). 
Tokio tipo ryšys leistų kurti ir vystyti BO eismo valdymo sistemas, centralizuotas 
paslaugas (el. identifikavimas, skrydžių sekimas, geoapribojimas, automatizuotų 
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skrydžių draudimas / leidimas). Nuolatinis buvimo vietos siuntimas mažos vertės 
įranga leistų eismo reguliuotojams sekti BO ir, bendradarbiaujant tarpusavyje, 
jausti ir išvengti kitų orlaivių (Yeniçeri et al., 2017; Kainrath et al., 2018). 

Tiksliai duomenų analizei ar modeliavimui būtina susieti BO integruoto ju-
tiklio duomenis su geografine padėtimi (koordinačių sistema). Tai vykdoma in-
tegruota GPS įranga. Geografinė padėtis nustatoma (1.6 pav.): 

− nuotraukų apdorojimo procese – atliekant aerotrianguliacijos skaičiavi-
mus; 

− tikslinant GPNS koordinates: vėlesnio apdorojimo kinematiniu (PPK) 
arba realiojo laiko kinematiniu (RTK) metodu;  

− tiesioginiu geoorientavimu (angl. Direct Georeferencing). 
 

 
     a)                         b)                           c) 

 
1.6 pav. Bepiločio orlaivio nešamo jutiklio fiksuotų duomenų susiejimo su geografine 

padėtimi variantai: a) aerotrianguliacija; b) GPNS patikslinimas (PPK/ RTK); 
c) tiesioginis geoorientavimas  

Fig. 1.6. Variations of georeferencing digital data from UAV sensors:  
a) aerotriangulation; b) GNSS corrections (PPK/ RTK); c) direct geo-referencing  

Aerotrianguliacijos būdu persidengiančios nuotraukos pagal sistemos parink-
tus ryšio taškus, kontrolinius taškus, koordinuotus žemės paviršiuje, ir apskaičiuo-
tas GPNS įrenginiu nuotraukų centrų koordinates sujungiamos į blokinį tinklą ir 
transformuojamos į bendrą koordinačių sistemą (Ruzgienė et al., 2015). Rezulta-
tas – geometrinis vietovės modelis, pagal kurį generuojamas ortofotografinis že-
mėlapis, reljefo paviršiaus ir erdvinis modelis (1.7 pav.). 

GPNS patikslinimo (PPK/ RTK) būdu atlikus skaičiavimus, gaunamos rea-
liojo laiko tikslios 3–5 cm nuotraukų centrų koordinatės (Benassi et al., 2017). 
Išvengiama šiurkščių klaidų, sumažėja duomenų apdorojimo laiko sąnaudos, ga-
lima naudoti mažiau antžeminių kontrolinių taškų. Objektui koordinuoti pakanka 
vieno kontrolinio taško aukščio komponentams kontroliuoti ir iš viso keturių ar 
penkių taškų, išdėstytų atsižvelgiant į vietovės geometriją (Tonkin and Midgley, 
2016). 
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1.7 pav. Reljefo paviršiaus modelis, gautas iš bepiločio orlaivio nuotraukų  
(šaltinis: disertacijos autorius) 

Fig. 1.7. Digital elevation model, made from images captured with UAV  
(source: author) 

Tiesioginio geoorientavimo būdu, naudojant modernią inercinę sistemą, tiks-
liai nustatoma kiekvienos nuotraukos orientacija erdvėje bei, derinant su tiksliu 
GPNS imtuvu PPK metodu, gaunamos tikslios ir nuotraukų centrų koordinatės. 
Tokiu atveju apdorojant gerokai sumažėja daugiareikšmiškumų skaičiuojant. At-
siranda galimybė nenaudoti antžeminių kontrolinių taškų (Tziavou et al., 2018), 
taip sutaupoma iki 75 % laiko lauko darbams ir gaunami tikslūs duomenys ten, 
kur neįmanoma išdėlioti kontūrženklių (atraminių ryšio taškų). 

Daugumą įvairaus spektro jutiklius naudojančių sistemų (kiekviename fiksa-
vimo taške gaunama nuotrauka) orientuoti galima visais trimis būdais, tačiau nau-
dojant kai kuriuos jutiklius, pvz., lazerinį 3D skenerį, būtinas tiesioginis geoorien-
tavimas (Mian et al., 2015). Visais atvejais būtina kuo tolygiau parinkti fiksavimo 
ar fotografavimo vietas (nes tai užtikrina didesnį tikslumo tolygumą ir mažesnę 
neužpildytų vietų rezultatuose tikimybę), todėl, norint gauti kokybiškus informa-
cija rezultatus, naudojami BO, valdomi autopiloto. Autopilotas užtikrina skrydžio 
maršruto laikymąsi ir sužadina jutiklio fiksavimo funkciją ne tam tikru metu, o 
reikiamoje geografinėje padėtyje ir absoliučiame aukštyje. Žinoma, duomenys 
gali būti fiksuojami ir skrydį valdant rankiniu būdu iš antžeminės stoties (šiuo 
atveju tai yra radijo bangų pultelis ar BYOD planšetė), tačiau realiuoju laiku su-
dėtinga valdant atsižvelgti į besikeičiančias oro sąlygas ir oro gūsius, kurie blaško 
orlaivį ore. Daugelio šalių BO valdymo taisyklės draudžia skrydžius, kai orlaivio 
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nemato valdymo pultą turintis operatorius arba jis yra toliau nei per 1 km. Kai 
kuriose šalyse leidžiamos išimtys. Pavyzdžiui, Prancūzijoje šis draudimas nėra 
taikomas skraidant ne miesto teritorijoje. Prancūzija yra pirmoji Europos šalis, 
2012 m. balandį išleidusi BO naudojimo taisykles ir suklasifikavusi skraidykles 
pagal skirtingus reikalavimus (Schreiber and Ostiari, 2014). Be teisinio regulia-
vimo bet kokio profesinio darbo keliama rizika tiesiog per didelė. Todėl šioje ša-
lyje įvairių aplinkos ir objektų geometrinių parametrų fiksavimas bepiločiais 
orlaiviais bei apdorotų duomenų pateikimo formos yra labiau išvystytos nei Bal-
tijos šalyse. Be to, naudojant elektra varomus orlaivius, išvengiama važinėjimo 
automobiliais (pvz., kai reikalinga objekto vizualinė apžiūra) ir gerokai sumažėjo 
įvairių matavimų sukeliama tarša, lyginant su skrydžiais pilotuojamais lėktuvais, 
kai tik tokiu būdu buvo atliekamas kartografavimas. 

Literatūroje aprašant BOS, atskirai neminima skrydžių planavimo ir vyk-
dymo programinė įranga. Tačiau tai esminis sistemos komponentas, leidžiantis 
surinkti GIS duomenis. Kruopštūs ir patirtimi grįsti skaičiavimai reikalingi pro-
jektuojant skrydžio trajektoriją (nuotraukų centrų koordinatės, lygiagrečių linijų 
(maršrutų) skaičius, skrydžio greitis, aukštis) ir vykdant skrydį (atsižvelgti į jutik-
lių konfigūraciją, trigerio įvykius, pritaikyti skrydžio kryptį pagal vėją ir kt.), no-
rint saugiai pasiekti produktyvumą (Mayr, 2011). Nors skrydžio planavimas ir 
vykdymas realiuoju laiku yra integruoti į beveik kiekvieną komercinės paskirties 
BOS bei projektuose, naudojančiuose atvirojo kodo elektronikos platformą (pvz., 
„Micropilots Horizon“ ar „QGroundControl“ naudojama „ArduPilot“), tačiau 
nesklandumų skrydžio metu pasitaiko. Dėl to tenka kartoti skrydžius ir vėl apdo-
roti duomenis, norint gauti suplanuotą rezultatą. Skrydžio planavimo bei vyk-
dymo posistemiai privalo būti ištobulinti, kad BOS galėtų tinkamai pasitarnauti 
fotogrametrijos ir nuotolinių tyrimų vystymuisi. 

Aplinkos tyrimams dažniausiai naudojami vidutinio ir mažo svorio BO (Co-
lomina and Molina, 2014; Eisenbeiss, 2004), kurie gerokai mažesni už pilotuoja-
mus lėktuvus. Tačiau tokios klasės BO yra jautrūs vėjui, o tai neužtikrina orlaivio 
stabilumo. Atsižvelgiant į tai, neužpildytoms objekte vietoms mažinti parenkamas 
80 % išilginis ir 60–80 % skersinis nuotraukų tarpusavio persidengimas. BOS su 
specializuota programine įranga geba atlikti klasikinį modeliavimą, pagrįstą fo-
togrametriniais algoritmais, ir atkurti vaizdą iš skirtingo mastelio nuotraukų (SfM) 
(Colomina and Molina, 2014). SfM įdiegimas užtikrino nuotraukų tarpusavio per-
sidengimo tolygumą ir fotoaparato kalibravimą. Tikslas – atkurti objektų geomet-
riją (struktūras) ir kameros judesius iš nuotraukų. Fotogrametrijos pradžia galima 
laikyti 1850 m. Jos atmaina vaizdų analizei (analitinė fotogrametrija) atsirado tik 
po šimto metų, apie 1950 m. 8-ojo dešimtmečio pabaigoje SfM tarpdalykinėje 
mokslo srityje kompiuterinė rega tapo itin naudojama sritimi. Visiškai automati-
nis nuotraukų apdorojimo procesas sukurtas 1-ajame šio amžiaus dešimtmetyje 
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vystomas ir toliau (Fusiello and Creusot, 2017). 1.8 paveiksle pateikiama BOS 
darbų schema. 

 
1.8 pav. BOS darbų eigos schema (Sužiedelytė Visockienė et al., 2016) 

Fig. 1.8. UAS workflow chart (Sužiedelytė Visockienė et al., 2016) 

Kuriant naujas BOS, svarbu atsižvelgti į asmens privatumo teises, į valstybės 
saugomų objektų ir elementarų ant žemės (aplinkoje) esančių žmonių ir turto sau-
gumą (Wang et al., 2009; Stöcker et al., 2017). Atsižvelgiant į tai, sudarytas BO 
neskraidymo zonų žemėlapis, kuriuo privaloma vadovautis planuojant naują užsk-
ridimą (misijos planavimą) objekte (1.9 pav.). 

 

 
1.9 pav. Bepiločių orlaivių skrydžių apribojimai (šaltinis: www.Oran.lt) 

Fig. 1.9. Limitations for flights of unmanned aircrafts 
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Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje egzistuoja organizacijos, vienijančios 
bepiločių orlaivių naudotojus, juos metodiškai apmoko, atestuoja, registruoja ir 
klasifikuoja skraidykles. Lietuvoje tokia organizacija yra Lietuvos bepiločių orlai-
vių naudotojų asociacija (LBONA). Ji dalyvauja dialoge su valstybės institucijo-
mis siekdama kartu apibrėžti taisykles ir apribojimus, taikomus BO naudojimui – 
laiko ir sąlygų, neskraidymo zonos, vietos įrangai išbandyti bei valdymo prakti-
kavimuisi nustatyti. Tačiau yra šalių ir regionų, kuriose bepilotės skraidyklės yra 
uždraustos ir jas naudoti galima tik išimtiniais atvejais, gavus leidimą. BO Lietu-
voje turi būti naudojami pagal Bepiločių orlaivių naudojimo taisykles, patvirtintas 
Civilinės aviacijos administracijos (CAA) direktoriaus 2014 m. sausio 23 d. įsa-
kymu Nr. 4R-17 „Dėl bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių patvirtinimo“, nau-
jausi pakeitimai įsigaliojo 2019 m. gegužės 24 d. Lietuvoje, norint teisėtai gauti 
išimtį (pvz., nedraudžiamoje zonoje, tačiau nesilaikant bent vieno iš reikala-
vimų) – paleisti ar valdyti orlaivį, reikia būti išsilaikius piloto licenciją ir užregist-
ravus orlaivį. Asmenys, norintys pilotuoti ne pagal naudojimo taisykles, gali 
kreiptis į CAA su prašymu suteikti išimtį. Ji suteikiama metams pilotui ir susiju-
siam BO. Šiose taisyklėse apibrėžta sąvoka BO, kuri patikslinta 2016 m. spalio 
11 d.: „kiekvienas orlaivis be įgulos (įskaitant ir žaislinius orlaivius bei aviamo-
delius), kurį galima valdyti nuotoliniu būdu arba kurio skrydis valdomas automa-
tiškai, taip pat laisvojo skridimo orlaivis“. Taigi nepakanka išrasti ir pagrįsti naują 
BO ir jutiklio taikymo metodą, būtina atsižvelgti ir į teritorijoje galiojančias tai-
sykles bei patirtį saugumui užtikrinti. Daugelyje valstybių BO skrydžio metu pi-
lotas negali jo paleisti iš matomumo ribų (Levush, 2016). Jungtinė Karalystė ir 
Australija buvo pirmosios valstybės, kurios paskelbė reglamentus 2002 m. 2015 
ir 2016 m. daugiau nei 80 % iš 65 šalių priėmė nacionalinius teisės aktus (Stöcker 
et al., 2017). Šiuo metu daugelis valstybių juos atnaujina dėl gausėjančio BO skai-
čiaus ir kintančio pritaikymo. Pateikiami skrydžių aukščio ir BO keliamo svorio 
apribojimai taikomi kai kurioms Europos valstybėms (1.3 lentelė) (Schuyler and 
Guzman, 2017).  

1.3 lentelė. Bepiločių orlaivių skrydžio aukščio ir keliamo svorio apribojimų suvestinė 
Table 1.3. Summary of UAV flying height and payload weight limitation 

Valstybė Keliamos masės apribojimas, kg Aukščio apribojimas, m 
Austrija 150 150 AGL* 
Belgija 150 91 AGL 
Čekija 150 300 AGLe; ir CTR 100 AGL 
Danija >25 reikia autorizacijos 100 
Suomija 25 150 
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1.3 lentelės pabaiga 

Valstybė Keliamos masės apribojimas, kg Aukščio apribojimas, m 
Prancūzija 150 150 
Vokietija 25 100 
Airija 150 120, jei <20 kg 
Italija Pagal pagrindinį reglamentą 150 
Lietuva >25 reikia autorizacijos 120 
Malta 150 122 
Olandija 150 120 
Lenkija 150  
Portu-
galija 

>25 reikia autorizacijos; žaisliniams 
<1 kg 

120; žaisliniams 30 už kontroli-
uojamos oro erdvės 

Slovėnija 150  
Ispanija 150 120 
Švedija 150 120 
Šveicarija 150 Limito nėra (GALLO) 
Jungtinė 
Karalystė 

150 122 (>7–20 kg); <7 kg VLOS 

*AGL – aukštis virš faktinio žemės paviršiaus (angl. Above Ground Level). 
 
BOS taikomos įvairiose srityse: stichinių ir kitų nelaimių skubiam įvertini-

mui, pavojaus ar žalos likvidavimo planavimui (Bendea et al., 2008; Merwaday 
et al., 2016; Erdelj et al., 2016, 2017a, 2017b; Apvrille et al., 2014), valstybinių 
institucijų tyrimų, planavimo bei kontrolės veiklai (Noor et al., 2018; Ramadhani 
et al., 2018; Ruzgienė et al., 2015); įvairiems moksliniams tyrimams, pvz., žemo 
seisminio aktyvumo zonoje metanui durpyne fiksuoti (Lovitt et al., 2018), klimato 
kaitos tyrimams (Decker, 2018; Araus et al., 2018) ir žemės ūkyje (Daugėla et al., 
2021). Meteorologijos sričiai svarbios augalijos temperatūrinės (šilumos) nuot-
raukos, svarbus sausumos žemės paviršiuje ir drėgmės sąlygų parametrizavimas, 
kraštovaizdžio energijos mainų per laiką ir erdvę modeliavimas, paviršinio dirvo-
žemio vandens kiekio ir dalinio augmenijos dangos kiekio sąveika, vandens judė-
jimas garuojant augalinėse zonose, karščio „salų“ miestuose nustatymas (Sheng 
et al., 2010). Šiems uždaviniams spręsti taikomi nuotolinių tyrimų metodai pag-
rįsti nuotraukų iš palydovų apdorojimu. Daugeliu atvejų našiau naudoti BOS. 
Nuotolinių tyrimų medžiaga papildoma lengvai integruojamais aukštesnės skiria-
mosios gebos duomenimis (Gray et al., 2018). Galima naudoti ir meteorologinius 
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parametrus fiksuojančius jutiklius, pritvirtintus prie mobilaus BO (Mao et al., 
2018). Pramonės objektams inspektuoti sukurti prototipai (Grimaccia et al., 
2015), skirti tiksliam objektų kontūrų kartografavimui (Liu et al., 2018), taip pat 
pajūrio ir pakrančių priežiūrai (Ventura et al., 2018; Duffy et al., 2018; Brunier 
et al., 2016), vandens telkinių, baseinų tyrimams (Johnston, 2018; Larson et al., 
2018), brakonieriams gaudyti, teršalų išsiliejimui fiksuoti. Labai svarbu greita 
gauti pakartotinius duomenis (Turner et al., 2016), pavyzdžiui, jūrų dumblių žy-
dėjimui ir išplitimui aptikti. Naudingiausia BOS savybė – nesudėtingas skrydžių 
pakartojimas (pvz., galima atlikti 18 skrydžių atliekant vieną vandens telkinio ty-
rimą) bei greitas ir tikslus (±0,3 m horizontalus ir 0,25 m vertikalus) duomenų 
palyginimas (Flynn and Chapra, 2014), miškų inventorizacijai – fiksuojant miškų 
ar net individualių medžių struktūrą (Wallace et al., 2012), augmenijos kultūroms 
atskirti, medžių savybėms nustatyti. BOS naudojamos ir dirvožemio taršai fik-
suoti, nes vario kiekio dirvožemio tyrimai yra brangūs, o BO yra ekonomiškas 
metodas vario sankaupoms nuspėti (Capolupo et al., 2015). Vaizdai, gauti apdo-
rojus iš bepiločių orlaivių fotoaparatų gautus duomenis, naudojami tiksliam 
palmių derliaus inventorizavimui, augalų gyvybingumui (1.10 pav.) ar išanksti-
niam būsimo derliaus skaičiavimui bei siekiant įvertinti meteorologinių sąlygų  
įtaką derlingumui (Hoffmann et al., 2016). 

 

 
1.10 pav. Ortofotografinė nuotrauka, automatiškai išanalizuota siekiant suskaičiuoti ir 

įvertinti palmes ūkyje (Hoffmann et al., 2016) 
Fig. 1.10. Ortophotographic image automaticaly analysed to count and  

evaluate palm trees in a plantation 
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Nuo 2015 m. BOS taikomos įvairiai inžineriniai veiklai. Lietuvoje taikant 
BOS technologijas ir metodą, atlikti pirmieji darbai statant Vilniaus vakarinį ap-
linkkelį kelio statybos inventorizacijai (1.11 pav.). 

1.11 pav. Ortofotografinė nuotrauka, skirta vakarinio Vilniaus aplinkkelio darbų 
inventorizacijai, paruošta naudojant BOS 2015 m. (šaltinis: disertacijos autorius) 

Fig. 1.11. Ortophotographic image for inventory of western Vilnius bypass works using 
UAS 2015 (source: author) 

Nuotolinėmis sistemomis gautiems duomenims apdoroti plačiai taikomos 
GIS modeliavimo technologijos apžvelgtos disertacijos 1.4 skyriuje (Fjelsted 
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et al., 2018; Innocenti et al., 2017; Allen et al., 2019; USEPA, 2006; De la Cruz 
et al., 2016; Keleshis et al., 2014). 

Lietuvoje tokiu metodu tirtos apleistos žemės ir kitos žemėnaudos dėl inva-
zinių augalų Heracleum sosnowskyi (Sosnovskio barščių) plitimo (1.12 pav.). 

 

 
1.12 pav. Heracleum sosnowskyi identifikavimas: a) GIS pritaikymas augalų 

segmentacijai; b) sukurto kovariacijos algoritmo naudojimas augalų plotų tarpusavio 
 priklausomybei tirti 

Fig. 1.12. Heracleum sosnowskyi plant identification: a) application of GIS to plant 
segmentation; b) use of the developed covariance algorithm to study plant dependence 

Nuotolinio stebėjimo metodika itin efektyvi, pritaikant ją galima kontroliuoti 
net ir pavienių kenkėjiškų augalų kiekius dideliuose plotuose (Daugėla et al., 
2021). 

1.3. Fotoaparatų ir kitų jutiklių tipai  

Nuotoliniai tyrimai pritaikomi įvariai: augmenijos dangos tyrimams, žemės pavir-
šiaus pokyčiams, temperatūrai, erozijai, užterštumui vertinti. Šie rezultatai kar-
tografuojami, vizualizuojami ir stebimi nuotraukose jutikliais. Dujų sudėties po-
kyčiai fiksuojami, informacija apie aplinką gaunama naudojant atvirų platformų 
elektroninius jutiklius (Yang et al., 2019) ir lazerius (Bennetts et al., 2013; Inno-
centi et al., 2017a; Tanda et al., 2017). Nuo fotoaparato jutiklio charakteristikų 
priklauso, kokia bus atkurta spalvota erdvinė objekto informacija, koks bus duo-
menų tikslumas ir patikimumas. Jutikliu užfiksuojamas elektromagnetinio spin-
duliavimo bangų ilgių ir dažnių diapazonas, kuriam jutiklis yra jautrus. Jutikliai 
skirstomi į RGB (dažniausias regimosios šviesos spalvų modelis) ir spektrinius: 
vieno spektro, daugiaspektrius, o pastaraisiais metais ir hiperspektrius. Nuo 
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2003 m. sparčiai auganti nuotolinių tyrimų sritis pagrįsta daugiaspektriu vaizda-
vimu (Adão et al., 2017). Tokio tipo fotoaparatai naudojami tyrimų laboratorijose, 
dirbtiniuose Žemės palydovuose, lėktuvuose (1.13 pav.) ir pastaraisiais metais – 
BO (Hulley et al., 2016; Suomalainen et al., 2014).  

Daugiaspektrių vaizdų atveju gali būti užfiksuojami įvairiausi nežinomi sig-
nalų šaltiniai ir to nepastebėjus galimas iškraipytas rezultatas. Naudojant šiuos 
fotoaparatus iš oro, pikselio atitikmuo ant žemės paviršiaus (GSD) gali būti ma-
žesnis nei šaltinis ir jo signalas įterptas į pikselio reikšmę. Daugiaspektris vaizdas 
gali būti kubas, kurio trečias vienetas atitinka šimtus gretutinių spektrinių juostų 
(1.14 pav.). Daugiaspektris pikselis yra stulpelio vektorius, kurio vienetas lygus 
spektrinių juostų skaičiui (Slonecker et al., 2010). 

  

1.13 pav. Daugiaspektris fotoaparatas 
(HyTES), skirtas lėktuvui (Hulley et al., 

2016) 
Fig. 1.13. Hyperspectral imager (HyTES) 
design for airplane (Hulley et al., 2016) 

1.14 pav. Daugiaspektris vaizdas –  
kubas Moffett Field, Kalifornija. Vaizdas 

užfiksuotas 1992 m. rugpjūčio 20 d. iš 
20 000 m aukščio (Slonecker et al., 

2010) 
Fig. 1.14. Hyperspectral image cube 

Moffett Field, California. Image taken in 
1992 august 20 from 20.000 m height 

(Slonecker et al., 2010)  

Žemės mokslams vystyti NASA (JAV) sukurė spektrometrą HyTES. Tai 
60 m ties nadyru geometrinės skiriamosios gebos instrumentas, „HyspIRI-TIR“ 
instrumento pirmtakas. Jis yra įmontuotas į pilotuojamą lėktuvą, kontroliuojamą 
iš žemės.  
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Spektrometras fiksuoja duomenis 256 spektrinėse juostose tarp 7,5 ir 12 µm. 
„HyTES“ apima keletą naujų technologijų įskaitant „Dyson“ spektrometrą, ilgą, 
tiesių plyšių, lenktą difrakcinę gardelę ir kvantinės duobės infraraudonųjų spindu-
lių detektorių (QWIP) (Gunapala et al., 2006; Johnson et al., 2011; HyTES, 2018). 
„HyTES“ instrumento modelis pavaizduotas 1.13 pav. ir 1.15 pav. Pagal „Hy-
TES“ duomenis charakterizuojami pavieniai „plunksnų“, kylančių nuo CH4, H2S, 
NH3, NO2, SO2, taršos šaltiniai, erdvinės struktūros (Hulley et al., 2016). 

 

 
1.15 pav. Daugiaspektris fotoaparatas („HyTES“), įmontuotas į lėktuvo ER-2 modulį, 

ruošiamas skrydžiui (Hulley et al., 2016) 
Fig. 1.15. Hyperspectral imager (“HyTES”) integrated into special airplane ER-2 

module, preparing for the flight (Hulley et al., 2016) 

Didesnės erdvinės ir spektrinės skiriamosios gebos (4,5 μm) duomenys skirti 
šiluminei infraraudonųjų spindulių (TIR) sistemai „HyspIRI“ (angl. Hypers-
pectral Infrared Imager). Šie duomenys naudojami optimaliam juostos pozicijų 
skaičiui nustatyti ir erdvinės-spektrinės skiriamosios gebos duomenims gauti. Ši 
„HyspIRI“ TIR sistema naudojama daugelyje mokslinių sričių. Specifikacija pa-
teikta 1.4 lentelėje (HyTES, 2018). 

„HyspIRI“ TIR infraraudonųjų spindulių matuoklio („PHyTIR“) prototipas 
buvo sukurtas kaip dalis su „HyspIRI“ susijusios rizikos mažinimo veiklos. „PHy-
TIR“ suteikia galimybę mažinti inžinerinę riziką svarbiausiems techniniams 
„HyspIRI“ terminio infraraudonųjų spindulių prietaiso iššūkiams sumažinti. Tai 
pirmą kartą pademonstravo židinio plokštumos matricos technologiją kaip skena-
vimo techniką (HyspIRI, 2018). „HyspIRI“ turėtų susidaryti iš matomo trumpųjų 
bangų infraraudonųjų spindulių (SWIR) „pushbroom“ spektrometro ir daugias-
pektrių „whiskbroom“ šilumos infraraudonųjų spindulių (TIR) sistemos jutiklių 
(1.16 pav.).  
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1.4 lentelė. „HyTES“ specifikacija  
Table 1.4. Specification of HyTES 

Charakteristikos Reikšmės 
Masė, kg 12 
Galia, W 400 
Dydis, m 1×0,5 (cilindras) 
Pikselių kiekis x linijoje 512 
Juostų skaičius 256 
Spektro juosta, μm 7,5–12 
Spektro intervalas, μm (plačiausias, nm) 4,5 (~17) 
Kadrų skaičius, kps 35 arba 22  
Integracijos laikas, ms (1 linijos) 28 arba 45 
Bendras matymo laukas, ° 50 
Kalibravimas (prieš skrydį) Visos apertūros į juodąjį kūną 
Detektoriaus temperatūra, K 40 
Spektrometro temperatūra, K 100 
Plyšio ilgis (mm) ir plotis (μm) 20 × 39 
IFOV 1,7066 
Pikselių dydis/ ruožas esant 2,0 m skrydžio  
aukščiui, m 

3,41 /18 68,33 

Pikselių dydis/ ruožas esant 20,0 m skrydžio  
aukščiui, m 

34,13 / 18 683,31 

 

 
1.16 pav. „PHyTIR“ radiometras (PHyTIR, 2018) 
Fig. 1.16. “PHyTIR” radiometer (PHyTIR, 2018) 
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Duomenys iš „HyspIRI“ skirti moksliniams tyrimams, ypatingas dėmesys 
skiriamas anglies ciklui ir ekosistemoms. „HyspIRI“ TIR sistema turi 60 m ski-
riamąją gebą – pikselio atitikmenį ant žemės paviršiaus, geresnę nei 200 mK 
triukšmo ekvivalentą delta temperatūrai (NEDT), 0,5 °C absoliučiąją temperatū-
ros skiriamąją gebą su 5 dienų atkartojimu iš LEO orbitos. „PHyTIR“ taip pat turi 
naujai sukurtą interferometrinę metrologijos sistemą. Ši sistema užtikrina abso-
liutų skenavimo veidrodžio matavimą, kuris yra aukštesnės klasės už įprastus op-
tinius kodavimo įrenginius. Tai sumažina duomenų apdorojimo priklausomybę 
nuo kontrolinių taškų ant žemės paviršiaus skaičiaus (Hook et al., 2011). 

Cheminiams elementams aptikti naudojami lazeriniai jutikliai. Mini lazerinis ju-
tiklis (LMm) aptinka metaną spinduliuojant infraraudonuosius spindulius ir stebint 
šviesą, kuri atsispindi. Metano dujos sugeria konkrečius dažnius, kuriuos LMm nau-
doja skaičiuoti, kiek metano yra spindulio kelyje. LMm matuoja vidutinį metano dujų 
tankį šviesos pluošto kelyje ir išreiškia dydžiu ppm-m, t. y. metano dujų debesies kon-
centracijos (ppm) ir šviesos kelio ilgio (m) sandauga. Matavimo ir taikymosi spindu-
liai gali prasiskverbti pro permatomus paviršius, pvz., stiklą, taip leisdamas aptikti 
metaną pro užrakintų patalpų langus ir pan. Šis prietaisas einant pėsčiomis, važiuojant 
mašina, skrendant sraigtasparniu ar pritaikius BOS, tinkamas naudoti sąvartynuose 
metano nuotėkiams ir koncentracijai matuoti (Emran et al., 2017). 

Dujų aptikimo jutikliais principai yra įvairūs ir gali būti skirstomi į fizinius, 
cheminius ir biocheminius principus, kurių pastarieji nepatenka į šio darbo sritį. 
Dauguma jutiklių technologijų remiasi dujų molekulių paviršiaus adsorbcija. Ga-
lima išskirti fizisorbciją, silpną surišimą per van der Waalso jėgas, ir stipresnę 
chemisorbciją, paprastai joninio ryšio forma. Kai kurie jutimo principai gali tie-
siogiai aptikti fizisorbciją, tačiau, norint paveikti keitiklio fizines savybes, daugu-
mai jų reikia fizisorbcijos, o paskui chemisorbcijos (Hulanicki et al., 1991) 

Atmosferai stebėti naudojamos ir atvirojo kodo platformos, tokios kaip „Ar-
duino“, „Rapberry Pi“ bei joms pritaikyti jutikliai (Bhargava, 2011). „Arduino“ 
yra atvirojo kodo įrankis, skirtas kurti kompiuteriams, kurie galėtų jausti ir kont-
roliuoti daugiau fizinio pasaulio nei įprastas asmeninis kompiuteris. Tai atvirojo 
kodo fizinė skaičiavimo platforma, pagrįsta paprasta mikrovaldiklio plokšte ir 
programinės įrangos kūrimo aplinka. „Arduino“ gali būti naudojamas interakty-
viems objektams, įvestims iš įvairių jungiklių ar jutiklių kurti, įvairiems šviestu-
vams, varikliams ir kitiems fiziniams išvesties įrenginiams valdyti. „Arduino 
Uno“ yra 14 skaitmeninių įvesties ir išvesties kaiščių, 6 analoginiai įėjimai, 
16 MHz keraminis rezonatorius, USB jungtis, maitinimo lizdas, ICSP, atstatymo 
mygtukas ir viskas, kas reikalinga mikrovaldikliui palaikyti. Visi grandinės mo-
duliai yra prijungti prie „Arduino“ modulio. Pavyzdžiui, naudojant temperatūros, 
drėgmės, šviesos ryškumo jutiklius vienu metu, sistema fiksuoja parametrus ir 
nustato kelis oro / aplinkos veiksnius iš šių duomenų: temperatūrą, drėgmę,  
šviesos intensyvumą, rasos tašką ir šilumos indeksą (Krishnamurthi et al., 2015). 
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Vertės, nuskaitytos iš jutiklių, apdorojamos „Arduino“ mikrovaldikliu ir saugo-
mos tekstiniame faile, kurį galima apdoroti atliekant ir tolesnę analizę.  

Jutiklis DHT11 (angl. Digital Humidity and Temperature Sensor) kompen-
suoja viso intervalo temperatūrą, mažai suvartoja energijos, yra stabilus ilgą laiką ir 
turi kalibruotą skaitmeninį signalą. DHT jutikliai pagaminti iš dviejų dalių, talpinio 
drėgmės jutiklio ir termistoriaus. Viduje yra lustas, kuris konvertuoja analoginį sig-
nalą į skaitmeninį, jame yra išsaugotas kalibravimo koeficientas, kad būtų galima 
tiksliai matuoti temperatūrą (Laskar et al., 2016). Komponentas LDR (angl. Light 
Dependent Resistor) turi (kintamąją) varžą, kuri kinta priklausomai nuo šviesos in-
tensyvumo, tai yra šviesos reguliuojamas kintamasis rezistorius. Varža mažėja di-
dėjant krintančios šviesos intensyvumui; kitais žodžiais tariant, jis turi fotolaidumą. 
LDR yra pagamintas iš didelio atsparumo puslaidininkių. Galima varža nuo kelių 
šimtų omų iki kelių megaomų (MΩ). LM35 – tai trijų kontaktų temperatūros jutik-
lis, IC matuoja temperatūrą Celsijaus laipsniais ir suteikia 10 mV / °C signalo skir-
tumą. Jo signalas yra linijinis ir labai tinkamas susiejant su bet kurio mikrovaldiklio 
analoginiu skaitmeniniu keitikliu (ADC). Pavyzdžiui, jei temperatūra yra 25 °C, jos 
išėjimas yra 250 mV. LM35 temperatūros daviklis yra lengvai naudojamas, ekono-
miškas, tinkamo tikslumo (Krishnamurthi et al., 2015). 

Šiuo metu gaminamų jutiklių gausa leidžia sukurti atvirojo kodo sistemas, 
tinkamas oro taršos stebėsenai. Stebėjimams naudojami šie kriterijai: 

− meteorologiniai rodikliai: temperatūra, vėjo greitis, santykinė drėgmė, 
slėgis;  

− cheminiai rodikliai: SO2, NO, NO2, KD10, KD2,5, O3, CO ir lakieji or-
ganiniai junginiai (LOJ).  

Kai kurių dujų jutiklių naudingo matavimo ribos pateiktos 1.5 lentelėje 
(Schuyler and Guzman, 2017). 

1.5 lentelė. Matavimo ir tikėtinos pasirinktų atmosferos dujų koncentracijos ribos 
Table 1.5. Detection limits and expected ranges of selected trace atmospheric gases 

Matuojamos dujos Naudinga matavimo riba, ppbv* Tikėtinos ribos, ppbv 
Ozonas 10 0–150 
Anglies monoksidas 100 0–300 
Anglies dioksidas 100 ppmv* 350–600 ppmv 
Azoto dioksidas 10 0–50 
Sieros dioksidas 10 0–100 
Metanas 500 1500–2000 
LOJ 1 μg m–3 5–100 μg m–3 (iš viso) 

*ppbv – milijardinė dalis, tenkanti tūriui, ppmv – milijoninė dalis, tenkanti tūriui. 
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9-ajame dešimtmetyje Japonijos įstatymai reikalavo kiekvienuose namuose 
įrengti jutiklius pavojingoms propano dujų koncentracijoms nustatyti. Tai paska-
tino kurti pigius, ilgalaikius komponentus, pritaikant jiems puslaidininkių jaut-
rumą. 

Atvirojo kodo sistemos dėl nedidelės kainos, dydžio ir svorio gali būti nau-
dojamos BO. Tendencija ir ±30 % tikslumas priimtinas kritinėms vietoms lokali-
zuoti ar židiniams fiksuoti, papildomam kartotiniam stebėjimui (stebėsenai) bei 
tolesniems tyrimams būtų reikalingas <20 % (Schuyler and Guzman, 2017). Rei-
kia įvertinti ir BOS sukeliamą turbulenciją bei tinkamai parinkti jutiklio vietą, tai 
galima atlikti matematiškai modeliuojant. 

Remiantis Lietuvos Respublikos nutarimo „Dėl valstybinės aplinkos monito-
ringo 2018–2023 metų programos patvirtinimo“ nuostatomis, siekiant įgyvendinti 
reikalavimus dėl neigiamo oro taršos poveikio natūralioms, pusiau natūralioms ir 
miško ekosistemoms stebėsenos, siūloma vykdyti šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų – CO2, CH4 ir azoto suboksido (N2O) – srautų atmosferos sluoksnyje tyrimus 
ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus stebėjimus, kurių rezultatai papildytų ir išme-
tamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėseną. Tokie papil-
domi stebėjimai leistų prisijungti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų balanso 
stebėsenos tinklo ICOS (Integrated Carbon Observation Systems), suteikiančio 
galimybių geriau suprasti šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidarymą ir sklaidą, 
prognozuoti galimą jų poveikį Europos ekosistemoms. Dujų koncentracijos kiekis 
aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, pagal Lietuvos Respub-
likos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsa-
kymą dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo (Oro užterštumo normos, 
2018). Ribinė vertė – mokslinėmis žiniomis pagrįstas užterštumo lygis, nustatytas 
siekiant išvengti, užkirsti kelią ir sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveika-
tai ir aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti 
viršijamas. Leidžiamasis nukrypimo dydis – procentinė ribinės vertės dalis, kuria 
leidžiama viršyti. 

Fiksuoti dujų reikšmes būtų galima skraidant BO, pvz., 2 m ilgio ir pločio 
tinkleliu, kuris padengtų visą norimą teritoriją ir galimai identifikuotų taršos šal-
tinius. Taikant duomenis matematiniam modeliavimui ir taršos šaltinio poveikio 
aplinkai ar moksliniams tyrimams, skraidyti reiktų ne tik horizontaliai, bet ir skir-
tinguose aukščiuose, norint užfiksuoti srauto padėtį ir matmenis. Tokius tyrimus 
su aerozolinių dalelių skaitikliais bei CO2 jutikliu yra atlikę ir JAV mokslininkai 
(Brady et al., 2016). 

Siekiant nustatyti šiltnamio dujų ir LOJ pėdsakus apatinėje atmosferos dalyje, 
BO galima įmontuoti įvairių tipų jutiklius ir, papildžius aukštos skiriamosios ge-
bos apdorotais RGB kamerų vaizdais, įtraukti į GIS Žemės erdvinių domenų bazių 
sistemas kaupti ir toliau analizuoti (1.6 lentelė) (Colomina and Molina, 2014). 
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1.6 lentelė. Įprasto ar pripažinto mažo formato ar vidutinio formato jutikliai 
Table 1.6. Normal or recognized small format or medium format sensors 

Gamintojas 
ir modelis 

For-
mato 
tipas 

Skiria-
moji 
geba, 
MPx 

Dydis, 
mm2 

Pik-
selio 
dydis, 
µm 

Svoris, 
kg 

Kadrų 
skai-
čius, per 
sekundę 

Greitis,  
s–1 

„Phase 
One“ 
iXA 180 

Vidu-
tinis 

CCD 
80 

53,7× 
40,4 

5,2 1,70 0,7 4000(fp*) 
1600(ls*) 

„Trimble“ 
IQ180 

Vidu-
tinis 

CCD 
80 

53,7× 
40,4 

5,2 1,50 –- 1000(ls) 

„Hassel-
bland“ 
H4D-60 

Vidu-
tinis 

CCD 
60 

53,7× 
40,2 

6,0 1,80 0,7 800(ls) 

„Sony“ 
NEX-7 

Mažas CMOS 
24,3 

23,5× 
15,6 

3,9 0,35 2,3 4000(fp) 

„Ricoh“ 
GXR A16 

Mažas CMOS 
16,2 

23,6× 
15,7 

4,8 0,35 3 3200(fp) 

*fp: židinio nuotolio užraktas (angl. Focal Plane Shutter); *ls: diafragmos užraktas 
(angl. Leaf Shutter). 

 
Nuo 2003 m. sparčiai augo nuotolinių tyrimų sritis, pagrįsta daugiaspektriu 

vaizdavimu, kurią užtikrino palydovinėse sistemose integruoti jutikliai. Daugias-
pektris vaizdavimas praplėtė ir pagerino įprastų ir daugiaspektrių nuotraukų ana-
lizę. Tokio tipo jutikliai naudojami tyrimų laboratorijose, dirbtiniuose palydo-
vuose, lėktuvuose, pastaraisiais metais ir BO (1.16 pav.) (Hulley et al., 2016; 
Suomalainen et al., 2014).  

Kosmoso komponentą, kuriam vadovauja ESA, sudaro penki nauji palydovai, 
pavadinti „Sentinel“, kuriuos ESA kūrė specialiai tam, kad atitiktų GMES pas-
laugų stebėjimo reikalavimus (Milagro-Pérez et al., 2012). GMES numatytos 7 
misijos apėmė dviejų erdvėlaivių serijų kūrimą („Sentinel“ 1, 2, 3, 4, 5P, 5, 6). 
Taršos parametrų analizei naudojami „Sentinel-2“ misijos duomenys, kuri teikia 
tęstinumą paslaugoms, pagrįstoms SPOT ir LANDSAT daugiapakopiais didelės 
skiriamosios gebos optiniais stebėjimais per pasaulio antžeminius paviršinius plo-
tus. „Sentinel-2“ sistemos jutiklis fiksuoja 13 elektromagnetinių bangų spektrinių 
juostų nuo matomos (VIS) ir NIR iki trumpųjų bangų infraraudonųjų spindulių 
(SWIR). Duomenų erdvinė skiriamoji geba (ląstelės atitikmuo) ant žemės pavir-
šiaus yra 10 m, 30 m, 60 m ir 120 m (1.17 pav.). 
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1.17 pav. „Sentinel-2“ jutiklių fiksuojamų juostų diapazonai 

 20 m skiriamajai erdvinei gebai (ESA, 2019)  
Fig. 1.17. Band widths of “Sentinel-2” sensors for spatial resolution  

of 20 meters (ESA, 2019) 

Keturios juostos 10 m atstumu yra klasikinė mėlyna (490 nm), žalia (560 nm), 
raudona (665 nm) ir NIR (842 nm). Šešios juostos 20 m atstumu yra keturios siau-
ros juostos augalijos raudonojo krašto spektro srityje (705 nm, 740 nm, 775 nm ir 
865 nm) ir dvi SWIR didelės juostos (1610 nm ir 2190 nm), skirtos sniegui / le-
dui / debesiui aptikti ir augmenijos drėgmės stresui įvertinti. Trys juostos, esan-
čios 60 m atstumu, skirtos atmosferos korekcijai (443 nm – aerozoliams, 940 – 
vandens garams) ir cirozei nustatyti (1380 nm) (Meygret et al., 2009). Remiantis 
literatūra, su aplinkos oro tarša siejamus dujų kiekius rekomenduojama tirti nau-
dojant šiuos „Sentinel-2“ nuotraukų bangų ilgius (λ), ląstelės atitikmenys nurodyti 
lentelėje (1.7 lentelė) (Dufour et al., 2006; Stachowiak et al., 2018; Wang et al., 
2013).  

1.7 lentelė. Spektrų bangos ilgiai juostose, tiriant dujas 
Table 1.7. Spectral wavelengths of bands regions of study gases 

Dujos λ, nm Jutiklio  
diapazonas 

„Sentinel-2“ nuotraukų  
skiriamoji geba, m 

CH4 
CO2 

1542–1685 SWIR 20 

NO2 760–905 VNIR / SWIR 10 
O2 765–794 VNIR 20 
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Parenkant įrangą matavimams ir geometrinė, ir radiometrinė vaizdo kokybė 
privalo atitikti išsikeltų uždavinių poreikius. 

1.4. Nuotraukų analizė geografinėmis informacinėmis 
sistemomis  

GIS galime apibūdinti kaip duomenų valdymo platformą, kuri geba įvertinti ryšius 
tarp geografinės informacijos sluoksnių (Klimešová et al., 2011). Kiekvienas ob-
jektas yra lokalizuotas ir susideda iš dviejų dalių: geometrijos – taškas, linija, dau-
giakampis ir atributinės informacijos. Atributiniais duomenimis apibūdinamos 
objektų, esančių žemės paviršiuje, charakteristikos, tai yra matavimų tipas ir 
geografinių elementų klasifikacijos. Atributo duomenys gali būti kokybiniai 
(pvz., žemės naudojimo tipas, dirvožemio tipas, miesto / upės pavadinimas ir t. t.) 
ir kiekybiniai (pvz., aukštis, temperatūra, vieta (koordinatės), konkrečios vietos 
drėgmė, derlingumas ir kt.). Todėl elemento atributas gali būti skaitinis ir tekstinis 
(Punyatoya, 2018).  
 

 
1.18 pav. Dviejų nuotraukų apdorojimo procesas (Förstner and Wrobel, 2016) 

Fig. 1.18. Stages of two image processing (Förstner and Wrobel, 2016) 

Nuotraukos koordinatės 
1 nuotrauka 

Nuotraukos koordinatės 
2 nuotrauka 

Vidinis nuotraukų orientavimas:  
Reliatyvus orientavimas 
(ryšio taškų parinkimas) 

Geometrinis modelis  
(3D taškai) 

Išorinis nuotraukų orientavimas: 
Absoliutinis orientavimas 

(kontrolinių taškų matavimas) 
Transformavimas į geodezinę  
koordinačių sistemą (3D taškai) 

3D paviršiaus, ortofotografinio  
vaizdo generavimas 
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Iš BO su fotoaparatu gaunamos optinės nuotraukos turi svarbų kiekybinį at-
ributą – apytiksles objekto koordinates, kurios fiksuojamos fotografavimo mo-
mentu. Šias vietos koordinates skaito GIS technologijos. Šiomis technologijomis 
pagal ryšio taškus nuotraukos sujungiamos blokais ir išskaičiuojama ortofotogra-
finė projekcija į žemės paviršių, iš visų sąlygas atitinkančių nuotraukų atrenkami 
pikseliai, kad būtų sudarytas vienas vietovės paviršių atitinkantis taškų masyvas 
ir bendra erdvėje orientuotą nuotrauka be klaidų (distorsijų). Pagrindiniai darbų 
etapai pavaizduoti 1.18 paveiksle (Förstner and Wrobel, 2016). 

GIS technologijomis duomenys, gauti iš jutiklių, pateikiami kaip modeliai, 
kuriems generuoti naudojamas ne vienas papildomas duomenų rinkinys, gautas iš 
kitų šaltinių. Remiantis visais duomenų šaltiniais, GIS leidžia naudotojams anali-
zuoti rezultatus ir priimti greitus sprendimus. Rezultatai ir duomenys gali būti pa-
teikiami internete ir laikomi Web serveriuose (Papageorgiou et al., 2008). Naujų 
jutiklių, skirtų Žemės stebėjimo nuotoliniams tyrimams, technologinis progresas 
tęsiasi. Vis sparčiau vystomi aukštos spektrinės raiškos daugiaspektriai vaizdo ju-
tikliai. Šie jutikliai duoda detalesnius ir kompleksiškesnius duomenis kiekvienam 
nuotraukų elementui (Sherman and McGrew, 2003). Gerėjanti duomenų šaltinių 
skiriamoji geba suteikia detalesnį nuotraukose užfiksuojamų objektų (klasių) skai-
čių (Punyatoya, 2018). 

Ortofotografiniam modeliui sudaryti siūloma naudoti komercines „Trimble 
UAS Master“ ir „Agisoft Photoscan Pro GIS“ programines įrangas (Agisoft Pho-
toScan, 2018; Trimble, 2018). Pateiktas 2018 m. pavasarį sudarytas disertacijoje 
tiriamo objekto – Kariotiškių sąvartyno – ortofotografinis modelis „Trimble UAS 
Master GIS“ programa (1.19 pav.). 

Ortofotografinė medžiaga naudota sąvartyno paviršiaus (reljefo) pokyčiams 
stebėti. Išsamūs rezultatai pateikti 2 ir 3 disertacijos skyriuje. „Agisoft Photoscan 
Pro GIS“ naudojama skaitmeniniam paviršiaus modeliui (angl. Digital Elevation 
model, DEM) ir mozaikai pagal ortofotografinius modelius kurti. Darbų eigą su-
daro žingsniai (1.22 pav.): nuotraukų tarpusavyje derinimas (vidinis orientavi-
mas), tankaus taškų debesies formavimas (išorinis orientavimas – aerotriangulia-
cija), tinklelio ir tekstūros kūrimas, ortofotografinio modelio generavimas pagal 
3D taškų masyvą. Procesai vyksta automatiškai su minimalia vartotojo interven-
cija. Pagrindinis operatoriaus uždavinys modelio kūrimo etape yra iš 3D taškų 
debesies atrinkti ir panaikinti klaidingus taškus, kurie turi įtakos galutiniam mo-
delio tikslumui (Lum et al., 2016; Moore et al., 1991). Su „Agisoft Photoscan 
Pro“ ar „Trimble UAS Master“ programomis gautos ortofotografinio modelio mo-
zaikos ir pirminė nuotraukų medžiaga gali būti analizuojamos atvirojo kodo (ne-
komercinėmis) GIS programomis, pvz., QGIS, „CloudCompare“, palydovinėms 
nuotraukoms apdoroti SNAP ir kt. (CloudCompare, 2018). 
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1.19 pav. Kariotiškių sąvartyno ortofotografinis modelis 2018 m. 

Fig. 1.19. Kariotiškės landfills territory orthophoto model (2018 year) 

GIS priemonėmis galima apskaičiuoti disertacijos darbui aktualų, teritorijų 
stebėsenai būtiną augmenijos vegetacijos indeksą – NDVI, kurį 1978 m. aprašė ir 
nagrinėjo mokslininkas D. W. Deering (Deering, 1978). Augmenijos fotosintezės 
proceso metu augalas sugeria regimąją ir atspindi artimas infraraudoniesiems 
spinduliams šviesos bangas. NDVI gali apibūdinti ir augmenijos sausumą, kuris 
gali atsirasti dėl dirvožemio užterštumo (NASA, 2018; Remote, 2018): 

 ,



nIR raudonasNDVI
nIR raudonas

  (1.10) 

čia nIR – artimas infraraudonajai šviesai bangos spektras; raudonas – raudonos 
šviesos elektromagnetinės bangos spektras. 

NDVI neturi mato vieneto, jis naudojamas kaip koeficientas, apibūdinantis 
žemės paviršiuje esančių augalų žalumą ir gyvybingumą (Cracknel, 1997). Suda-
rytas pagal NIR jutiklio fotoaparatu („Sony NEX-5R“) darytas nuotraukas NDVI 
žemėlapio fragmentas, pateiktas 3 skyriaus 3.10 paveiksle. Gautas rezultatas – iš 
NDVI nustatyta ir išsaugota sąvartyno teritorijoje esančios augmenijos būsena. 
NDVI galima gauti ir iš palydovinių nuotraukų (pvz., „Landsat 8“ palydovo duo-
menų), bet gerokai mažesnės geometrinės skiriamosios gebos (Landsat 8, 2018; 
Jimenez-Munoz, 2014). Palydovinėse nuotraukose augmenijos atspindžio bangų 
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dydžiui įtakos turi tai, ar duomenys (nuotraukos) pataisyti dėl atmosferos įtakos; 
ar nuotraukos yra kalibruotos prieš vykdant skaičiavimus su GIS (Kogan, 1997). 
Dažnai kalibruojant iš NDVI koeficiento panaikinamos aukštųjų dažnių bangos. 

Žemės ūkio augmenijos būklės stebėsenai vien NDVI nepakanka. Buvo pas-
tebėta, kad įtakos turi ir žemės paviršiaus šilumos emisija (angl. Land Surface 
Emissivity, LSE) (Kogan, 1990), todėl 1990 m. buvo įvestas naujas augmenijos 
būklės indeksas VHI (angl. Vegetation Health Index). Naujasis metodas sujungė 
NDVI su LSE, įvedant žemės paviršiaus temperatūrą (angl. Brightness Tempera-
ture, BT) (Kogan, 1990). Šio metodo atsiradimą paskatino ir nauji aplinkos ap-
saugos įstatymo, teisės aktų reikalavimai, biofizinės klimatologijos skaičiavimai. 
Skaičiuojant atsižvelgiama į oro pokyčius, nuo kurių priklauso augmenijos būklė. 
Įvesti trys rodikliai: augmenijos būklės indeksas (angl. Vegetation Condition In-
dex, VCI), šilumos būklės indeksas (angl. Thermal Condition Index, TCI) ir aug-
menijos būklės indeksas (VHI), kurie skaičiuojami pagal šias lygtis: 

 100 ;



min

max min

NDVI NDVIVCI
NDVI NDVI

 (1.11) 

 100 ;



max

max min

BT BTTCI
BT BT

 (1.12) 

  1 ,    VHI a VCI a TCI  (1.13) 

čia NDVI – savaitės duomenys be iškraipymų; NDVImax ir NDVImin – 32 metų ab-
soliučiosios reikšmės maksimumas ir minimumas. BT, BTmax ir BTmin – duomenys, 
charakterizuojantys BT; a – koeficientas, kiekybiškai nurodantis VCI ir TCI būk-
lės indekso dalį. 

Atvirojo kodo programos (pvz., QGIS) pritaikomos ir spektrinėms nuotrau-
koms, pvz., TIR duomenims peržiūrėti, kaupti ir analizuoti (Fjelsted et al., 2018). 
Programinės įrangos GIS paketas „CloudCompare“ leidžia operatoriui palyginti 
skirtingų laikotarpių taškų debesų skirtumus, rezultatus išsivesti histogramų pavi-
dalu (CouldCompare, 2018). Galima sudaryti erdvinio objekto taškų debesies pla-
ninę išklotinę (1.20 pav.). Tokie duomenys leidžia išsamiau panagrinėti DEM re-
zultatą (žr. 2 skyriaus 2.1.1 poskyrį). Daugiaspektrių nuotraukų analizei siūloma 
naudoti „MatLab“ programinę įrangą arba specializuotą programinį GIS paketą –
„Trimble eCognition“. Šiomis programomis atlikti 2 ir 3 skyriuje pateikti tyrimai. 
Vizualiai su skirtinga programine įranga gaunami rezultatai yra panašūs, tačiau 
norint pasirinkti tinkamiausią konkrečiai užduočiai, būtina nuodugniai ištirti ir pa-
lyginti vienodomis, konkrečiomis eksperimentams išsikeltomis sąlygomis. Lygi-
nant komercinius ir atvirojo kodo programinių įrangų paketus, komerciniai gali 
gauti tikslesnius ir patikimesnius rezultatus sudėtingesnėmis sąlygomis (Lum 
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et al., 2016). Objektinė vaizdų analizė (OBIA), įvairiausioms aplinkos tyrimo sri-
tims pasirodė esanti vertinga nuotraukų informacijos segmentavimo ir klasifika-
cijos metodika, vertinant formas, spalvas ir pikselių tekstūrą, mažinant kraštinių 
ir kontūrų problemą (Rosell and Sanz, 2012; Guerra-Hernández et al., 2017; 
Cheng et al., 2016; Teodoro and Araujo, 2016; Shahzad et al., 2017). OBIA sug-
rupuoja vietinius homogeninius taškus, t. y. ji leidžia kartografuoti vaizdus į pras-
mingus objektus (Cheng et al., 2016).  

Moksliniais tyrimais ir eksperimentais bus modeliuojama sąvartyno teritorija, 
naudojant skirtingus jutiklius, integruotus BOS. Modeliavimo rezultatas – opera-
tyvus dangos pažeidimų ir metano emisijos į aplinkos orą nuotėkio vietų identifi-
kavimas. Taikant BOS, nuotolinių palydovinių tyrimų ir GIS apdorojimo meto-
dus, atrinktos vietos gali būti stebimos lazeriniu matuokliu, dujų chromatografu 
arba imant dujų mėginius tyrimui laboratorijoje. 

1.5. Pirmojo skyriaus išvados ir disertacijos 
uždavinių formulavimas 

1. Sąvartynų teritorijose metano emisijai tirti ir stebėti perspektyvu naudoti 
bepiločių orlaivių sistemas. Metano emisijos aptikimo tikslumas ir efektyvumas 
priklauso nuo įrangos, integruotos į bepiločio orlaivio sistemą. Tinkamai parinkti 
komponentai, operatyviai gaunami duomenys, duomenims apdoroti parinkta 
geografinė informacinė sistema pakeistų šiuo metu taikomą neefektyvų metano 
matavimo sąvartynų teritorijoje metodą.  

2. Metano emisijos vietoms nustatyti galima pritaikyti skirtingų jutiklių RGB, 
NIR, TIR apdorotų duomenų rezultatus: paviršiaus modelį, ortofotografinį žemė-
lapį, augmenijos vegetacijos indekso žemėlapį ir termines nuotraukas. Iš tarpinių 
rezultatų išskirti probleminiai taškai (aukštesnė nei gretimų taškų temperatūra, že-
mas augmenijos gyvybingumas ar paviršiaus pokyčiai) papildytų nuolatos tiriamų 
taškų tinklą sąvartyno teritorijoje. 

3. Metanui matuoti naudojamas dujų analizatorius su plieniniu indu, mėginiui 
statiškai paimti. Matavimo metu, tai yra stacionarus įrenginys, todėl reikia sukurti 
metaną matuojantį daviklį, tinkamą integruoti į bepilotį orlaivį ir tinkamą tvirtinti 
prie geodezinės kartelės lauko matavimams atlikti. 

Darbo uždaviniai: 

1. Teoriškai išnagrinėti metano emisijos aptikimo metodus, tiesiogiai ar 
per poveikį aplinkai.  

2. Siekiant identifikuoti metano emisijos vietas sąvartyno teritorijoje, at-
likti eksperimentinį fotografavimą, nuotraukų apdorojimo procesus 
taikant skirtingas bepiločio orlaivio sistemas. 
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3. Sukonstruoti į kitas sistemas integruojamą, metaną matuojantį daviklį, 
jį sukalibruoti, paruošti valdymo algoritmą bei ištirti galimybes daviklį 
naudoti metano emisijos nustatymui sąvartyno teritorijoje. 

4. Taikant sukurtą autokoreliacijos ir tarpusavio koreliacijos algoritmą, 
iš nuotoliniu būdu gautų metano, azoto dioksido ir deguonies dujų pa-
lydovinių nuotraukų nustatyti dujų koncentracijų kaitą ir tarpusavio 
ryšį kintant laikui. 

5. Remiantis eksperimentinių tyrimų rezultatais, sudaryti metano emisi-
jos vietų nustatymo metodiką, įtraukiant metano matavimus sukurtu 
davikliu. 

 





 

41 

2 
Metano sąvartyno aplinkoje  

tyrimų metodai 

Šiame skyriuje išnagrinėti šiltnamio efektą sukeliančių metano dujų identifika-
vimo aplinkoje metodai: teorinis modeliavimas CALMIM programa, nuotolinis 
tyrimų metodas ir kovariacinių funkcijų teorija. Teoriniu modeliavimo metodu 
vykdomas užterštumo prognozavimas pagal parinktus parametrus: objekto geog-
rafinę padėtį, plotą, metinę oro ir dirvožemio temperatūrą, saulės radiaciją, mete-
orologines sąlygas ir kritulių kiekį. Nuotolinių tyrimų metodu pagal RGB, NIR, 
TIR jutikliais gautus duomenis (nuotraukas) identifikuojamos sąvartyno teritori-
joje vietos, kuriose galimai susidaro metano dujų nuotėkis. 

RGB palydovinės rastrinės CH4, NO2, O2, ir CO2 dujų nuotraukos taikytos 
dujų kiekiui ir koncentracijai vietovėje vertinti pagal kovariacinių funkcijų teoriją. 
Nustatytas tarpusavio tikimybinės priklausomybės stiprumas tarp visų nagrinė-
jamų aplinkos taršos parametrų. Analizės metu įvertinta aplinkos taršos parametrų 
vektorių normuotųjų autokovariacinių ir tarpusavio kovariacinių funkcijų kaita 
kintant kvantavimo intervalui. Nustatyta kiekvieno taršos parametro koreliacijos 
kaita laiko skalėje priklausomai nuo laiko intervalų kaitos.  

Skyriaus tematika paskelbti trys autoriaus straipsniai  (Daugėla et al., 2020a, 
2020b, 2021) ir teoriniai 2.2.1 poskyrio skaičiavimai straipsnyje su bendraauto-
riais (Ruzgienė et al., 2015). 
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2.1. Sąvartynų metano dujų teorinis modeliavimas 
CALMIM programa  

Teršalų kaupimasis ar išsisklaidymas ore priklauso nuo meteorologinių sąlygų. 
Meteorologiniai duomenys būtini prireikus įvertinti oro teršalų koncentracijos pa-
siskirstymą erdvėje, ūkinės ar kitokios veiklos, su aplinkos oro tarša susijusių  
įvykių poveikį aplinkos orui, modeliuoti įvairius scenarijus numatomų priemonių 
veiksmingumui nustatyti ar įvertinti oro kokybę modeliavimo būdu ten, kur jos 
išmatuoti nėra galimybių. Didelis kiekis kritulių, padidėjusi temperatūra daro  
įtaką ir metano dujų išsiskyrimui į aplinką, todėl, taikant modeliavimo metodą, 
galima šiuos procesus iš anksto prognozuoti. Sąvartynų metano emisija modeliuo-
jama vykdomas įvertinant objekto: 

− geografinę padėtį; 
− objekto plotą; 
− meteorologines sąlygas: metinę oro ir dirvožemio temperatūrą, saulės ra-

diaciją, kritulių kiekį. 
Parinkus geografinę vietovės padėtį modeliavimo programa CALMIM (angl. 

California Landfill Methane Inventory Model), taikant integruotus matematinius 
modelius (pagal pasirinktus parametrus), sugeneruojami minėti duomenys apie 
saulės radiaciją, kasdienius duomenis apie orą – minimalią, vidutinę ir maksimalią 
temperatūrą, pagal trijų dešimtmečių faktinius duomenis, dirvožemio drėgmę bei 
temperatūrą, kritulių modelį metų ciklui. CALMIM programa atitinka trečio lygio 
klimato kaitos stebėjimo metodiką (IPCC) (angl. Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change) ir skirta metano emisijos iš kietųjų atliekų šalinimo vietoms prog-
nozuoti. Šią modeliavimo programą kūrė, vystė ir į rinką integravo šie specialistai: 
J. Bogner, K. Spokas, J. Chanton. Jie naudojo faktinius sąvartynų duomenis 
(Goldsmith et al., 2012). Programos CALMIM modelių struktūra pateikiama 2.1–
2.3 lentelėse. Čia matoma parametrų įvestis, komponentų ir numatytųjų ribinių 
sąlygų apžvalga (2.1 lentelė, 2.1 pav.) (Spokas et al., 2011a; Bogner et al., 2010). 

2.1 lentelė. CALMIM įvesties parametrai (Spokas et al., 2011a; Bogner et al., 2010) 
Table 2.1. Overview of CALMIM Input Parameters (Spokas et al., 2011; Bogner et al., 
2010) 

Įvestis Parametras Vertės / matavimo vienetai 
Sąvartyno  
teritorija 

Platuma Dešimtainiai laipsniai (+N, −S) 
Ilguma Dešimtainiai laipsniai (−W, +E) 
Atliekomis 
padengtas plotas 

Akrai 
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2.1 lentelės pabaiga 

Įvestis Parametras Vertės / matavimo vienetai 
Dangos  
charakteristika 

Padengta 0–100 % nuo atliekų ploto 
Organinės  
medžiagos 

Apatinė–viršutinė riba (0–5 %) 

Padengimas  
augmenija 

0–100 % (slinkiklis); modifikuoja gaunamą 
saulės spinduliuotę  
[Si = (1 – Veg %)×Si] 

Dujų surinkimo  
sistema 

0–100 % (slinkiklis); sumažina apatinę me-
tano koncentraciją numatytuose dangos 
scenarijuose 

Sluoksnio cha-
rakteristika 

Medžiaga Įvairios pasirenkamos medžiagos  
Storis Kintamas: nuo 2,5 cm iki 2,5 m 

2.2 lentelė. CALMIM modeliai (Spokas et al., 2011a; Bogner et al., 2010) 
Table 2.2. Overview of CALMIM Bundled Models (Spokas et al., 2011; Bogner et al., 
2010) 

Modelis Parametras 
„GlobalTempSIM“ Oro temperatūros modeliavimas 
„GlobalRainSIM“ Kritulių modeliavimas 
„SolarCalc“ Saulės radiacijos modeliavimas 
STM2 Dirvožemio temperatūros ir drėgmės modelis 
Dujų difuzija Deguonies ir metano difuzija 

2.3 lentelė. CALMIM modeliavimo rezultatai (Spokas et al., 2011a; Bogner et al., 2010) 
Table 2.3. Overview of CALMIM Outputs (Spokas et al., 2011a; Bogner et al., 2010) 

Išvestys Parametras Matavimo vienetai 
Dienos 
paviršiaus CH4 
emisija 

Su oksidacija g CH4 m−2d−1 
Be oksidacijos g CH4 m−2d−1 

Dirvožemio 
mazgai (2,5 cm 
sluoksnis 
dangoje) 

Dirvožemio temperatūra °C 
Dirvožemio drėgmė tūrinė (cm3 cm−3) 
Oru užpildytas poringumas cm3 cm−3 
Deguonies koncentracija  % O2 
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2.3 lentelės pabaiga 

Išvestys Parametras Matavimo vienetai  
CH4 koncentracija: su oksidacija  % CH4 
CH4 koncentracija: be oksidacijos  % CH4 
CH4 oksidacijos greitis g CH4 m−2d−1 
CH4 oksidacijos procentas  % 
Tūrinis tankis g cm−3 
Dalis laiko (kai oksiduojasi) Nuo 0 iki 100 % (0–1) 

Simuliuoti orų 
duomenys 

Maksimali oro temperatūra °C 
Minimali oro temperatūra °C 
Krituliai mm 

 

 
2.1 pav. Grafinė CALMIM modeliavimo eiga (Spokas et al., 2011a)  

Fig. 2.1. Graphical overview of the CALMIM model (Spokas et al., 2011a) 

Tiksliam modeliavimui atlikti reikalinga išsami informacija apie inžinerinius 
įrenginius, išsidėsčiusius sąvartyno teritorijoje. Didelę įtaką išmetamųjų teršalų 
kiekiui turi dujų regeneravimo sistemos, kurias sudaro vertikalūs šulinių arba ho-
rizontalūs kolektoriai. Modeliavimui reikia žinoti, ar inžinerinė dujų išgavimo sis-
tema yra įdiegta kiekviename konkrečiame sąvartyno dangos tipo sluoksnyje ir 
koks yra erdvinis aprėpties laipsnis. Naudojant numatytas dujų koncentracijas, pa-
gal pasirinktą modelį apskaičiuojama bazinė CH4 koncentracija (Spokas et al., 
2011b):  

 
CH4 Base = (CH4_Default)(1–0,3⸱Coverage %),

 
 (2.1) 

                 Sąvartynas 

Kasmetinės metano emisijos 
1. Kasmetinis 

klimatas 

 
3. Dangos  
charakteristika 

2. Matematiniai 
modeliai 
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čia CH4_Default – numatyta dangos koncentracija; Coverage % – dujų gavybos 
sistemos oro kiekis po tam tikro tipo danga (reikšmės 0–1, atitinkamčios 0–
100 %) (2.1 lentelė).  

Naudojant pasirinktinę dujų koncentraciją sąvartyno dangos apačioje koefi-
cientų pataisa neatliekama, nes matuojant jau būtų įtrauktas teisingas koncentra-
cijos sumažėjimas, priskirtas dujų regeneravimo sistemai (Bogner et al., 1997; 
Zhang et al., 2009). Įvertinta, kad dėl dujų regeneravimo sistemos, apimančios 
100 % dangos tipo, metano emisija sumažėja 30 %, tai yra konservatyvus įverti-
nimas, pagrįstas lauko stebėjimais, svyruojančiais nuo <1 % iki 35 % v / v CH4 
ties galutinės dangos pagrindu su įdiegta dujų surinkimo sistema.  

Modeliavimo procesui svarbios meteorologinės sąlygos – kritulių duomenys. 
Oro sąlygų modeliavimo rezultatus aprašė David R., Legates ir Cort J. Willmott 
savo moksliniame straipsnyje (Legates and Willmott, 1990). Vėliau Cort J. Wil-
lmott ir Kenji Matsuura patobulino slaičiavimo algoritmą tikslesniems rezulta-
tams gauti (Willmott and Matsuura, 1995). Krituliai per atliekas patenka į sąvar-
tyno vidų, susijungia su atliekų skystąja faze, kuri turi didelį drėgmės kiekį. 
Drėgmė, patekusi į sąvartyną, susijungia su drėgme, esančia pačiose atliekose, ir 
kartu infiltruojasi įgaudama naują cheminę sudėti (Bazienė, 2013; Baziene et al., 
2013). Todėl, modeliuojant metano emisiją („Global RainSIM“ programos mate-
matiniu moduliu), įvertinamas kasdienis kritulių modelis. Operatyvūs ir patikimi 
metiniai meteorologinių sąlygų duomenys (1961–1990 metų ciklui) apie aplinką 
tiesiogiai teikiami iš meteorologinių stebėjimų tinklų – meteorologijos stočių 
(Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, 2019). Sistemos yra modernios ir teikia 
patikimus duomenis (2.2 pav.).  

 

 
2.2 pav. Meteorologinė stotis (šaltinis: Meteorologija, 2006) 

Fig. 2.2. Weather station (source: Meteorologija, 2006) 
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Paviršinio vandens (kritulių kiekio) balansui modeliuoti hidrologijoje tai-
koma ši formulė (El-Fadel et al., 2002 ): 

 PERC = P – RO – ET + I + S,  (2.2) 

čia PERC – vandens filtrato kiekis; P – kritulių kiekis; RO – šlaitinis nubėgimas; 
ET – garavimas; I – infiltracija; S – atliekų drėgmė. 

CH4 dujų emisijas kiekį lemia:  
− dirvožemio tekstūra;  
− paviršiaus ploto procentinė išraiška (%) kiekvienam dengiančio sluoksnio 

tipui su inžineriniais įreginiais CH4 dujoms surinkti (panaudoti);  
− sezoninė CH4 oksidacija kiekvienam sluoksnio tipui ir kaip ji yra vei-

kiama klimato veiksnių.  
Visų šių išvardytų elementų dydžiai priklauso nuo sąvartyno aikštelės geog-

rafinės padėties ir fizinių dangos sluoksnių savybių.  
Tiriamojo objekto Kariotiškių sąvartyno kaupo uždengimo konstrukcijos 

(nuo žemiausio sluoksnio iki paviršinio, UAB „VAATC“ įmonės duomenimis) 
sluoksniai (tipinė schema pateikta 2.3 pav.): 

1. Esamas molingasis gruntas – 0,2–0,3 m. 
2. Atraminis dujų drenažinis sluoksnis (smėlio ir žvyro mišinys, fr. 0–

4 mm) – 0,2 m. 
3. Geosintetinio molio įtvaras – 7 mm. 
4. Drenažinis sluoksnis (smėlio ir žvyro mišinys, fr. 0–32 mm) – 0,3 m. 
5. Atskiriamoji geotekstilė – 200 g/m2. 
6. Mišrus gruntas – 0,5 m. 
7. Mišrus gruntas, papildytas 20 % dirvožemio – 0,2 m. 
8. Žolės sluoksnis. 

2.3 pav. Tipinė sąvartynų dangos sluoksnių schema: a) schema, b) nuotrauka 
(Lagerkvist, 2003; Halmø, 1984; Lale Andreas) 

Fig. 2.3. Typical landfill cover layer scheme: a) scheme, b) image  
(Lagerkvist, 2003; Halmø, 1984; Lale Andreas) 

a) b) 
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Galutinis sąvartyno uždengimo konstrukcijos storis sudaro nuo 1,40 iki 
2,00 m. Emisija priklauso nuo CH4 koncentracijos gradiento kiekvienam dirvo-
žemio sluoksnio tipui ir nuo dinaminių dirvožemio drėgmės ir temperatūros po-
kyčių, kurie kontroliuoja metano pernašą ir dujų oksidacijos greitį esant tipiškam 
metiniam ciklui.  

Dujų sklidimui dirvožemio sluoksniuose taikomas Fiko dėsnis (Grable and 
Siemer, 1968; Šimůnek and Suarez, 1993; Moldrup et al., 1998, 2000, 2003). Mo-
deliuojant tariama, kad dujų difuzija paklūsta šiam dėsniui, kurio matematinė iš-
raiška yra tokia:  

 𝐽𝐽 � 𝐷𝐷� ���� � � ��
��,   (2.3) 

čia J – dujų rūšių srautas; Ds = Ds (θ, ϕ) – dirvožemio dujų difuzijos koeficientas, 
kuris kinta per laiką, priklausomai nuo dirvožemio poringumo (ϕ) ir tūrinio van-
dens kiekio (θ); C – dujų koncentracija; z – gylis.  

Moldrup ir kt. (1998) pasiūlė nuo dirvožemio tipo priklausomą dujų difuziš-
kumo modelį (vadinamą Buckinghamo, Burdine ir Campbello lygtimi) dujų di-
fuzijai (Campbell, 1985): 

 𝐷𝐷� � 𝐷𝐷�,� �𝜙𝜙�� ������ ���
�
�,   (2.4) 

čia Da,T – laisvo oro difuzijos koeficientas, esant temperatūrai T; ϕ – bendras dir-
vožemio poringumas (cm3 /cm3); θair – oru užpildytas poringumas (cm3 cm− 3); 
B –  Campbell B arba nuolydis dirvožemio drėgmės sulaikymo kreivės log (θ) –
logo (–Ψ) koordinačių sistemoje. 

Buvo nustatyta, kad šis dirvožemio difuziškumo modelis suteikia tikslesnę 
prognozę nei kiti modeliai įvairiems dirvožemio tipams (Rolston and Moldrup, 
2002; Moldrup et al., 2004). Temperatūra taip pat veikia difuziją ir išreiškiama 
santykiu (Jones, 1992): 

 𝐷𝐷�,� � 𝐷𝐷�,��� � �
�����

�.��
,   (2.5) 

čia Da,T – laisvo oro difuzijos koeficientas esant T temperatūrai (°K); Da,20C – 
laisvo oro difuzijos koeficientas, esant 20 °C.  

Kadangi žinomi dirvožemio tekstūros, temperatūros ir dirvožemio drėgmės 
kiekiai kiekviename mazge N tam tikru laiko momentu, galima apskaičiuoti kiek-
vieno dangos sluoksnio efektyviąją difuzinę savybę. Skaičiuojant srautą, Fiko 
dėsnis spręstas kiekviename žingsnyje, naudojant Thomaso algoritmą. Masės ba-
lansas bet kuriame mazge N išreiškiamas šia formule (Campbell, 1985): 

 𝐽𝐽� � 𝐽𝐽��� � �� � 0,   (2.6) 
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čia JN – dujų srautas mazge N; JN–1 – srautas prieš tai nagrinėtame mazge N–1; 
UN – sugėrimas (deguonies ar metano) ties mazgu N. 

Deguonies suvartojimui taikomos Campbell (1985) prielaidos, kai paviršiaus 
suvartojimo greitis 5×10–4 g / m 3 sek 1 O2

 su eksponentiniu mažėjimu gylyje. Šiuo 
atveju deguonis pasklinda iš atmosferos ir yra susilpninamas pagal vidutinį hete-
rotrofinių bakterijų O2 sunaudojimą dirvožemyje, prieš tai jį oksiduojant. CH4 ok-
sidacijai modeliuoti Spokas ir Bogner (2010) atliko išsamius laboratorinius tyri-
mus, naudodami kasdieninės, tarpinės ir galutinės dangos dirvožemių mėginius iš 
dviejų pagrindinių įprastų tikrinimo vietų. Iš gautų rezultatų sukurti empiriniai 
ryšiai, susiję su mazgo ir laiko specifinėmis oksidacijos normomis (Spokas and 
Bogner, 2011b). Šie ryšiai nusako CH4 oksidacijos greitį kaip dirvožemio tempe-
ratūros ir dirvožemio drėgmės potencialo funkciją kiekviename mazge N ir laiko 
žingsnyje. Optimalūs oksidacijos greičiai Kalifornijos dirvožemiuose svyruoja 
nuo 112 iki 644 μg /g×d CH4, esant optimaliai temperatūrai 27,6 °C ir dirvožemio 
drėgmės potencialui 33 kPa (Spokas and Bogner, 2011b). Temperatūros įtaka 
mikrobų oksidacijai įvertinta kaip Gauso funkcija, o dirvožemio drėgmės – kaip 
sigmoidinės funkcijos įtaka (Spokas and Bogner, 2011b). Numatytieji optimalūs 
CH4 oksidacijos spartos greičiai suskaičiuoti atsižvelgiant į dangos tipą. Tačiau 
šias vertes galima pakeisti objekte atliktais matavimų duomenimis. Šie empiriniai 
modeliai supaprastina įvairių metantrofinių bakterijų populiacijų, esančių sąvar-
tynų dangos dirvožemyje, sudėtingą mikrobų dinamiką (Scheutz et al., 2009). Ta-
čiau panašūs empiriniai modeliai taikomi aiškinant kitiems biologiniams atsakams 
į dirvožemio drėgmę ir temperatūrą tiek iš mikrobų rūšių (pvz., Stark and Fires-
tone, 1995), tiek į augalų procesus (pvz., Watt et al., 2010). Dėl to, kad CH4 ok-
sidacija keičia koncentracijos gradientą ir kad CH4 srautas susidaro per visą 
dangą, neoksiduoti ir oksiduoti scenarijai modeliuojami nepriklausomai, kad būtų 
tinkamai atsižvelgiama į grynąjį paviršiaus išlakų skirtumą, atsirandantį dėl me-
tanotrofinio aktyvumo. Tai taip pat leidžia kiekybiškai įvertinti bendrą CH4 oksi-
dacijos poveikį, taip pat vizualizuoti laiko poveikį (kasdienį ar sezoninį) standar-
tiniuose išvesties grafikuose. 

Atliekant skaičiavimus, standartinę CALMIM modeliavimo išvestį sudaro: 
−  CH4 paviršiuje procentinis įvertinimas (su oksidacija ir be jos); 
−  dirvožemio temperatūros pokyčių profiliai (paviršiaus, vidurinio ir apa-

tinio mazgų) ; 
− dirvožemio drėgmė; 
− oru užpildytas poringumas; 
− O2 koncentracija; 
− CH4 koncentracija (su oksidacija ir be jos); 
− CH4 oksidacijos norma metiniam ciklui; 
− metinis vidutinis CH4 oksidacijos gylio profilis.  
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Taikant CALMIM automatizuotai sudaromos su „Microsoft Excel“ suderina-
mas išvesties bylos, kuriose kaupiami modeliavimo rezultatai, taip pat ir apskai-
čiuotas dirvožemio savybes – gylio ir laiko funkciją modeliavimo metu. Mode-
liuojamo objekto vietai užfiksuoti įvedamos geodezinės koordinatės: platuma ir 
ilguma. 

2.2. Dujų nuotėkio identifikavimas nuotolinių tyrimų 
metodu  

Nuotoliniu tyrimo metodu sudarytus skaitmeninius paviršiaus ir ortofotografinius 
modelius siūloma naudoti operatyviam ir ekonomiškam: 

− sąvartyno paviršiaus analizavimui; 
− probleminių (pažeistų struktūriškai ar prastos augalijos būklės) sričių ter-

itorijoje identifikavimui. 
Identifikavus pažeidimų vietas, siūloma patikrinti, ar jose vyksta metano  

emisija. Nuotolinių metodų kompleksinė darbų schema pateikta 2.4 paveiksle.  
 

 
2.4 pav. Tyrimams taikytų metodų kompleksinė darbų schema 

Fig. 2.4. Scheme of the methods used in the study 

Planuojant skrydį virš sąvartyno teritorijos, BO neskraidymo zonų žemėla-
pyje patikrinama skrydžio galimybė. Jei planuojamoje skrydžių zonoje yra numa-
tytas apribojimas skraidyti BO, skrydžio pilotas turi gauti apribojimą uždėjusio 
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juridinio asmens išimtį ar leidimą skristi. Planuojama užskridimo teritorija, nau-
dojant foninį žemėlapį, programinėje įrangoje apibrėžiama rankomis, nurodant 
kiekvieną orlaivio posūkio tašką (verteksą). Pasirenkamas skrydžio aukštis (reko-
menduojamas 80–100 m arba 50 m, jei turimas leidimas skristi su išimtimi) taip, 
kad GSD būtų ne daugiau kaip 2–5 cm. Nustatomas nuotraukų tarpusavio persi-
dengimas maršrutuose ir tarp jų: skersinis – 80 %, išilginis – 80 %. Skrydis gali 
būti skirstomas į kelis tarpusavyje persidengiančius blokus, jei užskridimo teri-
torija yra didelio ploto. 

Vietovės objektų koordinavimui užtikrinti skrydžio teritorijoje kontūrženk-
liais pažymimi dirbtiniai ar natūralūs objektai, pvz., rekognoskuojant rasti ribo-
ženkliai ar šulinių dangčiai, kurių skersmuo ne mažesnis nei 4 pikseliai (būtinas 
įvertinimas pagal GSD). Jei užduočiai nereikalingas didelis tikslumas, kontūr-
ženkliais tinkami ir statinių kampai, iš oro matomi užrašai, nedideli akmenys. Ko-
ordinavimui geodeziniais prietaisais išmatuojamos natūralių objektų koordinatės. 
Teritorijos geodeziniam koordinavimui užtikrinti kontūrženklių turi būti nuo trijų 
ir daugiau. Kiekiui įtakos turi tai, ar BOS yra integruota IMU, kita įranga ir jei 
naudojama:  

− tiesioginio orientavimo erdvėje sistema DG, suteikianti tikslius duomenis 
apie jutiklio padėtį – 1 kontūrženklis; 

−  pakartotinis PPK ir realusis kinematinis RTK apdorojimo laikas – 
5 kontūrženkliai,  

− autonominės navigacijos atveju – ne mažiau nei 10 kontūrženklių arba 
daugiau, jei yra staigūs peraukštėjimai ir sudėtinga situacija (apšviestu-
mas, vienspalvis paviršius), tuomet ženklinamos visos charakteringos 
vietos. 

Tyrimui naudojamos BOS su integruotais trijų tipų fotoaparatų jutikliais: 
RGB, NIR ir TIR (2.3 pav.). BO su RGB sensoriumi objektyvo matymo lauko 
kampas 73°, sensoriaus dydis CMOS 1′′. Skrydžio metu operatorius BO stebi tie-
siogiai. Nufotografuotos vietovės nuotraukos metaduomenyse turi informaciją  
apie nuotraukos centro geografines koordinates (B ir L) bei reliatyvų aukštį nuo 
pakilimo taško ir (arba) slėginio altimetro (aukštimačio) fiksuojamą aukštį.  

BO su NIR jutikliu fiksuoja elektromagnetinių bangų spektro juostą, kurios 
centras yra apie 800 nm izoliuotame kanale. Prieš skrydį pagal gamintojo inst-
rukciją patikrinamas baltos spalvos balansas, pvz., naudojant „Sony Nex“ kamerą 
prie objektyvo uždedamas reikiamą spektrą praleidžiantis filtras ir fotografuoja-
mas baltas popieriaus lapas be šešėlio. Skrydį BO operatorius stebi tiesiogiai. 
Nuotraukų metaduomenyse saugoma ta pati informacija kaip ir RGB. Metano  
emisijai fiksuoti naudojant fotoaparatus su aukštos skiriamosios gebos daugia-
spektriu jutikliu, gaunami duomenys rastro ar matricos pavidalu su spektro diapa-
zono informacija ir nuotraukų centrai susiejami su geografine padėtimi.  
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BO su TIR jutikliu naudojamas, kaip pirmiau paminėta, NIR su misijos skry-
džio planavimu ir nuotrauka, naudojama ortofotografinio modelio gamybai. Re-
komenduojama skrydį su TIR jutiklio fotoaparatu vykdyti anksti ryte, kai saulė 
nėra įšildžiusi atmosferos, žemės paviršius neįkaitintas (mažesni temperatūrų 
skirtumai). Siekiant aukštesnio tikslumo, nerekomenduojama tyrimus vykdyti va-
sarą. Kuo žemesnė aplinkos temperatūra, tuo mažiau iškraipomi temperatūros ma-
tavimo rezultatai. Radiometriškai kalibruotas su TIR jutikliu fotoaparatas, turintis 
realiojo laiko pikselių verčių perskaičiavimo galimybę, darbe naudojamas RGB ir 
NIR nuotraukų apdorojimo procese išskirtoms sritims tirti.  

2.2.1. Sąvartyno teritorijos paviršiaus ir struktūros pokyčių 
stebėjimas 
RGB jutikliu sukauptos nuotraukų medžiagos apdorojimo proceso schema pa-
teikta 1.4 poskyryje (1.22 pav.). Pagrindiniai nuotraukų apdorojimo fotogramet-
riniu metodu procesai yra šie: nuotraukų tarpusavio (vidinis) orientavimas, nuot-
raukų išorinis orientavimas (aerotrianguliacija), fotogrametrinio modelio 
sudarymas, ortofotografinio modelio generavimas, DTM modelio generavimas ir 
vektorinių duomenų rinkinio sudarymas. Ortofotografinio ir DTM modeliuose 
bus stebimi teritorijos struktūros (paviršiaus) pakyčiai. 

Vidiniam nuotraukų orientavimui būtina turėti fotoaparato objektyvo židinio 
nuotolį ir objektyvo optikos kalibravimo parametrus – distorsijas (2.5 pav.). Ra-
dialinė simetrinė distorsija – nuotraukos taškų poslinkis nuotraukos pagrindinio 
taško x0, y0 atžvilgiu. Šis taškas yra kiekvienos nuotraukos centre. Pataisytos šių 
taškų koordinatės dėl atsirandančios radialinės simetrinės distorsijos išreiškiamos 
šiomis lygtimis: 

 𝑏𝑏�∗ � 𝑏𝑏� � 𝑏𝑏��;   

 𝑏𝑏�∗ � 𝑏𝑏� � 𝑏𝑏�∗ ,   (2.7) 

čia bx, by – išmatuotos nuotraukos centro taško koordinatės vaizdo koordinačių 
sistemoje; 𝑏𝑏��, 𝑏𝑏��  – apskaičiuotos (pasirenkant skaitmeninės nuotraukos mat-
ricos vidurį) nuotraukos centro taško koordinatės vaizdo koordinačių sistemoje. 

Radialinei simetrinei distorsijai nustatyti naudojami įvairūs daugianariai, vie-
nas iš jų: 

 �𝑥𝑥 � ��𝑥𝑥∗�𝑟𝑟� � 𝑟𝑟��� � ��𝑥𝑥∗�𝑟𝑟� � 𝑟𝑟��� � ��𝑥𝑥∗�𝑟𝑟� � 𝑟𝑟���;   

 �𝑥𝑥 � ��𝑥𝑥𝑥𝑥∗�𝑟𝑟� � 𝑟𝑟��� � ��𝑥𝑥∗�𝑟𝑟� � 𝑟𝑟��� � ��𝑥𝑥∗�𝑟𝑟� � 𝑟𝑟���;   

 𝑟𝑟� � ���∗����
�
� 𝑏𝑏𝑥𝑥∗� .  (2.8) 



52 2. METANO SĄVARTYNO APLINKOJE TYRIMŲ METODAI 

 

čia A1, A2, A3 – radialinės simetrinės distorsijos parametrai; Sxy – santykinė iš-
raiška – mastelio veiksnys tarp x ir y vaizdo koordinatinių ašių; b – konstanta, kuri 
apibūdina koreliaciją tarp distorsijos koeficientų ir atstumo nuo kameros objek-
tyvo iki nuotraukos koordinačių žymių centro. 
 

 
2.5 pav. Geometrinės lešių distorcijos (Nenovski and Nedelkovski, 2018) 

Fig. 2.5. Types of geometric lens distortions (Nenovski and Nedelkovski, 2018) 

Radialinės B1, B2, B3 nesimetrinės distorsijos pataisos išreiškiamos šiomis 
lygtimis: 

 𝑑𝑑� � ���𝑟𝑟� � 2𝑥𝑥∗�� � ��2𝑥𝑥∗𝑦𝑦∗;   

 𝑑𝑑� � ���𝑟𝑟� � 2𝑦𝑦∗�� � ��2𝑥𝑥∗𝑦𝑦∗.  (2.9) 

Radialinė nesimetrinė (tangentinė) distorsija priklauso nuo fotoaparato ob-
jektyvo vaizdo jutiklio padėties. Fotoaparato židinio nuotolis yra matomas nuot-
raukų skaitmeninėje byloje atributiniuose metaduomenyse. Taip pat kaupiama in-
formacija, reikalinga nuotraukos išoriniam orientavimui atlikti:  

− nuotraukos projekcijos centro geodezinės koordinatės (X0, Y0, Z0) – foto-
aparato objektyvo optinio centro padėtis fotografavimo momentu;  

− skrydžio aukštis (H arba Z); 
−  nuotraukos posūkio kampai, nusakantys fotoaparato padėtį ir orientavimą 

vietovės geodezinių koordinačių atžvilgiu (ω, φ, k); 
−  fotografavimo laikas. 
Fotoaparato kalibravimo rezultatai gali būti pateikti ir sertifikate, kuriame, be 

minėtų duomenų, dar išvestos nuotraukos pagrindinio taško (centro) koordinačių 
pataisos, kurios yra įvedamos į programą, kuria atliekami fotogrametriniai nuot-
raukų apdorojimo procesai. Fotoaparato kalibravimo pataisos gali būti apskai-
čiuojamos ir apdorojant nuotraukas (programos „PhotoScan“, „Envi“ ir kt.). Vi-
dinio nuotraukų apdorojimo metu įvedus minėtas pataisas, automatiškai 
išmatuojamas pagrindinis nuotraukos taškas. 

Orlaivio skrydžio metu fiksuojama fotoaparato padėtis, tai yra posvyrių kam-
pai:  
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− ω – skersinis fotoaparato posvyris apie X ašį;  
− φ – išilginis posvyris apie Y ašį (skrydžio kryptis);  
− k – posūkis apie Z ašį.  
Posvyrių ženklai gali būti ir teigiami, ir neigiami.  
Nuotraukose išorinio orientavimo elementai apskaičiuojami atlikus marki-

ruotų vietovėje kontūrženklių ir automatiškai arba rankiniu būdu surinktų riša-
mųjų taškų matavimus ir trianguliacijos skaičiavimus. Atliekant trianguliacijos 
skaičiavimus pagal atraminių kontūrženklių koordinates vietovė pririšama prie 
geodezinės koordinačių sistemos. Nuotraukos ir geodezinės koordinačių sistemos 
sąsaja pavaizduota 2.6 paveiksle. 

 

2.6 pav. Nuotraukos ir geodezinės koordinačių sistemos sąsajos schema 
Fig. 2.6. Diagram of photo and geodetic coordinate system interaction 

Žinant skrydžio aukštį (H = Z – Z0), pagal kontūrženklių geodezines koordi-
nates apskaičiuojamos taškų fotogrametrinės koordinatės:  
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 � � �� � �� � ��� �����
���������������������

�������������������������� ,   (2.10) 

čia x′, y′ – taško koordinatės nuotraukos koordinačių sistemoje; rij – nuotraukos 
erdvinės posūkio matricos elementai, apskaičiuojami pagal nuotraukos posūkio 
kampus (ω, φ, κ). 

Rišamųjų ir atraminių kontūrženklių fotogrametrinės koordinatės transfor-
muojamos į geodezinę koordinačių sistemą. Ryšys tarp fotogrametrinių ir geode-
zinių koordinačių išreiškiamas matrica (Choi and Lee, 2012; Ruzgienė et al., 
2015):  

 
�𝑦𝑦��𝑧𝑧� � � �𝐴𝐴��� 𝐴𝐴���

𝐾𝐾� 0 � �𝜉𝜉��𝜉𝜉��� � �𝑒𝑒���𝑒𝑒�� �

�𝑒𝑒���𝑒𝑒�� � � �0,𝜎𝜎�� �𝑃𝑃���
�� 0
0 𝑃𝑃����

��
,   (2.11) 

čia e1, p1 – parametrų vektoriai (išorinei orientacijai ir antžeminiams kontrolės 
taškams); y11 – stebėjimo vektorius (ryšio taškams); Ae11, Ap11 – matricos, gautos 
diferencijuojant kolineariškumo lygtis (atitinkančias ryšio taškus); ez1 – išorinės 
orientacijos parametrų stebėjimo vektorius; K1 – su matrica susiję apribojimai; 
ey11, ez1 – klaidų vektoriai;  𝜎𝜎�� – nežinomas dispersijos komponentas; 𝑃𝑃�����  – 
kofaktoriaus matrica; 𝑃𝑃���� – kofaktoriaus matrica, atspindinti GPS matavimų tiks-
lumą. 

Stebėjimų lygtys: 

 𝑦𝑦� � 𝐴𝐴��𝜉𝜉� � 𝑒𝑒�, 𝑒𝑒�~�𝑂𝑂,𝜎𝜎��𝑃𝑃����,   (2.12) 

čia 

 𝐴𝐴�� � �𝐴𝐴���𝐴𝐴 𝐴𝐴���
𝐾𝐾� 0 � , 𝜉𝜉� � �𝜉𝜉��𝜉𝜉��� ;  (2.13) 

 𝑒𝑒� � �𝑒𝑒���𝑒𝑒�� � ,𝑃𝑃� � �𝑃𝑃��� 0
0 𝑃𝑃���.  (2.14) 

Taikant mažiausiųjų kvadratų išlyginimo metodą, gaunama normalinė lygtis: 

 𝑁𝑁��𝜉𝜉� � 𝑐𝑐�,  (2.15) 

čia 

 𝑁𝑁�� ≡ 𝐴𝐴��� 𝑃𝑃�𝐴𝐴��, 𝑐𝑐� ≡ 𝐴𝐴��� 𝑃𝑃�𝑦𝑦�, 𝜉𝜉� � �𝜉𝜉��𝜉𝜉���.   (2.16) 

Normalinė lygtis išreiškiama matrica: 
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 �𝑁𝑁��� � 𝑁𝑁�� 𝑁𝑁����
𝑁𝑁����� 𝑁𝑁��� � �

𝜉𝜉��
𝜉𝜉��� � �𝐶𝐶��� � 𝐶𝐶��𝐶𝐶��� �.  (2.17) 

Įverčio parametras apskaičiuojamas pagal tokią formulę: 

 
𝜉𝜉��� � 𝑁𝑁�����𝑐𝑐��� � 𝑐𝑐��� � 𝑁𝑁����𝑁𝑁����𝑁𝑁����� 𝑐𝑐���;

𝜉𝜉��� � 𝑁𝑁����� �𝑐𝑐��� � 𝑁𝑁����� 𝜉𝜉����.   (2.18) 

Atlikę RGB nuotraukų orientavimą, turime objekto geometrinį modelį, pagal 
kurį sudaromas tikslus teritorijos (pvz., sąvartyno) ortofotografinis modelis ir 
DEM. Atliekant klasikinę fotogrametriją, ortofotografinio modeliui generuoti 
nuotraukos skenuojamos (fotografuojamos) projekcijos būdu, kai vaizdo spindu-
liai projektuojami į reljefo modelį dviem būdais: projekcija į priekį ir atgal 
(2.7 pav.) (Sužiedelytė-Visockienė et al., 2010, 2016). 

 

2.7 pav. Reljefo projekcijos (Sužiedelytė-Visockienė et al., 2010) 
Fig. 2.7. Projections of terrain (Sužiedelytė-Visockienė et al., 2010) 

Taško koordinatės ortofotografiniame modelyje (X, Y, Z) saugomos ortoga-
nolioje projekcijoje. Jei ortofotografinio vaizdo kampas yra ties fotografavimo 
projekcijos centru X0, Y0, ortofotografinio vaizdo taško koordinatė nustatoma pa-
gal matricą (Sužiedelytė-Visockienė and Bručas, 2010):  
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 �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒 � � �
��� �

𝑋𝑋 � 𝑋𝑋�𝑌𝑌� � 𝑌𝑌�.  (2.19) 

Projektuojant atgaline kryptimi, ortofotografiniame modelyje taško koordi-
natė perskaičiuojama į geodezinę koordinačių sistemą, o šiam taškui reljefo vie-
toje randama Z aukščio koordinatė. Pikselių transformacija gaunama pagal šią for-
mulę (Sužiedelytė-Visockienė and Bručas, 2010): 

 �𝑋𝑋𝑌𝑌� � �𝑋𝑋�𝑌𝑌�� � ��� �𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒 �.  (2.20) 

Ši planinė ir trijų dimensijų informacija reikalinga vietovės reljefo pokyčiams 
įvertinti ir paviršiaus pažeidimams dokumentuoti. Sąvartyno dangos pažeidimo 
vietose galimas metano dujų sklidimas, kurio koncentraciją rekomenduojama ma-
tuoti davikliu. Dokumentacijai iš skirtingo laikotarpio ortofotografinio modelio 
iškerpamos priartintos dominančių vietų ekrano nuotraukos, rezultatai sugreti-
nami, įvertinami pokyčiai laiko atžvilgiu. 

Paviršiaus taškų DTM duomenys išsaugomi nuotraukos forma arba vaizdo 
apžvalgos byla. Keleto skirtingų momentų (pvz., skirtingų metų) taškų masyvai 
sugretinami („Trimble RealWorks“ programinė įranga) atliekant sutampančių pa-
viršiaus modelių palyginimo patikrą (angl. Twin Surface Inspection). Sugeneruo-
jamas naujas taškų masyvas, kurio kiekvieno taško atspalvis nurodo aukščių skir-
tumą tarp dviejų pirminių taškų masyvų. Rezultatas – teritorijos paviršiaus 
pokyčiai, kurių vietose gali būti fiksuojami sąvartyno dangos pažeidimai.  

2.2.2. Augmenijos būsenos sąvartyno teritorijoje įvertinimas 
Augmenijos vegetacija (būsena ir būklė) analizuojama pagal teritorijos ortofotog-
rafinį modelį (Lausch et al., 2013) arba elektromagnetinių bangų spektro NIR 
juostos vaizdo jutiklio sukauptą spalvų spektrų informaciją tam tikro (pvz., 
1,9×1,9 cm) dydžio vietovės taškui. Pagrindiniai nuotraukų apdorojimo fotogra-
metriniu metodu procesai pavaizduoti 1.22 paveiksle ir aprašyti 2.2.1 skyrelyje. 
NIR jutiklio informacija apdorojama etapais (algoritmu) (2.4 lentelė) (Remote, 
2018; NASA, 2018). NDVI reikšmės skaičiuojamos ir priskiriamos ortofotogra-
finio modelio pikseliams pagal absoliutinę padėtį vietinėje arba valstybinėje ko-
ordinačių sistemoje (LKS94). Standartinė NDVI reikšmė išskaičiuojama pagal 
(1.10) formulę. 

NDVI koeficientų reikšmės (nuo –1 iki 1) indikuoja augmenijos tankumą, 
būseną arba fiksuoja dominuojančias uolienas žemės paviršiuje. Kiekviena pikse-
lių vertė perskaičiuojama iš raudonosios ir NIR juostos į NDVI (pateikiama kaip 
histograma – NIR derinyje su žalia ir raudona spektro spalva). Remiantis kiek-
vieno pikselio spektrine informacija, sukuriamos ląstelės naudojant objektais pag-
rįstą vaizdo analizę (OBIA) (2.4 lentelė). Pikseliai sugrupuojami pagal algoritmą 
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į klases, sikeiant išskirti skirtingų reikšmių objektus. Sudaromas teminis skirtingų 
NDVI reikšmių žemėlapis. Probleminės sritys teminiame žemėlapyje išskiriamos 
automatizuotu metodu, taikant objektams atpažinti OBIA analizės metodus. 

2.4 lentelė. NIR jutiklio informacijos apdorojimo darbų etapai 
Table 2.4. Work steps of NIR image processing 

Etapo 
Nr. 

Veiksmas Reikšmės 

1 Kiekvienam pikseliui skaičiuojamas NDVI Nuo –1 iki 1 

2 OBIA – nuotraukų segmentacija  Reliatyvus mastelis 20 

3 NDVI vidutinių reikšmių skaičiavimai <0; >0 

4 Reikšmių grupavimas į klases (sluoksnius)  >0,5; 0,4–0,5; 0,4–0,3; 
0,3–0,2; 0,2–0,1; 0,1–0 

5 Išlyginimas  Reliatyvus mastelis 50 
 
OBIA susideda iš dviejų pagrindinių darbų fazių: 
− vaizdo segmentavimo; 
− ypatybių išskyrimo ir klasifikavimo.  
Pagrindinis žingsnis – vaizdo segmentacija (Blaschke et al., 2008). Nuo šio 

proceso tikslumo priklauso vaizdo išskirtų segmentų kokybė. Segmentavimo tiks-
las – padalinti atvaizdą į atskirtus regionus, t. y. rinkinius, kurie skiriasi specifi-
nėmis savybėms: tekstūra, spalva, forma, dydžiu ir pilkos spalvos lygiu (Lucchese 
and Mitray, 2001). Matematiškai segmentus galima apibrėžti taip (Cheng et al., 
2001): jei P(Si) yra grupė homogeniškų sujungtų nuotraukos taškų (ar pikselių), 
tai segmentacija yra aibė F reikšmių, suskirstytų į grupes ar pogrupius (S1, S2, ..., 
Sn) tuomet: 

 ⋃ 𝑆𝑆� � �"���  su �𝑆𝑆� ∩ 𝑆𝑆�� � � �𝑛𝑛 � ��.  (2.21) 

P(Si) = teisinga visiems regionams (grupėms), Si ir ��𝑆𝑆� ∪ 𝑆𝑆�� �
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛, kai i ≠ j ir Si ir Sj yra greta (kaimyninės). 

Yra žinomas ne vienas nespalvotų nuotraukų segmentavimo būdas, tačiau 
pastaraisiais metais spalvotos nuotraukos segmentacija populiarėja, nes spalvos 
suteikia daugiau informacijos. Vienspalvių nuotraukų segmentacijos metodika, 
naudojant tiesinę ir netiesinę transformaciją, taikoma ir RGB, NIR nuotraukoms. 
Raudonos, žalios ir mėlynos spalvos komponentai išreiškiami spalvos ryškumu 
šiomis lygtimis (Cheng et al., 2001):  
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 � � � 𝐸𝐸�𝜆𝜆�𝑆𝑆��𝜆𝜆�𝑑𝑑𝜆𝜆� ;  

  � � � 𝐸𝐸�𝜆𝜆�𝑆𝑆��𝜆𝜆�𝑑𝑑𝜆𝜆� ;  

 � � � 𝐸𝐸�𝜆𝜆�𝑆𝑆��𝜆𝜆�𝑑𝑑𝜆𝜆� ,  (2.22) 

čia Sr, Sg, Sb – gaunamos šviesos spalvos filtrai arba atspindys; E(λ) ir λ – bangos 
ilgis. 

YIQ naudojama norint užkoduoti spalvinę informaciją TV signalui pagal  
amerikietišką sistemą. Ji gaunama iš RGB modelio, taikant linijinę tiesinę trans-
formaciją: 

 �
Y
I
Q
� � �

0,299 0,587 0,114
0,596 �0,274 �0,322
0,211 �0,253 �0,312

��
R
G
B
�,  (2.23) 

čia 0 � R � 1, 0 � G � 1, 0 � B � 1. 
Y komponentas yra spalvos liuminescencijos (apšviestumo) matas, tinkamas 

naudoti ribai tarp kelių homogeniškų grupių nustatyti. I ir Q kartu apibūdina 
vaizdo atspalvį ir sodrumą. YIQ erdvės modelis iš dalies gali panaikinti RGB 
komponentų koreliacijos įtaką vaizde (Khekade and Bhoyar, 2015). Tiesinės 
transformacijos eikvoja mažiau skaičiavimo laiko nei netiesinės, todėl YIQ nau-
dojama dažniau. 

Viena iš populiarių netiesinių transformacijų – tai normalizuotas RGB 
(NRGB) būdas. Segmentuojant spalvotą vaizdą, reikia pakeisti spalvas į neprik-
lausomas nuo apšviestumo intensyvumo pokyčio. Tai efektyvus metodas gauti in-
tensyvumų variacijų tolygų spektrinį skirstinį. Normalizuota spalvų erdvė formu-
luojama taip: 

 r = R/(R + G + B);   

 g = G/(R + G + B);   

 b = B/(R + G + B).  (2.24) 

Kadangi r + g + b = 1, kai du komponentai duoti, trečias gali būti suskaičiuo-
jamas. Todėl galime naudoti tik du iš trijų. Toliau pateikiama apskaičiuota kitokia 
normalizuota spalvų erdvė apibūdinama kaip: 

 Y = c1R + c2G + c3B;   

 𝑇𝑇� � �
����� ;   

 𝑇𝑇� � �
����� ,   (2.25) 
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čia c1 + c2 + c3 = 1, c1, c2, c3 – konstantos, kurios gali būti sudėtos, siekiant gauti 
vaizdo pikselio apšviestumą. T1 ir T2 apsprendžiami tik procentiškai RGB kom-
ponentų (T1 ir T2 nuspręsta tik pagal procentinę dalį rgb komponentų) ir gali at-
kurti (perteikti) tikrą vaizdo spalvos informaciją ir yra nepriklausomi nuo vaizdo 
ryškumo, tai yra vienas iš normalizuoto RGB spalvų sistemos privalumų. Taip 
patogiau perteikti spalvų plokštumą, nes ribos yra siauros. Normalizavimas suma-
žina skirstinio jautrumą spalvų variacijoms, santykiškai atsparus apšviestumo po-
kyčiams. Bet akivaizdus normalizuoto RGB trūkumas tas, jog normalizuotos spal-
vos turi daug „triukšmo“, jei jų intensyvumas mažas. Taip pat atsitinka dėl 
netiesinės transformacijos iš RGB į NRGB. 

Segmentavus NIR jutiklio nuotraukas išskiriamos NDVI reikšmių kla-
sės – sąvartyno sritys, kuriose yra žemiausia augmenijos biomasės reikšmė. Aug-
menijos būsenos pokyčiams įtakos turi metano dujų nuotėkis. Šias identifikuotas 
vietas siūloma tikrinti ir testuoti kitomis matavimų priemonėmis. Tam pasirinkti 
du būdai – išskirtų vietų analizė TIR nuotraukose (2.2.3 skyrelis) ir matavimai 
davikliu (3.4 poskyris). 

2.2.3. Paviršiaus temperatūros nustatymas iš infraraudonųjų 
spindulių jutiklio nuotraukų 
Metanas, išsiskirdamas žemės paviršiuje, taip pat ir sąvartyno paviršiaus pažeis-
tose vietose, dėl vykstančių procesų keičia aplinkos temperatūrą, kurią galima  
įvertinti TIR fotoaparatu, integruotu BOS (Capodici et al., 2015; Fjelsted et al., 
2018; Innocenti et al., 2017b; Ishigaki et al., 2005; Lewis et al., 2003; Mønster 
et al., 2019). Mažiausias temperatūros skirtumas fiksuojamas žiemą, skrendant 
virš teritorijos mažu atstumu ir į matuojamą paviršių tinkamai nustačius fotoapa-
rato objektyvo kampą (2.8, 2.9 pav.). Planuojant skrydį rekomenduojama rinktis 
oro sąlygas, kai žema teritorijos paviršiaus temperatūra, maži paros temperatūrų 
skirtumai. Palankesnis paros metas – dienos pradžia. Svarbu, kad paviršius nebūtų 
padengtas kita medžiaga, ar krituliais (sniegu).  
Fotoaparato TIR jutiklio duomenų apdorojimo procesas:  

− jutiklio kalibravimas;  
− nuotraukų interpretavimas – temperatūros identifikavimas GIS tech-

nologijomis, kai apskaičiuojama paviršinių srautų temperatūra ir įvertin-
ami paviršiaus temperatūros skirtumai;  

− temperatūros rezultatų išvestis – profiliu: išskiriant minimalius ir maksi-
malius temperatūros pokyčius kiekvienam ląstelės taškui;  

− ortofotografinio modelio koordinavimas GPNS technologija. Rezultatas – 
teminis temperatūros žemėlapis, kuriame išryškėja probleminės sritys. 
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2.8 pav. Aplinkos ir karščio šaltinio įtaka temperatūros matavimui su BOS  

(SUAS RADIOMETRY, 2016) 
Fig. 2.8. Influence of the ambient and heat source on temperature measurement with 

UAS (SUAS RADIOMETRY, 2016) 
 

  
2.9 pav. Matymo kampo įtaka temperatūros matavimui su BOS  

(SUAS RADIOMETRY, 2016) 
Fig. 2.9. Influence of viewing angle on temperature measurement with UAS  

(SUAS RADIOMETRY, 2016) 
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TIR fotoaparato jutiklio optika kalibruojama siekiant užtikrinti išmatuoto pa-
viršiaus temperatūrą. Jutiklio infraraudonoji spinduliuotė turi koreliuoti su etalo-
nine temperatūra. Įprastai TIR fotoaparatai yra sukalibruoti pagal gamyklos spe-
cifikacijas, tačiau laikui bėgant elektroninių komponentų senėjimas gali sukelti 
kalibravimo poslinkį, dėl ko bus gaunami netikslūs temperatūros matavimai. No-
rint išlaikyti savo fotoaparato tikslumą, rekomenduojama kasmet reguliariai ka-
libruoti fotoaparato optiką pas gamintoją. Kalibruojama kontroliuojamomis sąly-
gomis, naudojant daugybę juodųjų kūnų etaloninių šaltinių. Juodosios kūno dalys 
yra fiziniai kūnai, turintys labai aukštą skleidžiamąją galią, t. y. jie spinduliuoja ir 
sugeria beveik visą elektromagnetinę spinduliuotę (teoriškai idealus juodojo kūno 
spinduliavimas yra 1,0 ir puikiai sugeria bei skleidžia visą spinduliuotę). Juodieji 
kūnai kalibravimo laboratorijoje yra sertifikuoti ir atsekami pagal tarptautinius 
standartus. Juodojo kūno etaloniniai šaltiniai išdėstomi puslankiu ir nustatomi pa-
gal skirtingas žinomas temperatūras, tada fotoaparatas (sujungtas su robotine sis-
tema) nukreipiamas į kiekvieną atskaitos šaltinį po vieną. Signalo vertė kiekvie-
noje temperatūroje fiksuojama kalibravimo programine įranga, o kiekviena 
signalo ir temperatūros verčių pora nubrėžiama išilgai kreivės, kurios lygtis pag-
rįsta fizikos modeliu. Šie duomenys įkeliami į fotoaparatą jį kalibruojant,  kad jis 
atitiktų tikslumo specifikacijas. Ne laboratorijos sąlygomis kalibravimą patikrinti 
galima matuojant taikinius su žinoma temperatūra ir apskaičiuojant pataisas. To-
kiu atveju galima naudoti verdantį vandenį (100 °C) ir tirpstantį ledą (0 °C). TIR 
fotoaparatai, naudojami matuoti, turi standartinius kalibravimo sertifikatus. Į TIR 
jutiklio fotoaparatą taip pat integruota realiojo laiko perskaičiavimo funkcija, kuri 
aktuali tiriant skirtingo laikotarpio duomenis. 

TIR nuotraukoje matomi temperatūrų skirtumus žemės paviršiuje (2.10 pav.). 
Analizuojant gautas TIR nuotraukas, matomos vietos su aukščiausia ir žemiausia 
temperatūra ir tų taškų apytikslės koordinatės yra žinomos. 3.14 paveiksle aukštos 
temperatūros taškai atvaizduoti raudona spalva, taip pažymimi pavienių nuot-
raukų ekstremumai. Kiti taškai įgauna pilkus atspalvius, kurių intensyvumas ko-
reliuoja su temperatūra. Iš TIR duomenų sugeneruota ortofotografinė nuotrauka 
pateikta 3.2.3 skyrelyje (3.14 pav.). Objektų ar paviršių temperatūra tikslesnė, kai 
objektas santykinai didesnis už nuotraukų GSD. Galutinis temperatūros tikslumas 
priklauso nuo fotoaparato jutiklio skiriamosios gebos, esant tam tikram skrydžio 
aukščiui (2.11 pav.). Tinkamai parinktas skrydžio virš žemės paviršiaus aukštis 
(AGL) arba tiesiog atstumas iki objekto (d) itin svarbus, mes nuo skiriamosios 
gebos ir objekto dydžio santykio priklauso ir paklaida, atsirandanti dėl atmosferos 
įtakos (2.11 ir 2.12 pav.).  
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2.10 pav. BOS užfiksuota terminė nuotrauka, matomos sąvartyne vamzdžiais 
perduodamos susidariusios biodujos (Tanda et al., 2017) 

Fig. 2.10. BOS užfiksuota terminė nuotrauka, matomos sąvartyne vamzdžiais 
perduodamos susidariusios biodujos (Tanda et al., 2017) 

 
2.11 pav. Matuojamo taškinio dydžio įtaka tikslumui (SUAS RADIOMETRY, 2016) 

Fig. 2.11. Influence of the measured spot size on accuracy  
(SUAS RADIOMETRY, 2016) 
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2.12 pav. Atstumo iki objekto ir kameros skiriamosios gebos įtaka tikslumui  

(SUAS RADIOMETRY, 2016) 
Fig. 2.12. Influence of distance to object and camera resolution on accuracy  

(SUAS RADIOMETRY, 2016) 

Ortofotografinės nuotraukos generavimas pagal TIR fotomedžiagą gali būti 
integruotas TIR fotoaparate arba atliekamas GIS technologijomis fotogrametriniu 
būdu (1.22 pav.), aprašytu 2.2.1  skyrelyje. Kariotiškių sąvartyno vietovės tempe-
ratūros matavimų ir modeliavimo rezultatai (ortofotografinis modelis) pateikti 
3.2.3 skyrelyje.  

2.3. Taršos parametrų nustatymas taikant 
kovariacinių funkcijų teoriją  

Taršos parametrų (CH4, NO2, O2, ir CO2 dujų kiekio) analizei atlikti taikyta kova-
riacinių funkcijų teorija (Koch 2000; Skeivalas et al., 2008; Jia et al., 2019; De-
matteis et al., 2019), kuriai remiantis nuotraukose nustatytas pasirinktų dujų tar-
pusavio tikimybinės priklausomybės stiprumas. Didžiausias dėmesys skiriamas 
CH4. Analizės metu įvertinama dujų vektorių normuotųjų autokovariacinių ir tar-
pusavio kovariacinių funkcijų kaita kintant kvantavimo intervalui. 

Analizuojamos palydovinės arba iš BOS fotografuotos daugiaspektrės (RGB 
ir neregimųjų spindulių juostų kombinacijos) nuotraukos (rastriniai duomenų mo-
deliai), kurios gaunamos pagal anksčiau pateiktą principinę schemą (2.13 pav.) 
(Punyatoya, 2018). 
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2.13 pav. Nuotolinių tyrimų etapai (Punyatoya, 2018) 
Fig. 2.13. Stages of Remote Sensing (Punyatoya, 2018) 

Schemoje išskirti darbų etapai (2.13 pav.):  
− Elektromagnetinės spinduliuotės šaltinio (pvz., Saulės) ar EMR (elektro-

magnetinės spinduliuotės) fiksavimas. 
− Energijos iš šaltinio į žemės paviršių per atmosferą perdavimas. 
− Elektromagnetinės spinduliuotės sąveika su žemės paviršiumi. 
− Energijos perdavimas nuo žemės paviršiaus į nuotolinį jutiklį, sumontuotą 

ant platformos. 
− Energijos fiksavimas jutiklyje. 
− Jutiklio duomenų perdavimas į antžeminę stotį. 
− Duomenų apdorojimas ir analizė. 
− Galutinis duomenų išvedimas įvairiems taikymo atvejams (programoms). 
 Rastriniame duomenų modelyje kiekvienas taškas pateikiamas kaip vaizdo 

elementas (pikselis). Vaizdo elementų matricą sudaro taškų eilutės ir stulpeliai. 
Nestruktūrizuotų rastrinių duomenų modelyje konkreti vaizdo elemento reikšmė 
geografinio objekto necharakterizuoja ir naudojama tik vaizdui perteikti. Struktū-
rizuotame modelyje vaizdo elemento reikšmė apibūdina (koduoja) geografinį ob-
jektą arba jo ypatybes. Dujų koreliacijos dydžiui įtakos turi skaitmeninių nuot-
raukų parametrų pikselių tankis ir pikselių ryškumas (intensyvumas). Dujų 
koreliacijos kaita laiko skalėje priklauso nuo laiko intervalų kaitos ir kinta keičiant 
kvantavimo intervalą.  
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Kvantavimo kaitos žingsnis lygus atstumui tarp nuotraukos pikselių. Nor-
muotos tarpusavio koreliacinės funkcijos reikšmės parodo pavienio taršos para-
metro arba dviejų parametrų tarpusavio  koreliacijos koeficientų reikšmes atitin-
kamuose kvantavimo intervaluose.  

Skaitmeninės nuotraukos pikselių matricos kiekvienas stulpelis suprantamas 
kaip pavienis pikselių intensyvumo vektorius. Matricos stulpelių-vektorių visuma 
sukuria transformuoto i-tojo skaitmeninio vaizdo pikselių intensyvumo vektorių 
matricą Bi. Matematine išraiška gauname nagrinėjamų trijų taršos parametrų: 
CH4, O2 ir NO2 – pikselių intensyvumo vektorių tris matricas Bi, čia i = 1, 2, 3 
atitinka pasirinktas dujas. Pagal kiekvienos matricos stulpelius-vektorius sudaro-
mas visos matricos parametrinis vektorius, naudojant pertvarkymo funkciją, kuri 
keičia masyvo dydį ir formą: 

 B1 = reshape(sm1r,n1 × m1,1);  

 B2 = reshape(sm2g,n1 × m1,1);  (2.26) 

 B3 = reshape(sm3b,n1 × m1,1),   

čia reshape – „MatLab“ procedūra-formulė; sm1r, sm2g, sm3b – skaitmeninės pa-
veikslų iškarpos; n1, m1 – matmenys. 

Kovariacinių funkcijų teorinis modelis grindžiamas stacionariosios atsitikti-
nės funkcijos samprata. Įvertinant tai, kad lauko parametrų matavimų klaidos yra 
atsitiktinės ir galimai sisteminės, t. y. klaidų vidurkis 𝑀𝑀� � const → 0, jų disper-
sija �� � 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡, o skaitmeninių signalų kovariacinė funkcija priklauso tik nuo 
argumentų skirtumo, t. y. nuo kvantavimo intervalo laiko skalėje. 

Dujų dviejų skaitmeninių parametrinių vektorių kovariacinės funkcijos arba 
pavienio parametrinio vektoriaus autokovariacinės funkcijos įverčiai skaičiuo-
jami skleidžiant skaitmeninių duomenų vektorius atsitiktinių funkcijų pavidalu. 
Skaitmeniniams signalams apdoroti taikomas diskretusis transformavimas (Jis 
et al., 2019; Dematteis et al., 2019; Antoine, 2000).  

Kiekviename dujų matavimo duomenų parametriniame vektoriuje eliminuo-
jamas to vektoriaus matavimo duomenų trendas. Pagal aplinkos taršos vektoriaus 
φ duomenis sudarytą atsitiktinę funkciją laikysime stacionariąja (plačiąja prasme), 
t. y. jos vidurkis 𝑀𝑀�𝜙𝜙�𝑡𝑡�� → 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡, o kovariacinė funkcija 𝐾𝐾��𝜏𝜏�priklauso tik 
nuo argumentų skirtumo τ. Vieno atsitiktinio vektoriaus autokovariacinė funkcija 
arba dviejų atsitiktinių vektorių tarpusavio kovariacinė funkcija 𝐾𝐾��𝜏𝜏� skaičiuo-
jama pagal šią formulę (Jis et al., 2019; Dematteis et al., 2019; Antoine, 2000; 
Skeivalas and Parseliunas, 2013):  

 𝐾𝐾��𝜏𝜏� � 𝑀𝑀�𝛿𝛿𝛿𝛿���𝑢𝑢� ∙ 𝛿𝛿𝛿𝛿���𝑢𝑢 � 𝜏𝜏�� (2.27) 

arba 
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  𝐾𝐾��𝜏𝜏� � �
��� � 𝛿𝛿𝛿𝛿��𝑢𝑢�𝛿𝛿𝛿𝛿��𝑢𝑢 � 𝜏𝜏�𝑑𝑑𝑢𝑢,���

�  (2.28) 

čia δ𝜑𝜑� � 𝜑𝜑� � 𝜑𝜑��, δ𝜑𝜑� � 𝜑𝜑� � 𝜑𝜑��– centruotieji vektoriai, kai eliminuotas 𝜑𝜑 
trendas ; u – vektorių parametras; 𝜏𝜏 � 𝑘𝑘 � 𝛥𝛥 – kintantis kvantavimo intervalas, k – 
mato vienetų skaičius, 𝛥𝛥 – mato vieneto vertė; T – laikas; M – vidurkio simbolis.  

Kovariacinės funkcijos įvertis 𝐾𝐾�� �𝜏𝜏� pagal turimus taršos parametrų mata-
vimų duomenis skaičiuojamas taip:  

 𝐾𝐾�� �𝜏𝜏� � 𝐾𝐾�� �𝑘𝑘� � �
��� ∑ 𝛿𝛿𝛿𝛿��𝑢𝑢��𝛿𝛿𝛿𝛿��𝑢𝑢���������� ,  (2.29) 

čia 𝑛𝑛 – bendras diskrečiųjų intervalų (pikselių) skaičius. 
Formulę (2.29) galima taikyti autokovariacinės arba tarpusavio kovariacinės 

funkcijos pavidalu. Kai funkcija autokovariacinė, tai vektoriai 𝛿𝛿��𝑢𝑢�ir 𝛿𝛿��𝑢𝑢 � 𝜏𝜏� 
yra pavienių vektorių dalys, o kai tarpusavio kovariacinė – du skirtingi vektoriai. 
Normintosios kovariacinės funkcijos įvertis yra lygus: 

 𝑅𝑅�� �𝑘𝑘� � ��� ���
��� ���

� ��� ���
���� , (2.30) 

čia 𝜎𝜎�� – atsitiktinės funkcijos standartinio nuokrypio įvertis.  
Skaitmeninio matavimų duomenų vektoriaus trendui eliminuoti taikoma for-

mulė: 

 𝛿𝛿𝜑𝜑 � 𝜑𝜑 � 𝜑𝜑,   (2.31) 

čia δφ – duomenų vektorius, kuriame eliminuotas trendas;  𝜑𝜑 ����– vektoriaus trendas. 
Dujų i-tojo vektoriaus kovariacinės matricos įvertis atrodo taip: 

 𝐾𝐾��𝛿𝛿𝛿𝛿�� � �
��� 𝛿𝛿𝛿𝛿��𝛿𝛿𝛿𝛿� . (2.32) 

Dviejų vektorių i ir j tarpusavio kovariacinės matricos įvertis išreiškiamas 
formule: 

 𝐾𝐾��𝛿𝛿𝛿𝛿� ,𝛿𝛿𝛿𝛿�� � �
��� 𝛿𝛿𝛿𝛿��𝛿𝛿𝛿𝛿� ,  (2.33) 

čia 𝛿𝛿𝛿𝛿� , 𝛿𝛿𝛿𝛿�vektorių matmenys turi būti vienodi. 
Kovariacinių matricų įverčiai 𝐾𝐾��𝛿𝛿𝛿𝛿�� ir 𝐾𝐾��𝛿𝛿𝛿𝛿� ,𝛿𝛿𝛿𝛿�� redukuojami į kore-

liacijos koeficientų matricų įverčius 𝑅𝑅��𝛿𝛿𝛿𝛿��ir 𝑅𝑅��𝛿𝛿𝛿𝛿� , 𝛿𝛿𝛿𝛿��: 
 𝑅𝑅��𝛿𝛿𝛿𝛿�� � 𝐷𝐷���/�𝐾𝐾��𝛿𝛿𝛿𝛿��𝐷𝐷���/�;  (2.34) 

 𝑅𝑅��𝛿𝛿𝛿𝛿� , 𝛿𝛿𝛿𝛿�� � 𝐷𝐷����/�𝐾𝐾��𝛿𝛿𝛿𝛿� ,𝛿𝛿𝛿𝛿��𝐷𝐷����/�,  (2.35) 
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čia 𝐷𝐷� ,𝐷𝐷��  – atitinkamų kovariacinių matricų įverčių 𝐾𝐾��𝛿𝛿𝛿𝛿�� ir 
𝐾𝐾��𝛿𝛿𝛿𝛿� ,𝛿𝛿𝛿𝛿�� pagrindinių diagonalinių narių diagonaliosios matricos. 

Apskaičiuotų koreliacijos koeficientų tikslumas apibrėžiamas standartiniu 
nuokrypiu 𝜎𝜎� , jo reikšmę įvertinant pagal formulę 

 𝜎𝜎� � �
√� �1 � ���, (2.36) 

čia k – kiekis; r – koreliacijos koeficientas. Didžiausias standartinio nuokrypio 
įvertis gaunamas, kai r reikšmė artima nuliui.  

Pagal pateiktas formules, naudojantis programinės įrangos paketu „MatLab“, 
gauti skaičiavimai su „Sentinel-2“ nuotraukomis pateikiami 3.3 poskyryje. Algo-
ritmas, sudarytas aprašytiems skaičiavimams, pateiktas B priede. 

2.4. Daviklio, fiksuojančio dujas, aprašas ir veikimo 
principas 

Nuotoliniais tyrimais sąvartyno teritorijoje identifikuotos metano emisijos vietos 
analizuojamos (matuojamos) sukurtu davikliu. Degiųjų dujų koncentracijai ma-
tuoti ir išmatuotų reikšmių tarpusavio vidurkiams vertinti iš plokštėje montuo-
jamu komponentų – puslaidininkių jutiklių – sukonstruotas specializuotas davik-
lis. Puslaidininkių jutikliai reaguoja į dujų mišinio santykį su deguonimi. Tokiu 
principu veikia ir elektroniniai drėgmės bei garų jutikliai, kurie matuoja skysčio 
koncentraciją, kol ji yra dujų fazėje. Parinkti komponentai naudojami buities ir 
pramonės įrenginiuose (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, medicininėje, 
meteorologijos įrangoje, sandėlių, archyvų priežiūros procese) yra kokybiški ir 
tobulinami pagal naudotojų atsiliepimus.  

Daviklyje įmontuoti trys atvirojo kodo puslaidininkių jutikliai: MQ2, MQ4 ir 
MQ135 – tinkami kalibravimui ir gali būti naudojami įvairiems uždaviniams 
spręsti (2.14 pav.).  

Pagrindinis MQ4 jutiklis yra specializuotas degiosioms dujoms fiksuoti ap-
linkoje ir turi didesnį jautrumą (palyginus su kitomis sprogiomis dujomis) CO2. 
Papildomai integruotas komponentas – MQ2 jutiklis, reaguojantis į sprogiąsias 
dujas, tačiau tai greitesnio atsako ir jautresnis mažesnei dujų koncentracijai opti-
mizuotas puslaidininkis jutiklis. MQ135 jutiklis jautrus įvairiam oro užterštumui 
bei anglies dioksido santykio su kitomis dujomis ore kaitai. Keli jutikliai daviklyje 
sudaro galimybes patikrinti rezultatus tarp jutiklių realiuoju laiku ir atmesti netei-
singus rodmenis arba įvertinti vidurkių reikšmes tarp kelių jutiklių ir taikyti jutik-
lių sintezes (angl. Sensor Fusion), mašinų mokymosi algoritmus, taip išvengiant 
neteisingų matavimų su ekonomiškai efektyviais elektroniniais komponentais. 
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2.14 pav. Dujų koncentracijai sąvartyno teritorijoje matuoti skirtas daviklis 

Fig. 2.14. A device for measuring gas concentration in a landfill site 

Įvairiuose kietojo kūno dujų jutikliuose plačiai naudojamas alavo oksidas. Su-
kepintas junginio sluoksnis nusodinamas ant keramikos pagrindo kartu su kitais jun-
giniais, tokiais kaip stibio oksidas. Granuliuotas sluoksnis veikia kaip n tipo puslai-
dininkis, kuriame elektronų perdavimas padidėja, kai tam tikros dujos 
adsorbuojamos tarp grūdelių. Kai dujų koncentracija mažėja, deguonies atomai išs-
tumia dujų molekules, o jutiklis grįžta į pradinę būseną. Aktyvinant (maitinant e-
lektra) jo aktyvumas nesumažėja, o jo gyvenimo trukmė yra mažiausiai 5 metai (nuo-
latinio naudojimo). Kiekviename jutiklyje yra nedidelis varžinis šildytuvas, 
reikalingas cheminei reakcijai įvykti. Įtampa turi būti taikoma dviem kaiščiams, ku-
rie sujungti su šildytuvu. Du kiti kaiščiai jungiami viduje su jutikliu. Atsparumas 
tarp šių kaiščių gali skirtis priklausomai nuo tikslinių dujų; taigi šio tipo komponentai 
turi varžinį išėjimą. Kaip minėta, tokio veikimo principo jutikliai pasižymi kryžmi-
niu jautrumu. Tai yra tipinis puslaidininkinių dujų jutiklių bruožas. Vienas jutiklis 
gali reaguoti į daugiau nei vienas dujas. Gamintojai tam tikru efektyvumu kontro-
liuoja šią problemą, pridėdami filtravimo medžiagą aplink puslaidininkio elementą 
arba koreguodami puslaidininkyje naudojamų priedų proporcijas. Norint sužinoti, ar 
jutiklis gali pateikti klaidingą teigiamą informaciją apie kitas dujas, kurios gali būti 
toje vietoje, kur jis bus naudojamas, reikia atidžiai perskaityti specifikaciją ir parinkti 
tinkamą modelį. Visos dujos, į kurias reaguoja šiam davikliui naudojami dujų kon-
centracijų jutikliai, neturėtų būti sąvartyno aplinkoje, jei jis tinkamai prižiūrimas. 

Daviklio pagrindą sudaro prie metalinės plokštelės su laikikliu kartelei prit-
virtintas atviros platformos mikrokontrolerio „Arduino Uno“ analogas ir šešių AA 
tipo baterijų pakuotė su suderinamu laido antgaliu (2.15 pav.). 
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Daviklį valdo ir skaičiavimus vykdo „Arduino“ mikrovaldiklis, prie jo 
duomenų išvesčiai prijungtas skystųjų kristalų dviejų eilučių ekranas, laikui 
fiksuoti integruotas modulis su RTC mikroschema ir SD kortelių skaitytuvu 
(2.15 pav.), taip pat dubliuojant duomenis jie perduodami realiuoju laiku ir per 
integruotą „BlueToothTM“ modulį HC-06 į 10 ir daugiau metrų spinduliu esantį 
bet kokį įrenginį, taip pat turintį „BlueToothTM“ sąsają (tikslus maksimalus ats-
tumas neištestuotas, kinta dėl aplinkos sąlygų). Davikliui valdyti paruoštas ir 
įdiegtas algoritmas „Arduino“ programavimo kalba C/C++ pagrindu (pateiktas 
A priede). 

2.15 pav. Daviklio dalių ir jungčių schema; „Arduino“ mikrovaldiklis su pagrindiniu 
bloku (apytikslis išdėstymas): a) dujų jutikliai (MQ2, MQ4 ir MQ135) bei temperatūros, 

drėgmės ir „Bluetooth“ modulis; b) realiojo laiko laikrodis, SD kortelių skaitytuvas ir 
LCD ekranas; c) srovės reguliatorius ir baterijos 

Fig. 2.15. Approximate layout of sensor parts and connections; Arduino microcontroller 
with main block (approximate layout): a) gas sensors (MQ2, MQ4 and MQ135) and 

temperature, humidity, and Bluetooth module; b) real time clock, SD card reader, and 
LCD; c) current regulator and batteries 

Testavimo, kalibravimo ir eksperimentų metu daviklis išskaičiuoja ir trans-
liuoja matavimo duomenis 1 kartą per sekundę dažniu. Vieną duomenų eilutę su-
daro nuskaitomos varžos (analoginis signalas) iš MQ2, MQ4, MQ135 jutiklių, 
santykinė drėgmė ir temperatūra (skaitmeninis signalas) iš DHT2 jutiklio su RTC 
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modulio skaičiuojama laiko žyme. Duomenų eilutė, naudojant RTC modulį, įra-
šoma į SD kortelę (naudota 4 Gb, 10 greičio klasės) CSV formatu, sukuriant naują 
failą įjungus arba pridedant naują eilutę atidarytos skaitmeninės bylos pabaigoje. 
Naudojant HC-06 modulį suporuojama su norimu „Android“ įrenginiu ir per 
„Bluetooth“ jungtį nuskaitančią programą (naudota nemokama programa „Ardu-
Tooth“) priimama duomenų paketo transliacija 115 200 kb/s greičiu į mobilųjį 
įrenginį (naudotas „Samsung S6 Edge+“, 2.16 pav.), veikiantį su „Android“ ope-
racine sistema.  

 

  
2.16 pav. Rodmenys mobiliajame 

įrenginyje 
Fig. 2.16. Readings shown in mobile 

device 

 
2.17 pav. Statinis matavimas davikliu 

Fig. 2.17. Static measurement by sensor 

 
Eksperimentinių tyrimų metu duomenys gali būti perduodami ir į geodezinio 

GPNS imtuvo (pvz., SP60 (angl. Spectra Precision)) valdiklį (2.17 pav.). Profe-
sionaliu geodeziniu GPNS įrenginiu, judant sąvartyno teritorija, charakteringose 
vietose arba nustatytu laiko arba atstumo intervalu fiksuojamos globalinės geog-
rafinės koordinatės perskaičiuotos į valstybinę koordinačių sistemą (LKS94 k. s.) 
bei kiekvieno taško aukščiai Lietuvos aukščių sistemoje – LAS07. Daviklis ma-
tuoja, įrašo ir transliuoja rodmenis nenutrūkstamai, 1 Hz dažniu. GPNS imtuvas 
veikia RTK režimu, sukonfigūruotas ir gauna pataisas GSM ryšiu iš LitPOS in-
formacinės sistemos pastovių nuolat veikiančių stočių tinklo. Gaunama paklaida 
horizontaliai padėčiai neviršija 2 cm. Teritorijoje atlikus matavimus davikliu, pir-
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minis apdorojimas nereikalingas, tačiau, esant techninėms kliūtims, kai kurios ei-
lutės gali būti sugadintos ar įrašytos nevisos. Tokias eilutes reikia sutvarkyti ištri-
nant arba užpildant nevisas eilutes rankiniu būdu arba naudojantis programavimo 
įrankiais, „Excel“. 

Prieš naudojimą daviklis kalibruojamas. Tai atliekama laboratorijoje, greti-
nant kiekvieno jutiklio vertes su tiksliai žinomu dujų kiekiu, taikant tiesinės reg-
resijos lygtį kiekvienam kalibruojamam jutikliui. 

Kalibravimo metu daviklio jutikliai įdedami į dujų difuzijai atsparų maišelį, 
kuris užsandarinamas. Pašalinus dujas oro kompresoriumi, specialiu švirkštu įlei-
džiami žinomi dujų (metano, anglies dioksido) kiekiai, apskaičiuojamos koncent-
racijos ir perskaičiuojama elektroninio daviklio gaunama varža į dujų koncentra-
ciją, išreikštą ppm. Formulei išvesti skaičiuojama tiesinė koreliacija tarp 
parametrų. 

Dviejų ar daugiau kintamųjų ryšiui nustatyti taikomi koreliacinės analizės 
metodai (Čekanavičius ir Murauskas, 2002; Kėdaitis, 2009). Pats koreliacinės  
analizės metodas neatskleidžia ryšių tarp reikšmių atsiradimo priežasčių, o tik kie-
kybiškai išmatuoja tų ryšių stiprumą. Kitaip tariant, koreliacija nustato, ar yra 
ryšys tarp požymių. Kalbant apie koreliaciją, vartojami du terminai: koreliacinis 
ryšys ir koreliacinė priklausomybė. Šie terminai dažnai vartojami kaip sinonimai. 

Koreliaciniai ryšiai skiriasi: 
− pagal formą, kurie yra tiesiniai ir kreiviniai; 
− pagal kryptį, kurie yra teigiami (tiesioginiai) ir neigiami (atvirkštiniai). 
Esant teigiamam tiesiniam ryšiui, vieno požymio reikšmėms didėjant, didėja 

ir kito požymio reikšmės. Esant neigiamam ryšiui, vieno požymio reikšmėms di-
dėjant, kito požymio reikšmės mažėja; 

− pagal stiprumą – skaitinė reikšmė, parodanti dviejų arba daugiau para-
metrų tarpusavio priklausomybės dydį, vadinama koreliacijos koefi-
cientu r. 

Didelės koreliacijos koeficiento reikšmės, nežiūrint į tai, ar jos teigiamos, ar 
neigiamos, atitinka tai, ką vadiname stipria koreliacija, o mažos reikšmės – silpna 
koreliacija. Jei koreliacija yra nereikšminga, tai nereiškia, kad koreliacijos koefi-
cientas tiksliai lygus nuliui, tačiau jo reikšmė yra arti nulio. Koreliacijos koefi-
cientas turi šias savybes: 

− koreliacijos koeficientas yra dydis, kintantis nuo –1 iki 1; 
− kai r = 1, tai visi taškai (xi, yi) yra tiesėje, kurios krypties koeficientas yra 

teigiamas; 
− kai r = –1, tai visi taškai (xi, yi) yra tiesėje, kurios krypties koeficientas 

yra neigiamas; 
− r = 0, kai kintamieji yra tiesiškai nepriklausomi. 
Santykinė nuo regresijos priklausančių nuokrypių kvadratų dalis bendroje su-

moje yra determinacijos koeficientas R2. Jis parodo koreliacijos patikimumą. Kai 
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regresija paaiškina visą faktinių priklausomojo kintamojo reikšmių sklaidą apie 
vidurkį, determinacijos koeficientas įgyja vieneto reikšmę R2 = 1. Kuo mažesnę 
stebėjimų nuokrypių nuo vidurkio dalį regresinis ryšys paaiškina, tuo determina-
cijos koeficiento reikšmė artimesnė nuliui (visiško nepaaiškinimo atveju R2 = 0). 
Taigi determinacijos koeficiento reikšmė gali būti tarp 0 ir 1. Kuo arčiau vieneto 
yra determinacijos koeficiento reikšmė, tuo stipriau nepriklausomi kintamieji vei-
kia priklausomą kintamąjį. Pvz., determinacijos koeficiento reikšmė R2 = 0,75 
rodo, kad 75 proc. priklausomojo kintamojo pokyčių lemia nepriklausomų veiks-
nių kitimas. Determinacijos koeficientas dažnai naudojamas, norint parinkti tin-
kamiausią regresijos lygtį. Tačiau jis turi vieną trūkumą – daugėjant regresijoje 
nepriklausomų veiksnių skaičiui, determinacijos koeficientas visuomet didėja. 
Nesvarbu, ar naujai įtrauktas veiksnys yra statistiškai reikšmingas, ar ne. Norint 
išvengti šio trūkumo, skaičiuojamas koreguotas determinacijos koeficientas. Šis 
koeficientas žymimas 𝑅𝑅�� ir tiesinės regresijos atveju skaičiuojamas pagal formulę 
R2 = r. Netiesinės regresijos atveju koeficientas skaičiuojamas taip: 

 𝑅𝑅� � � 1 � � ���
����� �1 � 𝑅𝑅���,  (2.37) 

čia n – stebėjimų skaičius; k – regresijos nepriklausomų kintamųjų skaičius. Todėl 
koreguotas determinacijos koeficientas taikomas patikrinti, ar, papildomai įtrau-
kus veiksnį į regresinį modelį, jo determinuotumas padidėjo, t. y. ar naujos lygties 
𝑅𝑅�� yra didesnis už pradinės lygties. 

 Regresinis modelis gali būti porinis arba dauginis. Porinis regresinis modelis 
yra tokia matematinė lygtis, kurioje vertinamas dviejų kintamųjų ryšys, t. y. kai 
regresijos lygtyje vertinamas tik vieno nepriklausomojo kintamojo X įtaka prik-
lausomajam kintamajam. Dauginis regresinis modelis – tai priklausomybės lygtis, 
kurioje nepriklausomųjų kintamųjų yra daugiau nei vienas. Taikant tokį modelį 
galima tirti daugelio veiksnių bendrą įtaką nagrinėjamam reiškiniui. Bendrą įtaką 
suformuoja visų veiksnių poveikių suma. Atskiro veiksnio įtaka vadinama daline 
ir nustatoma darant prielaidą, kad kitų nepriklausomųjų kintamųjų reikšmės yra 
pastovios. Pats populiariausias ir geriausiai ištyrinėtas koeficientų skaičiavimo 
būdas – tai mažiausiųjų kvadratų metodas (MKM). Prieš pradedant vertinti regre-
sijos parametrų įverčius, priklausomojo ir nepriklausomųjų kintamųjų duomenys 
turi būti atsakingai paruošti, t. y. suderinti laiko, vietos ir periodiškumo atžvilgiu.  

MKM tikslas – nustatyti tokius regresijos parametrų įverčius, kurie minimi-
zuoja skirtumų tarp faktinių (𝑦𝑦�) ir apskaičiuotų ( 𝑌𝑌��) verčių pagal pasirinktą reg-
resijos lygtį, priklausomojo kintamojo reikšmių kvadratų sumą. Matematiškai ma-
žiausiųjų kvadratų metodo lygtis pateikta toliau:  

 ∑�𝑦𝑦� � 𝑦𝑦���� � ∑ 𝑒𝑒�� → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚∑ ∑ 𝑒𝑒�� → min∑ . (2.38) 
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Taikant pirmiau pateiktą teoriją, skaičiuoti koreliacijos koeficientai ir deter-
minacijos koeficientas jutiklių dešimtainės sistemos analoginėms reikšmėms ir ži-
nomoms koncentracijoms susieti. 

Atlikus daviklio kalibravimą laboratorijoje, daviklis patobulintas – pertvar-
kytos jungtys, atskirtas jutiklių blokas ir matavimai pakartoti. Iš gautų duomenų 
sudaryta kalibravimo kreivė. Papildomai atlikta keletas testų, daviklių jautrumui 
nustatyti bei matavimo riboms ir sąlygoms apibrėžti. Išsamesnė informacija (re-
zultatai) pateikta 3 skyriaus 4.1 poskyryje. 

Ištestuotu laboratorijos sąlygomis davikliu tiriamajame objekte – Kariotiškių 
sąvartyne atlikti matavimai. Iš dujų koncentracijos pokyčio matavimo duomenų 
(daviklio matavimo schema pateikta 2.18 pav.) sudarytas absoliučiojo laiko ska-
lėje grafikas bei naudotas profesionalus geodezinis GPS įrenginys, todėl pagal 
nustatytas matavimų pozicijas – sąvartyno teritorijos teminis žemėlapis 
(3.44 pav.), kur matuotų taškų ordinatės ir abscisės susiejamos su išmatuotomis 
CH4 koncentracijomis arba mV reikšmėmis iš kiekvieno jutiklio. 

 
2.18 pav. Dujų koncentracijai sąvartyno teritorijoje matuoti skirtas daviklis  

(veikimo seka) 
Fig. 2.18. A device for measuring gas concentration in a landfill site  

(sequence of operation) 
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Matuojant davikliu rekomenduojama, kad: 
− aplinkos temperatūra būtų artima buvusiai kalibravimo metu arba atitiktų 

rekomenduojamą gamyklinėje specifikacijoje (apie 22 °C);  
− vėjas nestiprus arba turi būti sudarytas pastovus vidinis srautas;  
− vengti stipraus drėgmės pokyčio, jei pokyčių nekompensuoja realiojo 

laiko algoritmas.  
Daviklio jutikliai gali būti keičiami į naujesnius arba geresnių charakteristikų, 

daugeliu atvejų beveik arba visai nekeičiant algoritmo kodo ir grandinės, o kai 
kurie jutikliai parduodami iš anksto sukalibruoti gamykloje. 

2.5. Antrojo skyriaus išvados 

1. Pagal tikslią teritorijos geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, dir-
vožemio sudėtį specialia programine įranga įvertinamas metano emi-
sijos kiekis. Rezultatus veikia sąvartyno teritorijos dangos sluoksnių 
sudėtis, augmenijos paviršiuje kiekis ir oro temperatūra, todėl šios pa-
rametrų reikšmės turi kuo tiksliau atitikti realias reikšmes (reikalinga 
surinkti informaciją ar patikrinti fiziškai). 

2. Sąvartyno teritorijos paviršiaus ir dangos struktūros pokyčiams stebėti 
ir įvertinti siūloma naudoti ortofotografinį ir skaitmeninį vietovės pa-
viršiaus modelį, sudarytą iš bepiločio orlaivio RGB jutiklio fotoapa-
ratu nufotografuotų nuotraukų. 

3. Bepiločiu orlaiviu su integruotu artimų infraraudoniesiems spindulių 
fotoaparatu nufotografuotoje sąvartyno teritorijoje, pasitelkiant geog-
rafines informacines sistemas sudarytame augmenijos vegetacijos že-
mėlapyje išsiskiria pažeistos vietos, kuriose galimai susidaro metano 
ar kitų sąvartyno dujų emisija. 

4. Šilumą fiksuojančiu davikliu, integruotu į bepilotį orlaivį, nustatyta, 
kad pažeistos augmenijos vietose su <0,1 vegetacijos indeksu pavir-
šiaus temperatūra yra iki 17,2 °C aukštesnė nei aplinkiniuose plotuose. 

5. Kovariacinių funkcijų teorinis modelis gali būti taikomas ne tik me-
tano kiekiams ir sklaidai didelėse teritorijose nustatyti, bet ir žemė-
naudų pokyčiams fiksuoti.  
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3 
Metano emisijos tyrimų rezultatai 

Pagal 2 skyriuje aprašytą metodiką Kariotiškių sąvartyno teritorijoje atlikti eks-
perimentiniai tyrimai (fotografavimas BOS), pateikti sudaryti modeliai, jų ana-
lizė, modeliavimo rezultatai ir išvados. 

Skyriaus tematika paskelbti du autoriaus straipsniai  (Daugėla et al., 2020a, 
2021a). 

3.1. Sąvartynų metano emisijos teorinio modeliavimo 
CALMIM programa rezultatų analizė 

Tiriamasis objektas – Kariotiškių sąvartynas – yra Trakų rajone, 25 km nuo Lie-
tuvos sostinės Vilniaus. Sąvartynas nuo 1987 m. buvo naudotas nerūšiuotoms ko-
munalinėms kietosioms atliekoms pašalinti. Apie 3 mln. m³ atliekų buvo laikoma 
daugiau nei 20 metų 27,6 ha plote. Apatinį grunto sluoksnį sudaro 0,5 m storio 
molio sluoksnis ir didelio tankio polietileno geomembrana. Sąvartynas turi filtrato 
surinkimo sistemą, kuri nukreipia filtratą į nuotekų valymo įrenginius išvalyti. 
Teritorijoje įrengti gruntinio vandens stebėjimo šuliniai: keturi – gruntinio van-
dens tekėjimo kryptimi ir vienas – prieš. Kariotiškių sąvartynas uždarytas 
2008 m., vadovaujantis Europos teisės aktų reikalavimais sąvartyno uždarymui. 
Šiuo metu sąvartyno paviršių sudaro apsauginė danga iš drenažo ir augmenijos 
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sluoksniai. Sąvartyne surenkamos dujos nuo 2010 m. naudojamos elektrai ga-
minti. Įrengti dujų šuliniai, surinkimo sistema, netoliese pastatyta elektrinė. 

Šiame poskyryje pateikti tiriamojo ir papildomai parinktų objektų matemati-
nio modeliavimo su CALMIM programa rezultatai. Aprašytas meteorologinių są-
lygų matematinis modelis pagal užsiduotus parametrus. Pateikti modeliavimo re-
zultatų skirtumai modeliuojant objektus skirtingose pagal geografinę padėtį 
teritorijose. Rezultatai palyginti su Kariotiškių sąvartyno modeliavimo rezultatu, 
įvertinti dangos sluoksnių teoriniai skirtumai ir augmenijos įtaka viršutiniame 
dangos sluoksnyje. 

3.1.1. Meteorologinių sąlygų modeliavimo rezultatas 
Programos „CALMIM GlobalRainSIM“ moduliu (2.2 lentelė) Kariotiškų sąvar-
tyno vietovei sudarytas kasdienis kritulių pasiskirstymo modelis (3.1 pav.). Nus-
tatyti įvesties parametrai – tiksli sąvartyno kauburio centro geografinė ilguma ir 
platuma. 

 

 
3.1 pav. Numatomas kritulių kiekio modelis kiekvienai 2016 metų dienai  

Fig. 3.1. Estimated precipitation model for each day of 2016 

Modeliavimo rezultatų grafike (3.1 pav.) matyti, kad vidutiniškai nuo 210 
dienos (liepos mėn.) iki 250 (rugsėjo mėn. vidurio), remiantis 30 metų istoriniais 
duomenimis, statistiškai yra didelė tikimybė sulaukti gausių kritulių. Šiuo laiko-
tarpiu galimai padidėję ir CH4 bei CO2 kiekiai, išsiskiriantys į aplinką. 

„GlobalTempSIM“ moduliu sudarytas nagrinėjamos Kariotiškių sąvartyno 
vietovės oro temperatūros matematinis modelis (3.2 pav.) pagal įvesties paramet-
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rus – geografinę ilgumą ir platumą, naudojant 30 metų statistiką. Modelyje iš-
reikštos minimalios, maksimalios ir vidutinės temperatūrų reikšmės kiekvienai 
metų dienai statistiškai 30 metų laikotarpiu.  

 
 

  
3.2 pav. Vidutinės metinės oro temperatūros modelis 

Fig. 3.2. Average year air temperature model 

Vidutinė aukščiausia oro temperatūra 200-ąją metų dieną neviršija 22,5 °C 
(vasaros laikotarpiu), žemiausia – siekia –0 °C (3.2 pav.).  

Pastaraisiais metais klimatas šiltėja, todėl oro temperatūra vasarą pakyla iki 
+30 °C. Temperatūros pokyčiai skatina metano išsiskyrimą ir garavimą sąvartyne. 
Uždarant sąvartyną nebuvo prognozuojamas toks didelis temperatūrų svyravimas. 

Kasvalandinis Saulės radiacijos modelis generuotas „SolarCalc“ programos 
matematiniu moduliu remiantis statistiniais meteorologiniais duomenimis. Saulės 
radiacija kelia aplinkos, kartu ir dirvožemio temperatūrą. Tai daro įtaką metano 
susidarymui, sykiu ir esant drėgmei pagreitina dujų išgarinimo procesus (Bogner 
et al., 2010). Sudarytas Saulės radiacijos modelis pateiktas 3.3 paveiksle. 

Rezultatų grafike (3.3 pav.) išsiskiria Saulės radiacijos galios padidėjimo  
epizodai nuo 115 iki 250 metų dienos ir reikšmės yra nuo 650 iki 800 vatų į kvad-
ratinį metrą. 

Dirvožemio modeliu prognozuojama ir vaizduojama teritorijos dirvos tempe-
ratūra ir drėgmės sąlygos pagal tokius parametrus: oro temperatūrą, žemės dangos 
sluoksnių sudėtį, storį Ir gylį. Kariotiškų sąvartynui sudarytas dirvožemio modelis 
pagal oro temperatūros duomenis („Soil Temperature and Moisture Model“ ma-
tematiniais moduliais) (3.4 pav.).  
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3.3 pav. Saulės radiacijos galios į kvadratinį metrą modelis: kasvalandinio (mėlyna) ir 

kiekvienos metų dienos  
Fig. 3.3. Solar radiation power per square meter: Hourly (blue)  

and each day of the year  
 

 
3.4 pav. Dirvožemio modelis: juoda linija – apatinio dirvožemio sluoksnio temperatūra; 
mėlyna – vidutinio dirvožemio sluoksnio temperatūra; raudona – paviršiaus temperatūra; 

geltona – oro temperatūra 
Fig. 3.4. Soil model: black line – temperature of bottom soil layer; blue – average soil 

layer temperature; red – surface temperature; yellow – air temperature 
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Sąvartyno teritorijoje apatinio dirvožemio sluoksnio temperatūra kinta ne-
daug – vidutiniškai iki 30–31 °C, paviršiaus temperatūra neviršija 25 °C, tam įta-
kos turi sezoniškumas ir oro temperatūra (3.4 pav.).  

Apibendrintas meteorologinių sąlygų modeliavimo rezultatas pateiktas 
3.5 paveiksle. 

 
3.5 pav. Meteorologinių sąlygų modeliavimo rezultatų suvestinė 

Fig. 3.5. Overview of the results of meteorological conditions modelling 

Modeliavimo suvestinėje (3.5 pav.) išsiskiria liepos (210 d.) ir rugpjūčio 
(230 d.) mėnesių laikotarpis, kuris pasižymi aukščiausia temperatūra, kritulių kie-
kiu, saulės radiacijos aktyvumu ir dirvožemio temperatūra. Didžiausią įtaką iš 
nagrinėtų meteorologinių sąlygų sudaro iškrintantis kritulių kiekis ir ilgas laiko-
tarpis be kritulių. Kylant dirvožemio temperatūrai, didėjant saulės radiacijai bei 
esant aukštai oro temperatūrai, didesnio metano dujų išsiskyrimo ir jo neoksiduoto 
kiekio tikimybė yra didžiausia. Kritinio aplinkos taršai, maksimaliai ribinio me-
tano emisijos kiekio matavimo darbus atlikti statistiškai reikia metų viduryje arba 
vasaros pabaigoje, atsižvelgiant į ilgo periodo be kritulių pabaigą. Mažiausios ok-
siduotos emisijos vertės susijusios su vasaros pabaigos ir rudens pradžios mėne-
siais, kuriems būdingas karštesnis ir sausesnis dirvožemis. 

3.1.2. Metano emisijos modeliavimas pagal objektų geografinę 
padėtį ir paviršiaus plotus 
CALMIM programos moduliu dujų difuzijai prognozuoti atliktas objektų metano 
emisijos modeliavimas pagal skirtingas jų geografines padėtis, fizinių dangos 
sluoksnių savybes ir paviršiaus plotus. Modeliavimui parinkti parametrai aprašyti 
3.1 lentelėje. 
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3.1 lentelė. Modeliavimo objektai ir jų charakteristikos 
Table 3.1. Modeling objects and their characteristics 

Pavadinimas 
priskirtas 
modeliuojant 

Kariotiškių 
sąvartynas 

Kazokiškių 
sąvartynas 

Atsitiktinė 
vieta 
(Palanga) 

Atsitiktinė 
vieta 
(Panevėžys) 

Atsitiktinė 
vieta 
(Krokuva) 

Geografinės 
koordinatės, 

Š 54,72°  
R 24,96° 

Š 54,81°  
R 24,83° 

Š 55,92°  
R 21,17°  

Š 56,03°  
R 24,77°  

Š 49,72°  
R 19,96° 

Paviršiaus 
plotas, ha 

28,68 

Dangos tipas Galutinis 
Augmenija 
dengia, % 

100 

Organinių 
medžiagų 
kiekis 

Didelis 

Augmenija, % 100 
Surenkamos 
dujos, % 

100 

Dangos  
sluoksnis 1 
(paviršinis) 

20,32 cm 
(parinkta SILTY CLAY LOAM medžiaga) 

Dangos  
sluoksnis 2 

50,80 cm 
(parinkta „Rocks – Pebbles“ medžiaga) 

Dangos  
sluoksnis 3 

(parinkta „Geotextile (woven)“ medžiaga) 

Dangos  
sluoksnis 4 

30,48 cm 
 (parinkta SAND medžiaga) 

Dangos  
sluoksnis 5 

2,54 cm 
(parinkta „Geomembrane (HDPE)“ medžiaga) 

Dangos 
sluoksnis 6 

20,32 cm 
(parinkta SAND medžiaga) 

Dangos  
sluoksnis 7 

30,48 cm 
(parinkta SANDY CLAY medžiaga) 

 
Modeliuota 2,5 cm (1 colio) gylio intervalais ir 10 min laiko žingsniais, su-

skaičiuota kasdienė CH4 emisija pagrindo plotams, kiekvienam dangos sluoksniui 
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(CH4 g/m2 ꞏdienos). Kasdienės emisijos susumuotos, siekiant gauti kasmetines su-
mas kiekvienam sluoksniui ir sąvartyno aikštelei, kaip visumai tipiniam kasmeti-
niam ciklui (CH4 kg /metus) įvertinti. Automatiškai įvesti su klimatu susiję veiks-
niai (meteorologija ir dirvožemio mikroklimatas) pagal sąvartyno aikštelės 
geografinę padėtį ir fizines dangos sluoksnių savybes. Sudaryta temperatūros, kri-
tulių kiekio ir drėgmės vidurkių lentelė – gauti vienodi g/m2/dieną kiekiai, tačiau 
skirtingi metiniai kiekiai visam paviršiaus plotui ir skirtinga procentinė neoksi-
duotos CH4 dalies nuo visos emisijos reikšmė. Šie rezultatai pateikti 3.2 lentelėje. 

3.2 lentelė. Susidarantis metano kiekis pagal geografinę padėtį 
Table 3.2. The resulting methane based on geographic location 

Pavadinimas 
priskirtas 
modeliuojant 

Platuma, ° / 
skirtumas nuo 
pirmojo pav. 

Ilguma, ° / 
skirtumas 
nuo pirmojo 
pav. 

Neoksiduoto 
CH4 kiekis,  
kg/ metus /  
g/ m2/ dieną 

Procen-
tais,  % 

Kariotiškės Š 54,72 R 24,96 979,32/ 0,01 99,61 
Kazokiškės Š 0,09 V 0,13 952,57 / 0,01 99,33 
Palanga Š 1,20 V 3,79 759,59 / 0,01 81,72 
Panevėžys Š 1,31 R 0,19 925,06 / 0,01  94,07 
Krokuva P 5 V 5 885,85 / 0,01 92,80 

 
Kariotiškių ir Kazokiškių sąvartynų geografinė padėtis mažai skiriasi, jie yra 

šalia vienas kito, todėl ir išsiskiriantis bendras, ir patenkantis į aplinką neoksi-
duoto CH4 dujų kiekis yra <0,01 g/m2/dieną, atitinkamai 979,32 ir 952,57 kg per 
metus. Tolstant nuo Kariotiškių sąvartyno teritorijos į Vakarus (apie 300 km) CH4 
emisija sumažėja 22,4 %, t. y. 759,59 kg per metus, skiriasi ir vietos meteorologi-
nės sąlygos dėl atstumo iki jūros kranto (7,59 km). Nutolus nuo Kariotiškių są-
vartyno apie 620 km į Lenkijos pusę (šalia Krokuvos, Centrinėje Europoje, ap-
supta žemyno, 505 km nuo jūros kranto) CH4 emisija sumažėja 9,54 %, t. y. 
885,85 kg per metus, skiriasi vietos meteorologinės sąlygos: temperatūra, krituliai 
ir drėgmės kaupimasis. 

Metano emisijos į aplinką vertinimo kriterijus Lietuvoje – 100 tonų per me-
tus. Nuo 8,86 % iki 10,16 % pagal modeliavimo rezultatus gauto kiekio patekus į 
aplinką, kartotinio stebėjimo CH4 kriterijus būtų viršytas. 

Atliktas Kariotiškių sąvartyno modeliavimas pakeitus antrojo sluoksnio su-
dėtį kompozitinės medžiagos – geomembranos – sluoksniu, taip pat patikslintas 
šio sluoksnio storis. CH4 emisijos kiekiai, suskaičiuoti atsižvelgiant į Kariotiškių 
geografinę padėtį, pateikti 3.3 lentelėje. 
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3.3 lentelė. Metano kiekis priklausomai nuo dangos sluoksnių 
Table 3.3. Methane amount depending on cover layers  

Dangos sluoksnis Neoksiduoto metano 
kiekis, kg per metus 

Dangos  
sluoksnis, cm 

Oksidacijos procen-
tas, % 

Nenaudojant  
geomembranos 

154,97 / 0,01 0 / 137 99,85 

Naudojant  
geomembraną 

1015,63 / 0,01 2,54 / 140 99,75 

 
Matematinio modeliavimo rezultatas (3.3 lentelė) rodo, kad šios kompoziti-

nės medžiagos efektyvumas konkrečiu atveju siekia 1,5 karto, skirtumas – 
528,34 kg per metus, metano emisija be geomembranos didesnė. Šis rezultatas dar 
kartą patvirtino K. Spoko ir kitų mokslininkų moksliniais tyrimais pagrįstus teigi-
nius, kad CH4 dujų emisija sumažėja, kai bent jau 90 % sąvartyno ploto padengta 
geomembrana, kuri yra aktyvi dujų surinkimo ar deginimo inžinerinė sistema 
(Spokas et al., 2006, 2011, 2015; Eithe et al., 1997). 

Kariotiškių sąvartynas modeliuotas keičiant augmenijos dangos procentą pa-
viršiuje. Modeliuoti pasirinkta tikra egzistuojančio Kariotiškių sąvartyno geogra-
finė padėtis, sąvartyno dangos paviršiaus plotas, sumodeliuotos vietovės meteo-
rologinės sąlygos, parinkta danga ir jos sluoksniai (priemolis, molis, dumblinas 
priemolis) (3.4 lentelė). 

3.4 lentelė. Susidarantis metano kiekis priklausomai nuo augmenijos kiekio ant 
sąvartyno viršutinės dangos 
Table 3.4. The amount of methane produced depending on the amount of vegetation on 
the top cover of the landfill 

Paviršius padengtas augmenija, % Neoksiduoto / oksiduoto 
metano kiekis, kg/metus 

Oksidacijos pro-
centas, % 

100  1015,63 / 1,98  98,58 
0 957,66 / 304,2 65,44 

 
Matematinio modeliavimo rezultatas parodė, kad, esant 100 % augmenijos 

dangai, sąvartyno paviršiuje išsiskiriantis oksiduoto metano kiekis yra mažesnis, 
tai yra 302,22 kg/metus. Didžioji dalis metano asimiliuojasi į dirvožemio pavir-
šiaus biomasę. 

Sąvartyno teritorijoje, nepadengtoje augmenijos sluoksniu, susidarantis oksi-
duoto metano kiekis yra 33,14 % didesnis už bendrą metano kiekį (1261,86 kg/ 
metus), išsiskiriantį sąvartyno kaupe be augmenijos. 
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Nustatyta, kad oksiduoto metano kiekis pasiektų piką 130–260 metų dienas, 
tai yra balandžio ir gegužės mėnesiais (3.6 b pav.). 

Rekomenduojama neeksploatuojamo sąvartyno paviršiuje užtikrinti pievų 
augaliją, nes tokiu atveju didesnis oksiduoto metano kiekis susidarytų tik 7 dienas 
(280–300 metų dienas) (3.6 a pav.). 

 

 
3.6 pav. Paviršinės metano emisijos priklausomybė nuo laiko: juoda linija – neoksiduoto 

metano kiekis tam tikrą metų dieną; raudona linija – oksiduoto metano kiekis. Visi 
naudoti parametrai pateikti 3.1 lentelėje, išskyrus: a) paviršius visiškai padengtas 

augmenij;a b) paviršiaus nedengia augmenija 
Fig. 3.6. Time dependence versus surface methane emissions: black line represents the 

amount of unoxidized methane on a given day of the year; red line is the amount of 
oxidized methane. All parameters used are given in Table 3.1, except: a) surface fully 

covered with vegetation; b) the surface is not covered by vegetation 
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b) 

Laikas (metų dienos) 

CH
4 p

av
irš

ia
us

 sr
au

ta
s, 

g/
m

2 /d
ie

ną
 



84 3. METANO EMISIJOS TYRIMŲ REZULTATAI 

 

Augalų šaknys gali formuoti kanalus ir makroporas dirvožemyje, kurie pa-
lengvina O2 difuziją ir CH4 tiekimą bakterijoms, stimuliuodami CH4 oksidaciją 
(Abichou et al., 2015; Ndanga et al., 2015). Jei dirvožemio drėgmės kiekis yra 
gana didelis, augalų šaknys taip pat gali sudaryti palankią aplinką CH4 oksiduo-
jančioms bakterijoms (Feng et al., 2017), kurios atlieka pagrindinį vaidmenį ma-
žinant CH4 išmetimą iš sąvartynų. Sąvartyno dujos šaknų zonoje gali sukelti O2 
trūkumą ir asfiksiją augaluose. Nors šaknų zonoje esantis CH4 neturi didelio po-
veikio augalams (Arif and Verstraete, 1995), didesnė kaip 20 % CO2 koncentra-
cija yra fitotoksinė, net jei yra pakankamai O2 (Gendebien et al., 1992). Kai kurios 
rūšys yra tolerantiškesnės nei kitos ir jas veikia skirtingai išmetamos sąvartyno 
dujos, todėl augalų tankis ir rūšių gausa gali būti naudojami kaip sąvartyno dujų 
išmetimo rodikliai (Maurice et al., 1995). 

Nedengiant paviršiaus pievų augalija, stebimas didesnis neoksiduotos CH4 
emisijos pikų kiekis (3.6 pav.). Šie pikai prognozuojami nuo gegužės antros sa-
vaitės iki rugsėjo vidurio, o kai augalijos sluoksnis yra, spalio 2–4 savaitėmis. 

Klimato pokyčiai daro įtaką sąvartynų teršalų išmetimo normoms, keičiantis 
dirvožemio temperatūrai ir drėgmės kiekiui, o tai tiesiogiai veikia mikrobų CH4 
oksidacijos greitį (Börjesson and Svensson, 1997; Spokas and Bogner, 2011). Ty-
rimo metu pastebėta, kad CH4 oksidacijai krituliai daro didesnę įtaką nei oro tem-
peratūra ir tiesiogiai veikia sąvartyno paviršiaus emisijos dydį. Neoksiduoto CH4 
kiekis g/m2/dieną ir procentinės išraiškos, atliekant skaičiavimus pagal sąvartyno 
padėtį, nesiskiria. Įtaką CH4 dujų kiekiui, modeliuojant pagal objekto geografinę 
padėtį, turi meteorologinės sąlygos, geomembranos ir augmenijos paviršius. 

3.1.3. Metano emisijos (bendros ir be oksidacijos) kiekio 
priklausomybė nuo temperatūros ir kritulių pagal Kariotiškių 
sąvartyno geografinę padėtį 
CH4 dujų emisijos kiekis sąveikauja su aplinkos oro parametru – temperatūra. Me-
tano emisija apskaičiuota pagal formulę, išvestą mažiausiųjų kvadratų metodu pa-
gal 3.1.2 poskyryje aprašytas Kariotiškių sąvartyno metano emisijos ir jos para-
metrų variacijas, gautas keičiant temperatūrą nuo –2 iki +2 °C, kas 0,5 °C 
(9 variantai). Naudotas fiksuotas (nekintantis) kritulių kiekis. Dirvožemio sudė-
ties parametrai modeliuoti prie kiekvienos temperatūros atskirai. Kiekvienas dan-
gos sluoksnis modeliuotas 2,5 cm gylio dangos juostomis 10 minučių intervalais 
(tipinę vieno parametro lentelę sudaro 8761 eilutė). Susumuotos valandinės reikš-
mės, kitame žingsnyje – emisijos paros kiekio rezultatai ir išvestas temperatūros 
vidurkis. Statistiniai metinės emisijos ir meteorologinių sąlygų parametrai pagal 
susumuotus metinius kiekius ir vidurkius pateikti 3.5 lentelėje. 
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3.5 lentelė. Kariotiškių statistiniai metinės emisijos ir meteorologinių sąlygų parametrai 
Table 3.5. Kariotiskes statistical parameters of annual emissions, meteorological 
conditions 

Parametras Maksimali 
dienos 
tempe-
ratūra, °C 

Minimali 
dienos 
tempe-
ratūra, °C 

Kritulių 
kiekis, 
mm / 
dieną 

Paviršiaus  
emisija be 
oksidacijos, 
tonų/ metus 

Bendras meta-
no kiekis oksi-
duotas dangos, 
tonų / metus 

Vidurkis 10,3 1,9 1,68 23,28 –970,33* 
Standartinis 
nuokrypis 

9,4 7,3 2,72 5,43 1231,91 

Mažiausia 
reikšmė 

–2,8 –9,0 0,00 15,03 –4323,34* 

25 % reikšmių 0,6 –5,5 0,00 19,08 –3068,49* 
50 % reikšmių 10,4 2,2 0,00 23,73 –1550,15* 
75 % reikšmių 20,1 9,0 3,07 25,42 –993,75* 
Didžiausia 
reikšmė 

23,1 12,4 16,25 53,78 –0,006* 

*Galimas atmosferos CH4 pasisavinimas. 
 
Pagal statistinį modelį minimali temperatūra svyruoja nuo –9,0 °C iki 

12,4 °C, maksimali – nuo –2,8 °C iki 23,1 °C, kritulių nenumatoma daugiau nei 
pusė dienų per metus iki 16,25 mm per dieną, neoksiduotos emisijos dienos vi-
durkiai, susumuoti į metinį kiekį, per metus svyruoja nuo 15,03 iki 53,78 tonos. 

Pagal 3.5 lentelėje aprašytus duomenis, sudaryti 8 modeliuoti ir pradinis va-
riantai. 

Kariotiškių sąvartynui metano emisijos be oksidacijos modeliavimo rezulta-
tas (3.5 lentelė) pateiktas grafiškai (3.7 pav.). 

Emisijos be oksidacijos kiekis mažėja maksimalios paros temperatūros meti-
niam vidurkiui kylant nuo 8 iki 10 °C, temperatūraos vidurkiui kylant nuo 10 iki 
12,5 °C, emisijos kiekis svyruoja pagal trečiojo laipsnio daugianario formulę. 
Gautas regresijos determinacijos koeficientas yra r2 = 0,411.  

Išvesta emisijos be oksidacijos (3.1) formulė: 

 CH4(oks.) = –1,8026Tvid
3+ 56,197Tvid

2 – 578,05Tvid + 1971.  (3.1) 

 Metano emisijos oksidacijos procento priklausomybės nuo temperatūros gra-
fikas pateiktas 3.8 paveiksle. 
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3.7 pav. Dangos oksiduotos emisijos kiekio priklausomybės nuo temperatūros rezultatai  

Fig. 3.7. Results of the temperature dependence of the oxidized emission  
content of the cover 

 
3.8 pav. Vidutinio oksidacijos procento priklausomybės nuo temperatūros rezultatai  

Fig. 3.8. Results of temperature dependence of mean oxidation percentage 

Remiantis literatūros analize, metano oksidacijos procentas didėja, kylant 
temperatūrai. Abichou et al. (2010) nurodo, jog tai atsitinka nuo 36 °C, sustoja 
esant 45 °C. Optimalią temperatūrą metano oksidacijos procesui autoriai nurodo 
skirtingai ~25–35 °C, ~20–30 °C, ~20–25 °C. Tikėtina, jog eksperimentais gautos 
temperatūros nesutampa reikalingo optimalaus vandens kiekio 20–35 % dirvo-
žemyje (Bender and Conrad, 1995). Paros vidutinė maksimali ir minimali tempe-
ratūra bei kritulių kiekis Kariotiškių sąvartyno teorinių tyrimų atveju paaiškino 
~50 % oksidacijos procento priklausomybės. 
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Metano oksidacijos procentas didėja maksimalios paros temperatūros meti-
niam vidurkiui kylant nuo 8 iki 10 °C, nuo 10 iki 12,5 °C emisijos oksidacijos 
procentas svyruoja pagal trečiojo laipsnio daugianario formulę. Gautas regresijos 
determinacijos koeficientas yra r2 = 0,498. 

Išvesta emisijos oksidacijos procento (3.2) formulė: 

 CH4(oks. proc.) = 0,214Tvid
3+6,671 Tvid

2 – 68,607Tvid – 133,690.   (3.2) 

Geriausi rezultatai gauti skaičiuojant trečiojo laipsnio daugianarį. Galima 
teigti, jog yra teigiama vienos krypties netiesinė koreliacija, tačiau ji nėra pakan-
kamai stipri, kad paaiškintų metano emisijos susidarymo sąlygas, todėl toliau pa-
teikta daugianarė tiesinė lygtis, kuri tiria daugelio veiksnių bendrą įtaką nagrinė-
jamam reiškiniui – metano emisijos be oksidacijos priklausomybę nuo minimalios 
ir maksimalios paros temperatūros, kritulių kiekio ir metų dienos (laiko intervalų 
įtakai įvertinti). Rezultatai patekti 3.6 ir 3.7 lentelėse bei išvesta (3.3) formulė. 

3.6 lentelė. Daugianarės regresijos lygties statistinių parametrų lentelė Kariotiškių 
metano oksiduotos emisijos priklausomybei nuo meteorologinių sąlygų nusakyti 
Table 3.6. Table of statistical parameters of multivariate regression equation for the 
dependence of oxidized emissions of Kariotiškės methane on meteorological conditions 

Priklausomasis  
kintamasis 

Metano kiekis oksiduotas 
dangos, g/m2/dieną 

R2 0,935 

Modelis „Python Statsmodels OL“S 𝑅𝑅� � 0,934 

Metodas Mažiausiųjų kvadratų Fišerio statistika 1301 
Duomenų eilučių 365 Tikimybė (F-statistikos) 6,42ꞏ10–213 

3.7 lentelė. Daugianarės regresijos lygties koeficientų ir statistinių parametrų lentelė 
Kariotiškių metano emisijos priklausomybei nuo meteorologinių sąlygų nusakyti 
Table 3.7. Table of Coefficients and Statistical Parameters of a Multivariate Regression 
Equation for the Dependence of Kariotiškės Methane Emissions on Meteorological 
Conditions 

Parametras Koeficien-
tas, g/m2/ 
dieną 

Std. 
nuokrypis, 
g/m2/ dieną 

t p > |t| [0,025 0,975] 

Maks. temp., °C –1,2072 0,031 –38,542 0,000 –1,269 –1,146 
Min. temp., °C 0,8736 0,043 20,376 0,000 0,789 0,958 
Krituliai, 
mm/dieną 

–0,1405 0,055 –2,546 0,011 –0,249 –0,032 

Metų diena 0,0099 0,001 8,337 0,000 0,008 0,012 
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Pagal gautus regresijos koeficientus išvesta formulė Kariotiškių sąvartynui: 

CH4 = –1,207226 × Tmaks +0,873621 × Tmin – 0,140453 × Kr + 0,009896 × MD. 
  (3.3) 

Analogiškai suskaičiuota ir neoksiduotos metano emisijos žemės paviršiuje 
regresija. Gautieji daugianarės regresijos lygties statistinių parametrų koeficientai 
pateikti 3.8 ir 3.9 lentelėse ir (3.4) formulėje. Lentelėse statistinis kiekvieno koe-
ficiento parametras t yra Fišerio statistika, p > |t| šios statistikos tikimybė, taip pat 
pateikti pasikliautinieji intervalai, koeficientų galimos ribos, kai p < 0,05. 

Iš (3.1) ir (3.2) formulių matyti, jog oksiduotam metano emisijos kiekiui Ka-
riotiškių sąvartyno sąlygomis daugiausia įtakos turi maksimali ir minimali dienos 
temperatūra. Kritulių p vertė didesnė nei kitų koeficientų, tačiau neviršija 0,05 
(p = 0,01). Metano oksidacijai optimalus gylis yra 0,5–0,6 m (Börjesson and 
Svensson, 1997), tiesiogiai kritulių kiekis turi mažiau įtakos, nes svarbu vandens 
kiekis į plotą tam tikrame gylyje ir laikas tarp kritulių. 

3.8 lentelė. Daugianarės regresijos lygties statistinių parametrų lentelė Kariotiškių 
metano neoksiduotos emisijos priklausomybei nuo meteorologinių sąlygų iliustruoti 
Table 3.8. Table of statistical parameters of multivariate regression equation for the 
dependence of non-oxidized emissions of Kariotiškės methane on meteorological 
conditions 

Priklausomas  
kintamasis 

Paviršiaus metano be oksi-
dacijos kiekis, g/m2/dieną 

R2 0,958 

Modelis „Python Statsmodels OLS“ 𝑅𝑅� �: 0,958 
Metodas Mažiausiųjų kvadratų Fišerio statistika: 2080 
Duomenų  
eilučių 

365 Tikimybė (F-statis-
tikos) 

9,09ꞏ10–248 

3.9 lentelė. Daugianarės regresijos lygties koeficientų ir statistinių parametrų lentelė 
Kariotiškių metano emisijos priklausomybei nuo meteorologinių sąlygų iliustruoti 
Table 3.9. Table of Coefficients and Statistical Parameters of a Multivariate Regression 
Equation for the Dependence of Kariotiškės Methane Emissions on Meteorological 
Conditions 

Parametras Koefi- 
cientas, 
g/m2/dieną 

Std. 
nuokrypis, 
g/m2/dieną 

t p > |t| [0,025 0,975] 

Maks. temp., °C 0,0011 2,21ꞏ10–5 51,626 0,000 0,001 0,001 
Min. temp., °C –0,0014 3,02ꞏ10–5 –46,383 0,000 –0,001 –0,001 
Metų diena 2,185ꞏ10–6 8,36ꞏ10–7 2,613 0,009 5,41ꞏ10–7 3,83ꞏ10–6 
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Remiants gautais koeficientais išvesta formulė Kariotiškių sąvartynui: 

 CH4 = 0,001139 × Tmaks – 0,001401ꞏTmin + 0,009896×MD. (3.4) 

Neoksiduotam metano emisijos kiekiui Kariotiškių sąvartyno sąlygomis dau-
giausia įtakos turi metų diena, atsižvelgiant į maksimalią dienos temperatūrą. Kri-
tulių įtaka šiuo atveju yra statistiškai nepatikima, todėl pašalinta iš modelio. 

Skyriuje gautos išvados sutampa su pateiktomis literatūros analizėje – bend-
ram metano emisijos kiekiui temperatūros koreliacijos koeficientas yra reikšmin-
gas, o emisiją veikia ir krituliai. Didesniam įtakos paaiškinimui vietoj dienų su-
mos ir ploto vidurkio reikėtų nagrinėti kiekvieną tašką atskirai, kokios sąlygos 
susidaro ir kiek laiko trunka. Tai atlikta modeliuojant CALMIM programa. 

3.2. Dujų nuotėkio vietų identifikavimo nuotoliniais 
metodais rezultatų analizė 

Dujų nuotėkio vietoms identifikuoti sąvartyno teritorija fotografuota BOS su skir-
tingais jutikliais (RGB, NIR ir TIR). Eksperimentiniai tyrimai atlikti 2015, 
2016 m. pavasarį (gegužės mėn.) ir 2018, 2020 m. rugsėjo mėnesį. Skrydžių cha-
rakteristikos pateiktos 3.10 lentelėje.  

3.10 lentelė. Skrydžių charakteristikos 
Table 3.10. Flight characteristics 

Juti-
klis  

Erdvinė 
skiriamoji 
geba, m 

Nuotraukų 
skaičius 

Skrydžio 
aukštis,  
m 

Skrydžio 
laikas, 
min 

Foto-
grafavimo 
laikas,  
metai 

Programinė 
įranga, naudota 
duomenims 
apdoroti 

RGB 0,14 40 470 5 2015 TBC* 
 0,04 419 140 21 2016 TBC 

0,13 
0,05 

333 
476 

70 
100 

10 
29 

2018 
2020 

„UASMaster 
Metashape“ 

TIR 
 

įvairi 
0,08 

22 
476 

įvairus 
100 

– 
29 

2018 
2020 

„Thermal 
AT“** 
„Metashape“ 

NIR 0,02 686 77 22 2018 TBC 

*TBC – „Trimble“ komercinės programinės įrangos modulis, skirtas fotogrametrijai 
**„Thermal AT“ – „DJI Thermal Analysis Tool“, terminių nuotraukų analizės įrankis. 
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RGB, NIR, TIR jutikliais darytos nuotraukos apdorotos laikantis darbų eigos, 
pateiktos disertacijos 1.4 poskyrio 1.18 pav. 2015, 2016 m. nuotraukos darytos 
BOS „Trimble UX5“ su integruotu „Sony NEX-5R“ veidrodiniu skaitmeniniu fo-
toaparatu (Cosyn and Miller, 2013) su RGB ir NIR (2018 m.) jutikliais. 2018 m. 
naudotas komercinis „DJI Matrice 200“ modelio kvadrokopteris su „Zenmuse 
XT“ fotokameros RGB ir TIR jutikliais. 2020 m. fotografuota „DJI Matrice 300“ 
su H20T fotokameros RGB ir TIR jutikliais. BOS navigacijai ir valdymui naudoti 
BO integruoti: GPNS imtuvas, inercinė ir atstumo matuoklių sistemos. 

Nuotraukų apdorojimo rezultatai pateikti 3.2.1–3.2.3  skyreliuose. 

3.2.1. Sąvartyno teritorijos paviršiaus ir struktūros pokyčių 
tyrimų rezultatai bei jų analizė 
Sąvartyno teritorijos paviršiaus ir struktūros pokyčiai įvertinti pagal ortofotogra-
finius modelius ir DEM sugeneruotus pagal 2015, 2016, 2018 ir 2020 m. RGB 
jutiklio nuotraukas. Skrydžio charakteristikos pateiktos 3.10 lentelėje, nuotraukų 
apdorojimo proceso schema pateikta 1.18 paveiksle, rezultatas – 3.10 paveiksle. 
Skrydžių metu oro sąlygos buvo geros: nevėjuota, diena giedra ir saulėta. 

 

 
3.9 pav. Kariotiškių sąvartyno stebėjimo rezultatai: a) 2020 m. ortofotografinis modelis; 
b) 2009 m. rugsėjo mėn. topografinės nuotraukos ištrauka, atvaizduota ant 2016 m. BOS 

duomenų modelio 
Fig. 3.9. Kariotiškės landfill monitoring results: a) ortophotographic model in 2020; 

b) excerpt of the topographic plan (September 2009) is depicted on the 2016 model from 
UAV data 

b) 

a) 
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3.10 pav. Kariotiškių sąvartyno modeliai: a) 2015 m.; b) 2016 m.; c) 2018 m.;  
d) DEM (horizontalių laiptas – 10 m) 

Fig. 3.10. Models of Kariotiskes landfill in: a) 2015; b) 2016; c) 2018;  
d) DEM (step 10 meters) 

 

2020 m. ortofotografinis modelis (3.9 pav.) yra tankesnis ir detalesnis dėl pa-
tobulintų ir tarpusavyje suderintų BOS funkcijų, bei tikslesnio trianguliacijos 
skaičiavimų rezultato. Trianguliacijos skaičiavimai atlikti automatiškai pagal 
nuotraukose surinktus ryšio taškus (3.12 pav., a) (Daugela et al., 2018). DEM pa-
viršius (taškų debesis) sugeneruotas pagal 2018 m. duomenis (3.10 pav., d). Ga-
liausiai reljefas atvaizduotas spalvomis parinkus 10 m aukščių skirtumą. Nustaty-
tas vidutinis aukštis sąvartyno kalno centre – 161,8 m. Teritorijos reljefo 

a) b) 

c) d) 
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pokyčiams įvertinti 2015 ir 2018 m. ortofotografiniai modeliai sugretinti tarpusa-
vyje (3.11 pav., a), išskaičiuotas reljefo pokytis (3.11 pav., b). 

 

  

    

3.11 pav. Sąvartyno teritorijos paviršiaus ir struktūros pokyčių rezultatai:  
a) 2015 ir 2018 m. sugretinti RGB ortofotografiniai modeliai; b) aukščių pokyčiai; 

 c) DEM iš RGB duomenų (2018 m.) 
Fig. 3.11. Results of landfill site surface and structure changes:  

a) layered RGB ortho-image; b) change in elevation 2015 and 2018 y.;  
c) Elevation model from RGB data of year 2018 

Sugretintame vaizde dėl ortofotografinių modelių skirtingų spalvų tonų 
sunku atskirti nedidelius tos pačios spalvos pokyčius (3.11 pav., a) ir nustatyti 
sritis, kuriose pasikeitė paviršius, todėl pokyčiai aptikti automatizuotai su 

a) b) 

c) 
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„Trimble RealWorks“ programine įrangą. Atlikta Z (aukščio) verčių interpoliacija 
tarp 2015 ir 2018 m. ortofotografinių modelių (3.11 pav., b). Nustatyta, kad pa-
viršiaus aukščių taškai vidutiniškai skiriasi 39 mm (3.11 pav., c). Didelių reljefo 
pokyčių sąvartyno teritorijoje nėra. Kariotiškų sąvartyno paviršiaus struktūra ir 
topografija 2015–2020 m. nepasikeitė, vadinasi, apsauginės sąvartyno dangos vir-
šutinis sluoksnis nėra pažeistas, sąvartyno danga yra kokybiškai įrengta ir tinka-
mai veikia. 

Nuotoliniu metodu identifikuotus pokyčius ar pažeidimus sąvartyno kaupo 
dangoje būtina patikrinti vietovėje ir pažeidimus pašalinti. Laiku pastebėti poky-
čiai gali sustabdyti dangos irimą ir kartu apsaugoti aplinką nuo susikaupusių dujų 
nuotėkio. 

3.2.2. Augmenijos būsenos įvertinimas sąvartyno  
teritorijoje  
Tyrimui naudotas „Sony a7R“ modelio fotoaparatas modifikuotas gamykloje, 
išėmus NIR bangas blokuojantį filtrą ir paliekant išorinį „Schneider Optics 040 
longpass“ filtrą, kuris fiksuoja 530 nm elektromagnetinio spektro bangas. Gau-
name trijų juostų R-G-NIR (raudona–žalia–infraraudonųjų bangų) nuotraukas 
(Pauly, 2016). Pagal 2018 m. NIR jutiklio nuotraukas įvertinta sąvartyno teritori-
joje esanti augmenijos būsena. Ortofotografinis modelis (pagal NIR reikšmes nus-
palvintas taškų debesis) ir DEM sudaryti su TBC (angl. Trimble Business Center) 
programine įranga (3.12 pav.). Ortofotografiniame modelyje pavaizduoti sąvar-
tyne sugeneruojamų dujų surinkimo šuliniai (3.12 pav., a). Pateiktas ir vietovės 
3D modelis (3.12 pav., b). 

NDVI reikšmės išskaičiuotos pagal formulę (1.10). Gautos NDVI reikšmės 
nuo 0,1 iki 0,2 (raudona spalva) indikuoja, kad augalija yra išdžiūvusi arba reta, o 
tai savo ruožtu gali reikšti galimas sąvartyne dujų poveikio sritis (3.8 pav., c). 
Rezultatui vizualizuoti žemos NDVI vertės eksportuotos į daugiakampius „shape“ 
formato faile (geoduomenų bazė), o teminiai sluoksniai sujungti į orientuotą 
vaizdą – „geotiff“ formatu (3.12 pav., d). Sąvartyno teritorijoje išsiskyrė sritys su 
skurdžia augmenija. Naudojant RGB nuotraukų rezultatus, anuliuotos žemo 
NDVI sritis, kuriose matomi privažiuojamieji keliai aplink ir per sąvartyno kalną, 
aikštelė teritorijos centre, statinys pietryčiuose ir dumblo rezervuarai vakaruose. 
Tolesniam tyrimui atrinktos sritys į pietus nuo centre esančios aikštelės, šiaurės 
vakarų sąvartyno kauburio dalis. NDVI reikšmės priskirtos ortofotografinio mo-
delio pikseliams, pagal absoliutinę padėtį vietinėje arba valstybinėje koordinačių 
sistemoje (LKS94).  
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3.12 pav. Augmenijos būsenos sąvartyno teritorijoje įvertinimas: a) NIR ortofotografinis 
modelis su vamzdžių vietomis paviršiuje; b) NIR taškų debesis – 3D modelis; c) NDVI 

žemėlapis; d) galimai probleminės vietos pažymėtos teminiame žemėlapyje 
Fig. 3.12. Results of vegetation status study on landfill site: a) NIR ortho-image with 

identifiable pipes sticking; b) NIR point cloud – 3D surface; c) NDVI map;  
d) problematic areas marked on thematic map  

-Kelias 
-augmenija su žemesnėmis 
NDVI reikšmėmis 

a) b) 

c) d) 
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3.2.3. Paviršiaus temperatūros nustatymas infraraudonųjų 
spindulių jutiklio nuotraukose 
2018 ir 2020 m. TIR jutikliu integruotų BO tikrintos įvairios Kariotiškių sąvartyno 
kauburio dalys. Atlikti bandymai skrendant skirtingu aukščiu (atstumu). Žemėla-
pyje pilkų atspalvių vaizdų taškai nuspalvini pagal jų vertes, siekiant matematiš-
kai patikrinti temperatūros pokyčių koreliaciją ir išsaugoti dokumentavimui. 
Aukšta temperatūra 3.13 paveiksle vaizduojama raudona spalva, žema – violetine.  

Sąvartyno kauburyje išsiskiria pietrytinė ir šiaurės rytų dalys. Šiose vietose 
fiksuojama aukščiausia temperatūra, todėl ten esančius regionus reikėtų patikrinti 
dėl galimos metano emisijos. Konkrečių vietų ar poligonų koordinatės tiesiogiai 
gautos skaitmeninant orientuotą TIR ortofotogrametrinį modelį (3.14 pav.). 
 

 
3.13 pav. TIR jutiklio nuotraukos: a) iš 31 m aukščio; b) iš 122 m aukščio 

Fig. 3.13. TIR sensor images: a) from 31 m altitude; b) from 122 m altitude 
 

 

3.14 pav. TIR jutiklio nuotraukų 
ortofotografinis modelis su 
išryškintomis kraštutinėmis 
reikšmėmis (raudona spalva – atskirų 
nuotraukų maksimali temperatūra) 
Fig. 3.14. Orthophotographic model 
of TIR sensor photos with highlighted 
extremes (red – maximum 
temperature of individual photos) 
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Nustatyta, kad vietose, kurių žemas (<0,1) NDVI indeksas (3.2.2 skyrelis), 
paviršiaus temperatūra yra iki 17,2 °C aukštesnė. 

3.3. Aplinkos taršos parametrų vektorių intensyvumo 
kovariacinio modelio skaičiavimo rezultatai ir analizė 

RGB spalvų modeliui skirtos spektrų „MSI Sentinel-2“ misijos palydovinių 
nuotraukų duomenys parsisiųsti iš „Copernicus“ atvirosios prieigos (angl. Coper-
nicus Open Access Hub) duomenų bazės. Ši sąsaja leidžia nustatyti teritorijos 
aprėptį, filtruoti duomenis pagal datą, produkto tipą ir pasirinkti debesuotumo 
lygį. Pasirinktos nuotraukos, atsižvelgiant į centrinius elektromagnetinių bangų 
ilgius (nm) ir juostos pločius (nm), kurie atitinkamai gali atvaizduoti CO2, NO2 ir 
CH4 elementų atspindį. Potencialios šviesos intensyvumo vertės (12 bitų radiome-
trinė MSI) – nuo 0 iki 4095. Radiometrinis tikslumas yra aukštas su mažesne nei 
5 % paklaida („Sentinel 2019“, „Sentinel-2 2019“). Nuotraukos apdorotos ESA 
paruoštu „SNAP Toolbox“ programinės įrangos paketu. Tyrimui naudotos Vil-
niaus regiono infraraudonųjų rastrinės 2019 m. gegužės 12 d. nuotraukos, kurių 
erdvinė skiriamoji geba yra 10 m ir 20 m (3.15 pav.). Teritorijos plotas – 575 km2. 
 

a) b) c) 

3.15 pav. Vilniaus regiono taršos rastrinis vaizdas: a) CH4 (λ = 1542–1685 nm);  
b) O2 (λ = 765–794 nm); c) NO2 ( λ = 760–905 nm) 

Fig. 3.15. Raster image of pollution from the Vilnius region: a) CH4 (λ = 1542–
1685 nm); b) O2 (λ= 765–794 nm); c) NO2 (λ = 760–905 nm) 

Parametrinių vektorių matavimo duomenys apdoroti pagal sudarytas kompiu-
terines programas, taikant „MatLab“ programų paketo operatorius. Normuotųjų 
kovariacinių funkcijų kvantavimo intervalo k reikšmės kinta nuo 1 iki n/2 reikš-
mių, čia n = 160 000 – aplinkos taršos kiekvieno parametrinio vektoriaus reikšmių 
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skaičius. Kiekvienam parametriniam vektoriui apskaičiuotas normuotosios auto-
kovariacinės funkcijos K įvertis K' ir gautos trijų normuotųjų autokovariacinių 
funkcijų grafinės išraiškos (3.2 pav.). Kvantavimo intervalas parodytas abscisių 
ašyse, o normuotų kovariacinių funkcijų reikšmės (koreliacijos koeficientų reikš-
mės) – ordinačių ašyse (3.16 pav.). 

 

 
3.16 pav. Vilniaus regiono taršos parametrinio vektoriaus normuotoji autokovariacinė 

funkcija: a) parametro CH4; b) parametro O2; c) parametro NO2 
Fig. 3.16. Normalized autocovariance function of pollution parameter of the territory of 

Vilnius: a) parameter CH4; b) parameter O2; c) the NO2 parameter 

3.16 a paveiksle matyti, jog, didėjant kvantavimo intervalui (atstumui tarp 
pikselių), koreliacija ir dalelių tankis, kuris yra tiesiog proporcingas koreliacijai, 
mažėja iki nulio r → 1,0:0,  kai  maždaug k = 40 000. Tarša O2 yra didesnė nei 
tarša CH4, nes turime didesnę koreliaciją, taigi ir tankį (r→1,0–0,4)  (3.16 pav., 
b). Tarša NO2 yra nedidelė, koreliacijos koeficientas r kinta intervale r → 1,0–0,1 
iki k = 50 000 (3.16 pav., c). Koreliacijos koeficiento reikšmė tiesiogiai propor-
cinga taršos tankiui. 
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Apibendrinant: normuotosios autokovariacinės funkcijos įgauna didžiausią 
koreliacijos koeficiento reikšmę r → 1, o esant kvantavimo intervalo reikšmėms 
k → 0 ir toliau mažėja atitinkamuose vektoriuose iki r → 0. Didėjant kvantavimo 
intervalui autokovariacinių funkcijų reikšmės „gęsta“ iki r → 0 esant k → 80 000. 
Tai rodo taršos mažėjimą kintant laikui.  

Apskaičiuoti normuotųjų tarpusavio kovariacinių funkcijų K' įverčiai pagal 
visus tris parametrinius vektorius ir gauta jų grafinė išraiška (3.17 pav.).  

 

 
3.17 pav. Vilniaus regiono taršos parametrinių vektorių normuotoji tarpusavio 

kovariacinė funkcija: a) parametrų CH4 ir O2; b) parametrų CH4 ir NO2; c) O2 ir NO2  
Fig. 3.17. The normalized covariance function of parametric vectors of pollution of the 

territory of Lithuania: a) parameters CH4 and O2; b) the parameters CH4 and NO2;  
c) O2 and NO2 

Taršos parametro CH4 ir O2 tarpusavio koreliacija yra nedidelė, kinta inter-
vale r → –0,07:+0,07 (3.17 pav., a). Taršos parametrų CH4 ir NO2 tarpusavio ko-
reliacija praktiškai artima nuliui. Matyti nedideli išsišokimai, galimai dėl tankių 
atsitiktinės kaitos (3.17 pav., b). O2 ir taršos parametro NO2 tarpusavio koreliacija 
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yra nedidelė, koreliacijos koeficiento reikšmės kinta intervale r → –0,18:+0,2 
(3.17 pav., c). 

Apibendrintos (erdvinės) koreliacinės matricos grafinis vaizdas parodytas 
3.18 pav. Koreliacinės matricos išraiška įgauna 10 piramidžių blokinį pavidalą, 
kuriose koreliacijos koeficientų reikšmės parodytos spalvų spektro atspalviais. 
Horizontalioje plokštumoje pavaizduota piramidžių spalvinė projekcija. 

 

 
3.18 pav. Kariotiškių sąvartyno aplinkos taršos parametrų: CH4, O2 ir NO2 parametrinių 

vektorių masyvo apibendrintos (erdvinės) koreliacinės matricos grafinis vaizdas 
Fig. 3.18. Kariotiškių landfill environmental pollution parameters, CH4, O2 and NO2 are 

summarized in parametric vector array (spatial) correlation matrix graphic 

Tyrimas parodė, kad rezultatą veikia nuotraukų skiriamoji geba, nuo šio dy-
džio priklauso vaizdo pikselio dydis, tankis ir pikselių ryškumas (intensyvumas). 

3.4. Dujų matavimo davikliu rezultatai 

Šiame poskyryje pateikiami matavimų rezultatai sukurtu davikliu, aprašytu 
2.4 poskyryje.  

Daviklis kalibruotas laboratorijoje, atlikti matavimai, įvertinantys koreliaciją 
tarp elektroninių verčių, dujų koncentracijos, ir eksperimentiniai metano matavi-
mai Kariotiškių sąvartyne. 
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3.4.1. Daviklio kalibravimo laboratorijoje rezultatų analizė 
Dujų daviklio prototipas kalibruotas Liuleo technologijos universiteto laboratori-
joje Švedijoje. Bandymams naudotas užsandarintas difuzijai atsparus dujų surin-
kimo maišas. Oras iš maišo prieš testą buvo pašalintas oro kompresoriumi. Sušilus 
elektroninėms dalims (pasiekti stabilūs rodmenys) stikliniu švirkštu žinomas dujų 
kiekis buvo įpurškiamas per vožtuvų sistemą į talpylą (3.19 pav.). Kalibruoti nau-
dotos dujos iš AB „AGA Gas“ su galiojančiu sertifikatu.  
 

 
3.19 pav. Kalibravimo duomenų gavimo laboratorijoje aiškinamoji schema 

Fig. 3.19. Explanatory diagram for obtaining calibration data in the laboratory 

Kiekvienam jutikliui sudarytos dvylikos taškų lentelės su didėjančia žinoma 
CH4 koncentracija ir kitų dujų kiekiu. Kiekviena dujų koncentracija palyginta su 
dešimtaine analogine verte, gauta vidutiniškai atliekant kelis 300 s rodmenis. At-
liktos trys matavimų sesijos, esant skirtingoms CH4 ir foninių dujų koncentraci-
joms. CH4 rezultatų rodmenys iš MQ2, MQ4 ir MQ135 jutiklių bei rezultatų 
kreivė pateiktos 3.20–3.22 paveiksluose. Gautos linijinės regresijos lygtys, kurių 
determinacijos koeficientai atitinkamai r2 = 0,937, r2 = 0,965, r2 = 0,975. 
1.1 poskyryje aprašytame ataskaitos pavyzdyje rašoma, kad koreliacija laikoma 
patikima, kai r2 > 0,8 (1.4 pav.). Atliekant skaičiavimus, naudotos „Python 3“ ir 
papildomos bibliotekos: „matplotlib“ “, „statsmodels, „pandas“. 

Kalibruojant MQ2 jutiklį naudota „statsmodels“ biblioteka, sudaryta mate-
matinės statistikos rezultatų 3.11 lentelė. Be 3.1.2 pateiktų statistinių parametrų, 
toliau papildomai įvertinta: laisvės laipsnių charakteristika, logaritminė priklau-
somybės tikimybė, Akaike ir Bajeso informacinis kriterijus (AIC ir BIC). Jie gali 
būti taikomi siekiant palyginti sudaryto prognozės modelio kokybę, kai ieškoma 
mažiausiai sudėtingo, tačiau kuo daugiau priklausomybės paaiškinančio modelio, 
tokiu atveju geresnis rezultatas yra mažesnis absoliutusis skaičius. 
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3.20 pav. Kalibravimo rezultatų kreivė iš MQ2 jutiklio, integruoto daviklyje 

Fig. 3.20. Calibration curve for MQ2 sensor integrated in a device 

3.11 lentelė. MQ2 jutiklio kalibravimo kreivės statistiniai parametrai 
Table 3.11. Statistical parameters of MQ2 sensor calibration curve 

Priklausomasis  
kintamasis 

Rs/Ro MQ2 R2 0,937 

Modelis „Python Statsmodels 
OLS“ 

𝑅𝑅� � 0,930 

Metodas Mažiausiųjų kvadratų Fišerio statistika 148,2 
Duomenų eilučių 12 Tikimybė (F-statistikos) <0,001 
Laisvės laipsnių 
liekanos 

10 Logaritmo tikimybė –0,345 

Laisvės laipsniai 1 AIC 4,690 
Kovariacijos  
tipas 

Neišsamus BIC: 5,660 

Reikšmė Koeficientai Standartinė 
klaida 

t p > [t] [0,025 0,975] 

Konstanta 8,0024 0,174 45,896 0,000 7,614 8,391 

Rs/R0 –0,0082 0,001 –12,173 0,000 –0,010 –0,007 
 

Pagal kalibravimo kreivę (3.20 pav.) sudaryta lygtis:  

 ŷRs/R0 (MQ2) = –0,0082 ꞏ CH4 ppm + 8,0024,  (3.5) 

kurios p = 2,55ꞏ10–7(p < 0,05), koreguotas determinacijos koeficientas r2
adj = 

0,930. 

R
s/R

0 

R2: 0,937 

kPPM 
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Kalibruojant MQ4 jutiklį naudota „statsmodels“ biblioteka, sudaryta mate-
matinės statistikos rezultatų 3.12 lentelė. 
 

 
3.21 pav. Kalibravimo kreivė MQ4 jutikliui, integruotam daviklyje 
Fig. 3.21. Calibration curve for MQ4 sensor integrated in a device 

3.12 lentelė. MQ4 jutiklio kalibravimo kreivės statistiniai parametrai 
Table 3.12. Statistical parameters of MQ4 sensor calibration curve 

Priklausomasis  
kintamasis 

Rs/R0 MQ4 R2 0,965 

Modelis „Python 
Statsmodels OLS“ 

𝑅𝑅� � 0,961 

Metodas Mažiausiųjų 
kvadratų 

Fišerio statistika 273,9 

Duomenų eilučių 12 Tikimybė (F-statistikos) <0,001 
Laisvės laipsnių 
liekanos 

10 Logaritmo tikimybė 21,327 

Laisvės laipsniai 1 AIC –38,650 
Kovariacijos tipas Neišsamus BIC –37,680 
Reikšmė Koeficientai Standartin

ė klaida 
t p > [t] [0,025 0,975] 

Konstanta 1,0981 0,029 38,329 0,000 1,034 1,162 

Rs/R0 –0,0018 0,000 –6,551 0,000 –0,002 –0,002 
 

Pagal kalibravimo kreivę (3.21 pav,) sudaryta lygtis  

R
s/R

0 

R2: 0,965 

kPPM 
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 ŷ Rs/R0 (MQ4) = –0.0018 ꞏ CH4 ppm + 1,0981,  (3.6) 

kurios p = 1,35ꞏ10–8 (p < 0,05). Koreguotas determinacijos koeficientas r2
adj = 

0,961. 
Kalibruojant MQ135 jutiklį naudota „statsmodels“ biblioteka, sudaryta ma-

tematinės statistikos rezultatų 3.13 lentelė. Sudaryta lygtis (3.21 pav.)  

 ŷ Rs/R0 (MQ135) = –0,0041 ꞏ CH4 ppm + 2,9936,  (3.7) 

kurios p = 2,49ꞏ10–9 (p < 0,05), r2
adj = 0,957. 

 

 
3.22 pav. Kalibravimo kreivė MQ135 jutikliui, integruotam daviklyje 
Fig. 3.22. Calibration curve for MQ135 sensor integrated in a device 

3.13 lentelė. MQ135 jutiklio kalibravimo kreivės statistiniai parametrai 
Table 3.13. Statistical parameters of MQ135 sensor calibration curve 

Priklausomasis  
kintamasis 

Rs/R0 135 R2 0,975 

Modelis „Python Statsmodels 
OLS“ 

𝑅𝑅� � 0,972 

Metodas Mažiausiųjų kvadratų Fišerio statistika 387,9 
Duomenų eilučių 12 Tikimybė (F-statistikos) <0,001 
Laisvės laipsnių 
liekanos 

10 Logaritmo tikimybė 13,802 

Laisvės laipsniai 1 AIC –23,600 
Kovariacijos tipas Neišsamus BIC: –22,630 

R2: 0,975 

R
s/R

0 

kPPM 
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3.13 lentelės pabaiga 

Reikšmė Koeficientai Standartinė 
klaida 

t p > [t] [0,025 0,975] 

Konstanta 2,9936 0,054 55,813 0,000 2,874 3,113 

Rs/R0 –0,0041 0,000 –19,694 0,000 –0,005 –0,004 
 

 
3.23 pav. Daviklio kalibravimo proceso iliustracija  

(jutikliai difuzijai sandariame maišelyje) 
Fig. 3.23. The sensor calibration procedure  

(sensors sealed in a diffusion free bag) 

Atsižvelgiant į 2.4 poskyryje aprašytus procesus (taip pat ir 3.19 pav.) ir aukš-
čiau pateiktus statistinius rodiklius, daviklio jutikliai sukalibruoti patikimai. Ga-
limi papildomi matavimai ir bandymai, siekiant nustatyti jutiklių reakcijas, atsis-
tatymo laiką ir įtaką įtampos svyravimui.  

Ateityje, siekiant pagerinti rezultatus, į kalibravimo procesą galima bus  
įtraukti temperatūros ir drėgmė matavimus su fiksuotu CH4 kiekiu. Taip pat jutik-
lių verčių reikšmes veikia energijos šaltinis, kuris turi būti stabilus bent iki 0,1 mV 
ir atskirtas nuo elektroninių jutiklių. Stabilizavus šias vertes būtų išvengta dar 
vieno jutiklių kalibravimo klaidų šaltinio ir kartu pagerėtų lauko matavimų tiks-
lumas. Pakeitus bent vieną daviklio komponentą, rekomenduojama jį perkalib-
ruoti. Davikliui gali būti taikomi jutiklių sintezės algoritmai, taip pat kompiuterio 
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mokymosi algoritmai, kurie patobulintų arba pakeistų įprastą kalibravimo pro-
cedūrą. 

3.4.2. Išskirtų vietų matavimo dujų davikliu rezultatų analizė 
Sukurtu davikliu Kariotiškių sąvartyno teritorijoje atlikti eksperimentiniai mata-
vimai. Matavimo vietos identifikuotos nuotoliniais tyrimais pagal RGB, NIR ir 
TIR duomenis (3.2 poskyris) (3.24 pav.). 
 

 
3.24 pav. Kariotiškėse atliktų eksperimentinių tyrimų dujų jutikliu grafinis planas 

Fig. 3.24. Graphical plan of experimental studies conducted  
by the gas sensor in Kariotiskes 

Prieš matavimus daviklis inicializuotas sąvartyne esančioje aikštelėje (cent-
rinėje dalyje). Matuotos dujos, sklindančios iš šulinio, apgaubiant jį maišeliu ir 
penkiose identifikuotose srityse (3.24 pav). Pirmoji sritis yra į pietus nuo centrinės 
dalies netoli dujų surinkimo šulinio, antroji – šiaurės rytų šlaito centre, trečioji – 
kauburio šiauriausioje dalyje, ketvirtoji – šiaurinės pusės centre ir penktoji – 
pietrytinėje kauburio dalyje. 

Matavimai atlikti pritvirtinus daviklį prie geodezinio GPNS imtuvo kartelės, 
20 cm virš žemės paviršiaus. Matuota davikliu nuolat, o reikšmės (laikas, MQ2 
jutiklio rodmuo, MQ4 jutiklio rodmuo, MQ135 jutiklio rodmuo, temperatūra, spe-
cifinė drėgmė) išvedamos į įrenginio LCD ekraną ir įrašomos į SD kortelę CSV 
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3.13 lentelės pabaiga 

Reikšmė Koeficientai Standartinė 
klaida 

t p > [t] [0,025 0,975] 

Konstanta 2,9936 0,054 55,813 0,000 2,874 3,113 

Rs/R0 –0,0041 0,000 –19,694 0,000 –0,005 –0,004 
 

 
3.23 pav. Daviklio kalibravimo proceso iliustracija  

(jutikliai difuzijai sandariame maišelyje) 
Fig. 3.23. The sensor calibration procedure  

(sensors sealed in a diffusion free bag) 

Atsižvelgiant į 2.4 poskyryje aprašytus procesus (taip pat ir 3.19 pav.) ir aukš-
čiau pateiktus statistinius rodiklius, daviklio jutikliai sukalibruoti patikimai. Ga-
limi papildomi matavimai ir bandymai, siekiant nustatyti jutiklių reakcijas, atsis-
tatymo laiką ir įtaką įtampos svyravimui.  

Ateityje, siekiant pagerinti rezultatus, į kalibravimo procesą galima bus  
įtraukti temperatūros ir drėgmė matavimus su fiksuotu CH4 kiekiu. Taip pat jutik-
lių verčių reikšmes veikia energijos šaltinis, kuris turi būti stabilus bent iki 0,1 mV 
ir atskirtas nuo elektroninių jutiklių. Stabilizavus šias vertes būtų išvengta dar 
vieno jutiklių kalibravimo klaidų šaltinio ir kartu pagerėtų lauko matavimų tiks-
lumas. Pakeitus bent vieną daviklio komponentą, rekomenduojama jį perkalib-
ruoti. Davikliui gali būti taikomi jutiklių sintezės algoritmai, taip pat kompiuterio 
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formatu bei transliuojamos per „BlueTooth“ sąsają į mobilųjį įrenginį 1 Hz daž-
niu. Koordinatės LKS94 koordinačių sistemoje ir aukštis Lietuvos aukščių siste-
moje (LAS) užfiksuojamos 0,2 Hz dažniu, nepriklausomai nuo judėjimo greičio 
ar trajektorijos. 3.25 pav. pateikiami MQ serijos dujų jutiklių duomenys. Horizon-
taliai nurodomas laikas sekundėmis, vertikaliai – jutiklių įtampa mV. Matavimų 
metu lauke gauta 5167 duomenų eilutės. 

Jutiklio MQ2 užfiksuoti duomenys rodo minimalią reikšmę – 390 mV, mak-
simalią – 835 mV, vidurkio reikšmė – 571 mV, nustatytas standartinis nuokry-
pis – 49 mV, 75 % aukščiausių reikšmių vidurkis yra 615 mV. 
Jutiklio MQ4 užfiksuoti duomenys rodo minimalią reikšmę – 376 mV, maksima-
lią – 757 mV, vidurkio reikšmė – 493 mV, standartinis nuokrypis – 49 mV, 75 % 
aukščiausių reikšmių vidurkis – 552 mV. 

Jutiklio MQ135 užfiksuoti duomenys rodo minimalią reikšmę – 396 mV, 
maksimalią – 879 mV, vidurkio reikšmė – 616 mV, standartinis nuokrypis – 
52 mV, 75 % aukščiausių reikšmių vidurkis – 654 mV. 

Apibendrintai visų matavimo duomenų minimali jutiklių reikšmė –  376 mV, 
maksimali – 879 mV, gautos vidurkių reikšmės – nuo 493 iki 612 mV. Nors ab-
soliučiosios reikšmės tarp jutiklių nesutampa, tačiau daugeliu atvejų tendencijos 
(didėjimas arba mažėjimas) sutampa. 

Reikšmių grafikuose 3.26–3.27 paveiksluose pateikti matavimai jutikliais nu-
rodant planinę padėtį. Išmatuotos reikšmės, pažymėtos taškais ortofotgrafiniame 
modelyje, gautos pagal 2.2.1 poskyryje aprašytą metodiką.  

 

 
3.25 pav. Kariotiškėse atliktų matavimų daviklio duomenų grafikas 
Fig. 3.25. Graph showing data of experimental studies conducted  

by the device in Kariotiskes 
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3.26 pav. Matavimų davikliu plano iškarpa: pirmoji teritorija ir dujų šulinio vieta A  
Fig. 3.26. Part of plan of measurements with device:teritorry number one and gas 

recovery well place marked A 

 
3.27 pav. Matavimų davikliu plano iškarpos, 2–5 teritorijos 

Fig. 3.27. Part of plan of measurements with device: teritorries 2–5 
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Matuojant tiesiogiai iš dujų surinkimo šulinio A, daviklis fiksavo vertes nuo 
508 mV iki 879 mV, kai maksimali galima yra 5000 mV. Teritorijoje Nr. 1 vertės 
buvo stabilios (jutiklis MQ4 apie 479 mV) ir žemesnės už šulinio vietoje išma-
tuotas vertes vidutiniškai 63 mV. MQ2 ir MQ4 jutiklių matavimų rezultatų ten-
dencijos sutampo, o MQ135 vertės didėjo judant teritorija. 

Mažesnių nei anksčiau aprašytų CH4 koncentracijų nuo 200 ppm iki 
10 000 ppm apytiksliam perskaičiavimui iš varžų santykio Rs/R0 gamintojas pa-
teikia logaritminį grafiką, kuris vektorizuotas kas 100 ppm iki 1000 ppm ir kas 
1000 ppm iki 10 000 ppm į duomenų lentelę (3.14 lentelė). 

3.14 lentelė. Rs/R0 ir CH4 koncentracijos vertės iš MQ4 jutiklio duomenų lapo 
Table 3.14. Rs/R0 and concentration values of CH4 from the MQ4 sensor datasheet 

PPM 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
Rs/R0 1,752 1,518 1,369 1,264 1,186 1,122 1,070 1,028 0,988 
PPM 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10 000 
Rs/R0 0,772 0,675 0,613 0,566 0,527 0,495 0,468 0,450 0,432 

 
Remiantis gamintojo pateiktais duomenimis iš CH4 koncentracijų išvesta pers-

kaičiavimo į Rs/Ro lygtis:  

 ŷRs/Ro = 11,531xCH4 ppm
–0,355, (3.8) 

su determinacijos koeficientu R2
 = 0,9998. Po bandymų lauke buvo naudojama 

atvirkštinė šios lygties reikšmė ir iš Rs/R0 gaunamos CH4 koncentracijos ppm. 
Pagal komponentų charakteristikas, žinomas iš specifikacijų bei gautas ma-

tuojant, taikant gamintojo rekomendacijas buvo gauta Rs/R0 santykio, išreikšto 
ppm CH4 koncentracijai, lygtis: 

 Rs/Ro ppm = ((V/ (V/ADCscaleꞏADCval))-1)ꞏRL / Rclean,  (3.9) 

čia V – jutiklio maitinimo įtampa (šiuo atveju 5V); ADCscale – didžiausia analogi-
nio į skaitmeninį signalo keitiklio skalės vertė (šiuo atveju 1024); ADCval – mo-
mentinė mikrovaldiklio reikšmė; RL – apkrovos varža (šiuo atveju 500 ohm); 
Rclean – Rs/R0 santykis gaunamas gryname ore (arba kai šalia jutiklių nėra kalib-
ruojamų dujų koncentracijos). 

Atlikti skaičiavimai aprašyti 1.1 disertacijos poskyryje. Metano išraiška CCH4 
ppm gauta perskaičiuojant iš Rs/R0 varžų santykio taikant (3.9) formulę. 
Matavimų rezultatai pateikti bendroje suvestinėje pagal laiką grafike (3.28 pav.), 
pagal geografinę padėtį interpoliuoti 3.29 paveiksle. Trijų kauburio taškų centre, 
pietinėje dalyje ir šiaurinėje dalyje duomenys pateikti kartotinės stebėsenos atas-
kaitos forma (3.15 lentelė). 
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3.15 lentelė. Matavimo Kariotiškėse duomenys. pateikti kartotinės stebėsenos ataskaitos 
forma 
Table 3.15. Data on measurements in Kariotiškės are presented in the form of a 
monitoring report 

Ei
l. 

N
r. 

Po
sto

 N
r. 

Nustatomi 
parametrai 

Matavimų vietos 
koordinatės 

Matavimo 
atlikimo 
data ir 
laikas 

Matavimų rezultatai Matavimo 
metodas 

 % ppm 

1 

Ce
nt

ra
s 

CH4 X 6064791,812 
Y 561860,878 
Z 189,124 

2018-09-
21 11:09 

X 78 Daviklis 

2 O2 20,9 X Nematuota 

3 Oro tem-
peratūra 

24,0 °C X Daviklis 

4 Oro slėgis 1017 hPa X Nematuota 

5 

Pi
et
ūs

 

CH4 X 6064674,766 
Y 561988,337 
Z 181,054 

2018-09-
21 10:22 

X 38 Daviklis 

6 O2 20,9 X Nematuota 

7 Oro tem-
peratūra 

25,0 °C X Daviklis 

8  Oro slėgis   1017 hPa X Nematuota 

9 

Ši
au

rė
 

CH4 X 6065048,703 
Y 561735,300 
Z 182,197 

2018-09-
21 11:49 

X 90 Daviklis 

10 O2 20,9 X nematuota 

11 Oro tem-
peratūra 

23,0 °C X Daviklis 

12 Oro slėgis 1017 hPa X Nematuota 

 
3.28 pav. matoma dinamika panaši į gautą mikroprocesoriaus skaitmenines 

reikšmes pavertus į milivoltus (3.25 pav.), tačiau perskaičiavus į CCH4 ppm 
matomi mažesni reikšmių svyravimai, matuojant ant kauburio paviršiaus ir didelis 
reikšmės skirtumas matuojant dujas tiesiogiai iš inžerinės dujų surinkimo 
sistemos vamzdžio (pirmos 2 minutės grafike). Galima teigti, jog prototipas 
eksperimento metu Kariotiškių sąvartyne veikė tinkamai, kaip ir tikėtasi. 
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3.28 pav. Dujų jutiklio MQ4 ppm vertės kaip laiko funkcija Kariotiškių sąvartyne 

Fig. 3.28. Gas sensor MQ4 ppm values as a function of time in Kariotiskes landfill site 

 

 
3.29 pav. Matavimų davikliu rezultatų (metano koncentracijų skirtumo) grafikas 

Fig. 3.29. The plot of sensor results (methane concentration differences) 

Sukurtas jutiklio prototipas, skirtas lengvai ir greitai patikrinti galimą 
sąvartynų CH4 dujų išmetimą. Komponentai ir sistemos dizainas, tinkami greito 
reagavimo įrenginiui, turinčiam judėjimo lauke galimybę, siekiant pagerinti dujų 
stebėjimo ir aptikimo procesą. Toks sprendimas tam tikrose situacijose gali 
pakeisti statinio srauto kamerą, jis yra ekonomiškai labiau prieinamas nei lazerio 
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aptikimo sistemos ir geriau detalizuoja mažus emisijos šaltinius nei palydoviniai 
vaizdai. Yra ir kitų tikslesnių prietaisų bei technologijų, tačiau jos yra brangios, 
joms trūksta greito matavimo rezultatų pateikimo arba nėra galimybės nuskaityti 
visos sąvartyno teritorijos centimetrine skiriamąją geometrine geba. 

3.5. Trečiojo skyriaus išvados  

1. Remiantis modeliavimo rezultatais nustatyta, kad metano nuotėkiui  
įtakos turi sąvartyno dangos sluoksniai, ypač efektyvi aukšto tankio 
geotekstilė, vadinama geomembrana. Neeksploatuojamoje sąvartyno 
dalyje būtina gyvybinga paviršiaus augmenija, kuri iš dalies sugeria 
dujų nuotėkį. 

2. Naudojant bepiločius orlaivius su RGB, NIR ir TIR spektro fotoapa-
ratais pagal kartotinio stebėjimo duomenis (nuotraukas), tiriant tuo pa-
čiu metu kiekvieną iki 2 cm tankumo nuotraukos tašką, gali būti nus-
tatomos sąvartyno dangos pažeidimų vietos, kuriose galima padidinta 
metano emisija. BOS rezultatai 2–6 cm tikslumu dokumentuoja geog-
rafinę padėtį suteikdami kartotiniams stebėjimams kontekstą ir gali-
mybę grafiškai vertinti sąvartyno dangos būklę bei pokyčius. 

3. Nuotoliniu būdu gautose (laisvai prieinamose), palydovinėse daugias-
pektrėse nuotraukose globaliam oro taršos vertinimui siūloma sukurtu 
kovariacijos modelio algoritmu tirti oro teršalų kiekį, taip pat ir me-
tano, tarpusavio tikimybinį ryšį. Įvertintas O2 intensyvumas yra dides-
nis nei CH4, gauta didesnė koreliacija ir tankis (r → 1,0:–0,4). Taršos 
parametrų CH4 ir NO2 tarpusavio koreliacija artima nuliui. Taršos pa-
rametro CH4 ir O2 tarpusavio koreliacija yra nedidelė, kinta intervale 
r → –0,07:+0,07.  

4. Puslaidininkiniai dujų jutikliai laboratorinėmis sąlygomis reaguodami 
į metano koncentracijos pokyčius, turi aukštą (>0,9) tiesinės regresijos 
lygties, nurodančios koreliaciją tarp įtampos ir dujų kiekio, determi-
nacijos koeficientą ir parodo modelių atitikimą duomenims. 

5. Eksperimentinių tyrimų metu nustatyta, kad iš puslaidininkių jutiklių 
sudarytas daviklis realiu laiku gali nustatyti oro sudėties pokyčius ir 
taršą metanu. 
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Bendrosios išvados 

1. Atsižvelgiant į metano emisijos teorinių tyrimų ir modeliavimo re-
zultatus, vidutinėje klimato juostoje esančių sąvartynų kartotinius ste-
bėjimus rekomenduojama vykdyti liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Me-
tano emisijai įtakos turi sąvartyno teritorijos dangos sluoksnių sudėtys 
(ypatingai efektyvu taikyti geomembraną), augmenijos kiekis ir būklė 
žemės paviršiuje. 

2. Naudojant bepiločius orlaivius su RGB, NIR ir TIR spektro jutiklių 
fotoaparatais, pagal kartotinio stebėjimo duomenis (nuotraukas) nus-
tatant taškų charakteristiką kas 2 cm (ar rečiau) nuotraukose darytose 
beveik tuo pat metu, nustatomos galimos sąvartyno paviršiaus pažei-
dimų vietos, kuriose galima metano emisija. Remiantis periodiškai at-
liekamo fotografavimo RGB jutikliu duomenimis, gaunamos pavir-
šiaus nuotraukos. Iš jų sudarytus ortofotografinius ir paviršiaus 
modelius sugretinus tarpusavyje galima nustatyti sąvartyno dangos 
pokyčių (galimų pažeidimų) vietas. Taip pat nustatyta, kad sąvartyno 
stebėsenai labiausiai tinkami rodikliai yra augmenijos būsena bei že-
mės paviršiaus temperatūra. 

3. Atlikus bandymus laboratorinėmis ir lauko sąlygomis nustatyta, kad 
sukurtą metano matavimo daviklį galima naudoti fotogrametriškai 
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nustatytuose sąvartyno teritorijos vietose. Sudaryta formulė, kurią ga-
lima naudoti metano koncentracijos verčių nustatymui iš puslaidinin-
kių jutiklių mikrovaldiklio skaitmeninės vertės, žinant kalibracijos pa-
rametrus. 

4. Metano, azoto dioksido ir deguonies koncentracijų kaita bei jų tarpu-
savio ryšys, kintant laikui, vertinamas iš palydovinių nuotraukų pagal 
sudarytą aplinkos taršos parametrų vektorių intensyvumo kovariacijos 
modelį. Modelis yra tinkamas didelių teritorijų globaliai analizei at-
likti, taip pat nustatyta, kad jis gali būti taikomas išskiriant tam tikrus 
augalų plotus, žemėnaudas ar tarpusavyje lyginant klasifikavimo re-
zultatus.  

5. Pritaikius disertacijoje aprašytą metodiką, ištyrus vidutinėje klimato 
juostoje esančią 30 ha komunalinių atliekų sąvartyno teritoriją, nusta-
tyta, kad ši metodika gali būti tinkama metano emisijos vietų nustaty-
mui. 

 



 

115 

 
Literatūra ir šaltiniai 

Abichou, T.; Kormi, T.; Yuan, L.; Johnson, T.; Francisco, E. 2015. Modeling the effects 
of vegetation on methane oxidation and emissions through soil landfill final covers across 
different climates. Journal of Waste Management, DOI: 10.1016/J.WAS-
MAN.2014.11.002. 
Abichou, T.; Powelson, D.; Chanton, J.; Escoriaza, S. 2006. Characterization of methane 
flux and oxidation at a solid waste landfill. Journal of Environmental Engineering, 132, 
220–228, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9372(2006)132:2(220).  
Afonso, L.; Souto, N.; Sebastiao, P.; Ribeiro, M.; Tavares, T.; Marinheiro, R. 2016. Cel-
lular for the skies: Exploiting mobile network infrastructure for low altitude air-to-ground 
communications. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine 31(8): 4–11. 
Agisoft PhotoScan [interaktyvus]. 2018. Žiūrėta 2018 m. rugpjūčio 30 d. Prieiga per in-
ternetą: http://www.agisoft.com/features/professional-edition/ 
Allen, G.; Hollingsworth, P.; Kabbabe, K.; Pitt, J. R.; Mead, S. I.; Robers, G.; Bount, M.; 
Shallcross, D.E.; Percival, C.J. 2019. The development and trial of an unmanned aerial 
system for the measurement of methane flux from landfill and greenhouse gas emission 
hotspots. Journal of Waste Management, 87: 883-892, DOI:10.1016/j.was-
man.2017.12.024. 
Alsharif, M. H. and Nordin, R. 2017. Evolution towards fifth generation (5G) wireless 
networks: Current trends and challenges in the deployment of millimetre wave, massive 
MIMO, and small cells. Telecommunication Systems, 64(4):617-637. 



116 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 

 

Ambrosia, V.; Hutt, M.; Lulla, K. 2011. Unmanned airborne systems (UAS) for remote 
sensing applications. Editorial Geocarto Int. 26: 69–70. 
Antoine, J. P. 2000. Wavelet analysis of signals and images. A grand tour, Revista Cien-
cias Matematicas (La Habana), 18: 113–143. 
Aplinkos oro užterštumo normos. 2001. Valstybės žinios Nr. 106-3827. 
Apvrille, L.; Tanzi, T.; Dugelay, J. L. 2014. Autonomous drones for assisting rescue ser-
vices within the context of natural disasters. In General Assembly and Scientific Sympo-
sium (URSI GASS), XXXIth URSI: 1–4. 
Araus, J. L. and Kefauver, S. C. 2018. Breeding to adapt agriculture to climate change: 
affordable phenotyping solutions. Current Opinion in Plant Biology 45(B): 237–247. 
Arif, M. A. S. and Verstraete, W. 1995. Methane dosage to soil and its effect on plant 
growth. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 11(5):529–535, DOI: 
10.1007/BF00286368. 
Battaglini, R.; Raco, B.; Scozzari, A. 2013. Effective monitoring of landfills: flux meas-
urements and thermography enhance efficiency and reduce environmental impact. Journal 
of Geophysics and Engineering. 10, 64002, DOI:10.1088/1742-2132/10/6/064002. 
Bazienė, K. 2013. Kolmatacijos procesų eksperimentiniai tyrimai ir lėtinimo priemonių 
taikymas savartynams. VGTU leidyklos Technika 2134-M mokslo literaturos knyga: dis-
ertacija: 1–130.  
Baziene, K.; Vasarevicius, S.; Baltrenas, P.; Baltrenaite, E. 2013. Influence of total pre-
cipitation and air temperature on the composition of municipal landfill leachate. Environ-
mental Engineering & Management Journal (EEMJ) 12(1). 
Benassi, F.; Dall’Asta, E.; Diotri, F.; Forlani, G.; Morra di Cella, U.; Roncella, R.; Santise, 
M. 2017. Testing accuracy and repeatability of UAV blocks oriented with GNSS-sup-
ported aerial triangulation. Remote Sensing 9(2): 172. 
Bendea, H.; Boccardo, P.; Dequal, S.; Giulio Tonolo, F.; Marenchino, D.; Piras, M. 2008. 
Low cost UAV for post-disaster assessment. The International Archives of the Photo-
grammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 37(B8): 1373–1379. 
Bender, M.; Conrad, R. 1995. Effect of CH4 concentrations and soil on the induction of 
CH4 oxidation activity. Soil Biology & Biochemistry. 27, 1517–1527. 
Bhandari, A. K. and Kumar, A. 2012. Feature extraction using normalized difference veg-
etation index (NDVI): A Case Study of Jabalpur City. Proceedings of Communication, 
Computing & Security. Procedia Technology. 6, 612–621. 
Bhargava, A. K. Atmospheric Monitoring Using Arduino Boards And Low Cost Sensors. 
International conference on New horizons in Science and managment and Humanities 
(NHSEMH-18) [interaktyvus]. 2018. Žiūrėta 2018 m. rugpjūčio 30 d. Prieiga per inter-
netą: http://data.conferenceworld.in/IIMT_NHSEMH/1.pdf  
Blaschke, T.; Lang, S.; Hay, G.J. (Eds.). 2008. Object-based image analysis: spatial con-
cepts for knowledge-driven remote sensing applications. Springer Science & Business 
Media. 



LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 117 

 

Bogner,  J.;  K.  Spokas;  E.  Burton. 1997.  Kinetics  of  methane  oxidation  in  landfill  
cover  materials:  major  controls,  a  whole--landfill  oxidation  experiment,  and  modeling  
of  net  methane  emissions,  Environmental science & technology.  31,2504–2614. 
Bogner, J. E.; Spokas, K.; Chanton, J. 2010, December. A field-validated model for land-
fill methane emissions inclusive of seasonal methane oxidation. In AGU Fall Meeting Ab-
stracts. 
Bogner, J. E.; Spokas, K. A. and Chanton, J. P. 2011. Seasonal greenhouse gas emissions 
(methane, carbon dioxide, nitrous oxide) from engineered landfills: Daily, intermediate, 
and final California cover soils. Journal of Environmental Quality, 40(3), pp.1010–1020. 
Börjesson, G. and Svensson, B., 1997. Seasonal and diurnal methane emissions from a 
landfill and their regulation by methane oxidation. Waste Management. Res. 15, 33–54. 
Bourn, M.; Robinson, R.; Innocenti, F.; Scheutz, C. 2019. Regulating landfills using meas-
ured methane emissions: An English perspective. Journal of Waste Management, 87: 860–
869, DOI: 10.1016/J.WASMAN.2018.06.032. 
Brady, J. M.; Stokes, M. D.; Bonnardel, J.; Bertram, T. H. 2016. Characterization of a 
quadrotor unmanned aircraft system for aerosol-particle-concentration measurements. En-
vironmental science & technology 50(3): 1376–1383. 
Brunier, G.; Fleury, J.; Anthony, E. J.; Gardel, A.; Dussouillez, P. 2016. Close-range air-
borne Structure-from-Motion Photogrammetry for high-resolution beach morphometric 
surveys: Examples from an embayed rotating beach. Geomorphology 261: 76–88. 
Capodici, M.; Ciraolo, G.; Trapani, D. D. I.; Viviani, G. 2015. Remote sensing analysis 
coupled to field measurements for the evaluation of methane emissions from a landfill 
site: a case study. In: Proceedings Sardinia 2015, Fifteenth International Waste Manage-
ment and Landfill Symposium. 
Capolupo, A.; Pindozzi, S.; Okello, C.; Fiorentino, N.; Boccia, L. 2015. Photogrammetry 
for environmental monitoring: The use of drones and hydrological models for detection 
of soil contaminated by copper. Science of the Total Environment 514: 298–306. 
Cheng, G.; Han, J. 2016. A survey on object detection in optical remote sensing images. 
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 117: 11–28. 
Cheng, H.D.; Jiang, X.H.; Sun, Y.; Wang, J. 2001. Color image segmentation: Advances 
and prospects. Pattern Recognition. 34, 2259–2281. https://doi.org/10.1016/S0031- 
3203(00)00149-7. 
CloudCompare – Open Source project [interaktyvus]. 2018. Žiūrėta 2018 m. rugpjūčio 
30 d. Prieiga per internetą: https://www.danielgm.net/cc/. 
Colomina, I. and Molina, P. 2014. Unmanned aerial systems for photogrammetry and re-
mote sensing: A review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 92: 79–
97. 
Cosyn, P., Miller, R. 2013. Trimble UX5 aerial imaging solution. A new standard in ac-
curacy, robustness and performance for photogrammetric aerial mapping. Trimble Navi-
gation Limited, Westminster, USA. 
Cracknel, A. P. 1997. The Advanced very high resolution radiometer. Taylor and Francis, 
Great Britain, England: 350. 



118 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 

 

Čekanavičius, V. & Murauskas, G. 2002. Statistika ir jos taikymai. [Statistics and it’s ap-
plication] (II). TEV, Vilnius, 194-203 p. Lithuanian with English summary. 
De la Cruz, F. B.; Green, R. B.; Hater, G. R.; Chanton, J. P.; Thoma, E. D.; Harvey, T. A.; 
Barlaz, M. A. 2016. Comparison of Field Measurements to Methane Emissions Models at 
a New Landfill. Environmental Science Technology 50 (17): 9432–9441, doi: 
10.1021/acs.est.6b00415. 
Decker, C. 2018. UAV-derived imagery permits quantification of ice volume loss on trop-
ical, high altitude glacier. Doctoral dissertation, [interaktyvus]. 2018. Žiūrėta 2018 m. 
rugpjūčio 30 d. Prieiga per internetą: https://gustavus.edu/geology/concertFiles/me-
dia/Geology/Decker_2018.pdf.  
Deering, D. W. 1978. Rangeland reflectance characteristics measure by aicraft and space-
craft sensor. PhD dissertation, Texas A@M University, College Station, TX:1-388. 
Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. [interaktyvus]. 2006. Žiūrėta 2021 m. 
gegužės 17 d. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/le-
galAct/lt/TAD/TAIS.291107?jfwid=11dyhewxio 
Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir 
ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. [interaktyvus] 2019. Žiūrėta 2021 m. gegužės 17 d. 
Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/le-
galAct/lt/TAD/TAIS.113899/yZsQcaemjw  
Dematteis, N.; Giordan, D.; Allasia, P. 2019. Image Classification for Automated Image 
Cross-Correlation Applications in the Geosciences. Applied Science. 9(11), 2357; 
https://doi.org/10.3390/app9112357 . 
Desideri, U.; Leonardi, D.; Proietti, S. 2007. Application of infrared thermography to 
study behaviour of biogas captation wells. In: Proceedings Sardinia 2007, Eleventh Inter-
national Waste Management and Landfill Symposium. 
Duffy, J. P.; Pratt, L.; Anderson, K.; Land, P.E.; Shutler, J.D. 2018. Spatial assessment of 
intertidal seagrass meadows using optical imaging systems and a lightweight drone. Estu-
arine, Coastal and Shelf Science 200: 169–180. 
Dufour, D. G.; Drummond, J.R.; McElroy, C.T.; Midwinter, C. 2006. Simultaneous Meas-
urements of Visible (400-700 nm) and Infrared (3.4 µm) NO2 Absorption. The Journal of 
Physical Chemistry A. 2006, 110, 12414–12418. 
eCognition | Trimble [interaktyvus]. 2018 [žiūrėta 2018 m. rugpjūčio 30 d.]. Prieiga per 
internetą: http://www.ecognition.com/ 
Eisenbeiss, H. 2004. A mini unmanned aerial vehicle (UAV): system overview and image 
acquisition. International Archives of Photogrammetry. Remote Sensing and Spatial In-
formation Sciences 36(5/W1): 1–7.  
Eithe, A.W.; Koerner, G. R. 1997. Assessment of HDPE geomembrane performance in a 
municipal waste landfill double liner system after eight years of service. Geotextiles and 
Geomembranes, 15(4–6):277–287. 
El-Fadel, M. and Khoury, R., 2000. Modeling settlement in MSW landfills: a critical re-
view. Critical Reviews in Environmental Science and Technology. 30, 327–361. 



LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 119 

 

El-Fadel, M.; Bou-Zeid, E.; Chahine, W.; Alayli, B. 2002. Temporal variation of leachate 
quality from pre-sorted and baled municipal solid waste with high organic and moisture 
content. Waste Management 22(3): 269–282. 
Emran, B.J.; Tannant, D.D.; Najjaran, H. 2017. Low-altitude aerial methane concentration 
mapping. Remote Sensing 9(8): 823. 
Erdelj, M.; Król, M.; Natalizio, E. 2017. Wireless sensor networks and multi-UAV sys-
tems for natural disaster management. Computer Networks 124: 72–86. 
Erdelj, M.; Natalizio, E. 2016. UAV-assisted disaster management: Applications and open 
issues. In Computing, Networking and Communications (ICNC): 1–5. 
Erdelj, M.; Natalizio, E.; Chowdhury, K.R.; Akyildiz, I. F. 2017. Help from the sky: Lev-
eraging UAVs for disaster management. IEEE Pervasive Computing 1: 24–32. 
ESA [interaktyvus] 2019. Prieiga per internetą: https://earth.esa.int/web/sentinel/user-
guides/sentinel-2-msi/resolutions/spatial [Žiūrėta 2019 m. kovo 29 d.] 
Feng, S.; Leung, A.K.; Ng, C.W.W.; Liu, H.W. 2017. Theoretical analysis of coupled 
effects of microbe and root architecture on methane oxidation in vegetated landfill covers. 
Science of the Total Environment. 599–600, 1954–1964. 
Fjelsted, L.; Christensen, A.G.; Larsen, J.E.; Kjeldsen, P.; Scheutz, C.,2018. Assessment 
of a landfill methane emission screening method using an unmanned aerial vehicle 
mounted thermal infrared camera – A field study. Waste Management: 
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.05.031. 
Flynn, K. F.; Chapra, S. C. 2014. Remote sensing of submerged aquatic vegetation in a 
shallow non-turbid river using an unmanned aerial vehicle. Remote Sensing 6(12):12815-
12836. 
Förstner, W.; Wrobel, B. P., 2016. Photogrammetric Computer Vision. Statistics, Geom-
etry, Orientation and Reconstruction. EBook, ISBN 978-3-319-11550-4. 
Fredenslund, A. M.; Mønster, J.; Kjeldsen, P.; Scheutz, Ch. 2019. Development and im-
plementation of a screening method to categorize the greenhouse gas mitigation potential 
of 91 landfills. Journal of Waste Management, 87: 915–923, DOI: 10.1016/j.was-
man.2018.03.0050956-053X/. 
Gandhi, G. M.; Parthiban, S.; Thummalu, N.; Cristy, A. 2015. NDVI: vegetation change 
detection using remote sensing and GIS – A Case Study of Vellore Distric. Procedia Com-
puter Science. 57, 1199–1210. 
Gebert, J. and Groengroeft, A. 2006. Passive landfill gas emission – influence of atmos-
pheric pressure and implications for the operation of methane-oxidising biofilters. Waste 
Management. 26, 245–251, DOI: 10.1016/J.WASMAN.2005.01.022 . 
Gendebien, A.; Pauwels, M.; Constant, M.; Ledrut-Damanet, M.J.; Nyns, E.J.; Fabry, R.; 
Ferrero, G. L.; Willumsen, H. C.; Butson, J. 1992. Landfill gas from environment to en-
ergy (EUR--14017/1). Commission of the European Communities (CEC).  
Goldsmith Jr, C.D.; Chanton, J.; Abichou, T.; Swan, N.; Green, R.; Hater, G. 2012. Me-
thane emissions from 20 landfills across the United States using vertical radial plume 
mapping. Journal of the Air & Waste Management Association, 62(2):183–197. 



120 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 

 

Gray, P.; Ridge, J.; Poulin, S.; Seymour, A.; Schwantes, A.; Swenson, J.; Johnston, D. 
2018. Integrating Drone Imagery into High Resolution Satellite Remote Sensing Assess-
ments of Estuarine Environments. Remote Sensing 10(8): 1257. 
Grimaccia, F.; Aghaei, M.; Mussetta, M.; Leva, S.;Quater, P.B. 2015. Planning for PV 
plant performance monitoring by means of unmanned aerial systems (UAS). International 
Journal of Energy and Environmental Engineering 6(1): 47–54. 
Guerra-Hernández, J.; González-Ferreiro, E.; Monleón, V.J.; Faias, S.P.; Tomé, M.; Díaz-
Varela, R.A. 2017. Use of Multi-Temporal UAV-Derived Imagery for Estimating Indi-
vidual Tree Growth in Pinus pinea Stands. Forests 8(8): 300. 
Gunapala, S. D.; Bandara, S. V.; Liu, J. K.; Hill, C. J.; Rafol, S. B.; Mumolo, J. M.; Trinh, 
J.T.; Tidrow, M.Z.; LeVan, P.D. 2006. Multicolor megapixel QWIP focal plane arrays for 
remote sensing instruments. In Photonics for Space Environments XI (6308): 63080.  
Gupta, S. G.; Ghonge, M. M.;Jawandhiya, P. M. 2013. Review of unmanned aircraft sys-
tem (UAS). International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & 
Technology (IJARCET), 2(4): 1646. 
Halmø, T. M. 1984. Fast Avfall. Tapir Förlag, Trondheim. 
Hildmann, H., Kovacs, E., 2019. Review: Using Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) as 
Mobile Sensing Platforms (MSPs) for Disaster Response, Civil Security and Public Safe. 
Drones 2019, 3, 59; DOI:10.3390/drones3030059.  
HyspIRI Final Report [interaktyvus]. 2018. Žiūrėta 2020 m. balandžio 4 d. Prieiga per 
internetą: https://hyspiri.jpl.nasa.gov/downloads/reports_whitepapers/HyspIRI_FI-
NAL_Report_1October2018_20181005a.pdf. 
HyTES Instrument Description [interaktyvus]. 2018. Žiūrėta 2018 m. kovo 29 d. Prieiga 
per internetą: https://hytes.jpl.nasa.gov/instrument. 
Hoffmann, C.; Weise, C.; Koch, T.; Paulyb, K. 2016. From Uas Data Acquisition To Ac-
tionable Information–How An End-To-End Solution Helps Oil Palm Plantation Operators 
To Perform A More Sustainable Plantation ManagemenT. International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences 41. 
Hook, S.; William, R.; Johnson, M. C.; Foote, B. T.; Bruno M. 2011. The Prototype 
HyspIRI Thermal Infrared Radiometer (PHyTIR): A high speed, multispectral, thermal 
instrument development in support of HyspIRI-TIR. [interaktyvus]. 2018. Žiūrėta 2018 m. 
kovo 29 d. Prieiga per internetą: https://trs.jpl.nasa.gov/bitstream/handle/2014/43935/11-
2246_A1b.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
Hulley, G. C.; Duren, R. M.; Hopkins, F. M.; Hook, S. J.; Johnson, W.R.; Eng, B. T.; 
Mihaly, J. M.; Chazanoff, V. M.; Staniszewski, S. L.; Aubrey, A. D. 2016. High spatial 
resolution imaging of methane and other trace gases with the airborne Hyperspectral Ther-
mal Emission Spectrometer (HyTES). Atmospheric Measurement Techniques 9(5): 2393. 
Yeniçeri, R.; Hasanzade, M.; Koyuncu, E.; Inalhan, G. 2017. Enabling centralized UTM 
services through cellular network for VLL UAVs. In Integrated Communications, Navi-
gation and Surveillance Conference (ICNS), IEEE: 2E1–1. 



LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 121 

 

Innocenti, F.; Robinson, R.; Gardiner, T.; Finlayson, A.; Connor, A. 2017. Differential 
Absorption Lidar (DIAL) Measurements of Landfill Methane Emissions. Remote Sensing, 
9(9): 953. 
Ishigaki, T.; Yamada, M.; Nagamori, M.; Ono, Y.; Inoue, Y. 2005. Estimation of methane 
emission from whole waste landfill site using correlation between flux and ground tem-
peratures. Environtal Geology. 48, 845–853, DOI: 10.1007/S00254-005-0008-0. 
Yu, K.; Hiscox, A.; DeLaune, R. D. 2013. Greenhouse Gas Emission by Static Chamber 
and Eddy Flux Methods. SSSA Book Series, no. 10., http://faculty.troy.edu/kyu/2013-
methods-wetlands-22.pdf 
Yuan, H., Xiao, Ch., Zhan, W., Wang, Y., Shi, Ch., Ye, H., Jiang, K., ꞏChunhuiZhou, Z., 
Wen, Y., Li, Q. 2019. Target Detection, Positioningand Tracking Using New UAV Gas 
Sensor Systems: Simulation and Analysis. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 94: 
871–882, DOI:10.1007/s10846-018-0909-2. 
Jia, Y.; Guo, Y.; Yan, Ch.; Sheng, H.; Cui, G.; Zhong, X. 2019. Detection and Localization 
for Multiple Stationary Human Targets Based on Cross-Correlation of Dual-Station 
SFCW Radars., Remote Sensing, 11, 1428; doi:10.3390/rs11121428. 
Jimenez-Munoz, J.C.; Sobrino, J. A.; Skokovic, D.; Mattar, C.; Cristobal, J. 2014. Land 
Surface Temperature Retrieval Methods From Landsat-8 Thermal Infrared Sensor Data. 
Geoscience and Remote Sensing Letters, IEEE , vol.11: 1840–1843. 
Johnson, W. R.; Hook, S.J.; Mouroulis, P.; Wilson, D. W.; Gunapala, S. D.; Realmuto, 
V.; Lamborn, A.; Paine, C.; Mumolo, J.M.; Eng, B. T. 2011. HyTES: Thermal imaging 
spectrometer development. In Aerospace Conference, IEEE: 1–8. 
Johnston, D. W. 2018. Unoccupied Aircraft Systems in Marine Science and Conservation. 
Annual review of marine science 11 [interaktyvus]. 2018. Žiūrėta 2018 m. vasario 03 d. 
Prieiga per internetą: https://doi.org/10.1146/annurev-marine-010318-095323 
Kainrath, K.; Gruber, M.; Flühr, H.; Leitgeb, E.; Dautermann, W.; Hinze, A. 2018. Eval-
uation of Mobile Radio Links as Command-and-Control Links for Unmanned Aerial Ve-
hicles. The International Conference on Broadband Communications for Next Generation 
Networks and Multimedia Applications (CoBCom), IEEE: 1–8. 
Kamieniak, J.; Randviir, E. P.; Banks, C. E. 2015. The latest developments in the analyt-
ical sensing of methane. Trends Analytical Chemistry. 73, 146–157. 
Kastek, M., Sosnowski, T., Orżanowski, T., Kopczyński, K., Kwaśny, M., 2009. Multi-
spectral gas detection method. WIT Transactions on Ecology and the Environment. 123, 
227–236, DOI:10.2495/AIR09021.  
Keleshis, C.; Ioannou, S.; Vrekoussis, M.; Levin, Z.; Lange, M.A. 2014. Data Acquisition 
(DAQ) system dedicated for remote sensing applications on Unmanned Aerial Vehicles 
(UAV). In Second International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of 
the Environment (RSCy2014),9229: 92290H. 
Kėdaitis, V. (2009). Koreliacinės ir regresinės analizės pagrindai. Vilnius: Vilniaus uni-
versiteto leidykla, 174 p. 
Klimešová, D.; Ocelíková, E. 2011. GIS and Image Processing. International journal of 
mathematical models and methods in applied ciences 5(5): 915–922.  



122 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 

 

Koch, K. R. Einführung in die Byes-Statistik. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2000, 
224 p. 
Kogan, F. N. 1997. Global drought watch from space. Bulletin of the American Meteoro-
logical Society, 78:621–636. 
Kogan, F. N. 1990. Remote Sensing of weather impact on vegetation in nonhomogeneous 
areas. International Journal of Remote Sensing, 11:1405–1419. 
Krishnamurthi, K.; Thapa, S.; Kothari, L.; Prakash, A. 2015. Arduino based weather mon-
itoring system. International Journal of Engineering Research and General Science 3(2): 
452–458. 
Lagerkvist, A. 2003. Landfill technology. Technical report. 2003:15. Luleå University of 
Technology. 
Laliberte, A.S.; Goforth, M.A.; Steele, C.M.;Rango, A. 2011b. Multispectral remote sens-
ing from unmanned aircraft: Image processing workflows and applications for rangeland 
environments. Remote Sensing, 3(11): 2529–2551. 
Laliberte, A.S.; Winters, C.; Rango, A. 2011a. UAS remote sensing missions for rangeland 
applications. Geocarto Int., 26: 141–156. 
Lando, A.T.; Nakayama, H.; Shimaoka, T., 2017. Application of portable gas detector in 
point and scanning method to estimate spatial distribution of methane emission in landfill. 
Waste Management. 59, 255–266, DOI: 10.1016/J.WASMAN.2016.10.033 . 
Landsat 8 (L8). 2018. DATA USERS HANDBOOK. [interaktyvus]. 2018. Žiūrėta 
2018 m. gruodžio 13 d. Prieiga per internetą: https://www.usgs.gov/core-science-sys-
tems/nli/landsat/landsat-8-data-users-handbook. 
Larson, M.D.; Simic Milas, A.; Vincent, R.K.; Evans, J.E. 2018. Multi-depth suspended 
sediment estimation using high-resolution remote-sensing UAV in Maumee River, Ohio. 
International Journal of Remote Sensing: 1–18. 
Laskar, M.R.; Bhattacharjee, R.; Giri, M.S.;Bhattacharya, P. 2016. Weather Forecasting 
Using Arduino Based Cube-Sat. Procedia Computer Science 89: 320–323. 
Lausch, A.; Pause, M.; Merbach, I.; Zacharias, S.; Doktor, D.; Volk, M.; Seppelt, R. 2013. 
A new multiscale approach for monitoring vegetation using remote sensing-based indica-
tors in laboratory, field, and landscape. Environmental monitoring and assess-
ment, 185(2), 1215–1235. 
Legates, D. R.; Willmott, C. J.1990. Mean seasonal and spatial variability in gauge-cor-
rected, global precipitation. International joirnal of climatology, 10(2): 111–127. 
Levush, R. 2016. Regulation of Drones. Law Library of Congress (Global Legal Research 
Center: Washington, DC. 
Lietuvos bepiločių orlaivių naudotojų asociacijos veikla | LBONA [interaktyvus]. 2017 
[žiūrėta 2017 m. kovo 3 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lbona.lt/lbona-veikla/ 
Lietuvos hirdrometeorologijos tarnyba. (2019). [interaktyvus]. 2019. Žiūrėta 2019 m. 
liepos 3 d. Prieiga per internetą: http://www.meteo.lt/lt/vkl_projektai1  



LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 123 

 

Lindau, C.W.; DeLaune, R. D. 1991. Dinitrogen and nitrous oxide emission and entrap-
ment in Spartina alterniflora saltmarsh soils following addition of N-15 labelled ammo-
nium and nitrate. Estuarine Coastal Shelf Sci. 32:161–173, doi:10.1016/0272-
7714(91)90012-Z 
Liu, Y.; Zheng, X.; Ai, G.; Zhang, Y.; Zuo, Y. 2018. Generating a High-Precision True 
Digital Orthophoto Map Based on UAV Images. ISPRS International Journal of Geo-
Information 7(9): 333. 
Lovitt, J. ; McDermid, G. J.; Strack, M.,  Xu, B. 2018. UAV Remote Sensing Can Reveal 
the Effects of Low-Impact Seismic Lines on Surface Morphology, Hydrology, and Me-
thane (CH4) Release in a Boreal Treed Bog. JGR Biogeoscience, 123(3): 1117–1129. 
Lucchese, L., Mitray, S.K., 2001. Color image segmentation: A state-of-the-art survey. In: 
Indian National Science Academy (INSA-A). Delhi, India, pp. 207–221. https://doi. 
org/10.1.1.84.4896. 
Lum, C.; Mackenzie, M.; Shaw-Feather, C.; Luker, E.; Dunbabin, M. 2016. Multispectral 
Imaging and Elevation Mapping from an Unmanned Aerial System for Precision Agricul-
ture Applications. In Proceedings of the 13th International Conference on Precision Ag-
riculture. 
Mayr, W. 2011. Unmanned aerial systems in use for mapping at BLOM. 53rd Photogram-
metric Week, Institut für Photogrammetrie, Universität Stuttgart: 125–134. 
Manzo, C., Mei, A., Zampetti, E., Bassani, C., Paciucci, L., Manetti, P., 2017. Top-down 
approach from satellite to terrestrial rover application for environmental monitoring of 
landfills. Science of the Total Environment. 584-585, 1333–1348, DOI: 10.1016/J.SCI-
TOTENV.2017.01.033. 
Mao, H.; Paul, O.K.; Yang, N.; Li, L. 2018. Smart Arduino Sensor Integrated Drone for 
Weather Indices: Prototype. Open access peer-reviewed chapter [interaktyvus]. 2018. 
Žiūrėta 2018 m. kovo 29 d. Prieiga per internetą: 
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.76872 
Meteorologija, 2006 [interaktyvus]. Prieiga per internetą: https://commons.wiki-
media.org/w/index.php?curid=7998306 
Maurice, C., Bergman, A., Ecke, H., Lagerkvist, A., 1995. Vegetation as a biological in-
dicator for landfill gas emissions: initial investigations. In: Proceedings: Sardinia 1995, 
Fifth International Landfill Symposium.  
Meygret, A.; Baillarin, S.; Gascon, F.; Hillairet, E.; Dechoz, C.; Lacherade, S.; Martimort, 
Ph.; Spoto, F.; Henry, P.; Duca, R. SENTINEL-2 Image Quality and Level 1 Processing. 
The International Society for Optical Engineering, 2009 Vol. 7452 74520D-1, 
DOI:10.1117/12.826184. 
Merwaday, A.; Tuncer, A.; Kumbhar, A.; Guvenc, I. 2016. Improved throughput coverage 
in natural disasters: Unmanned aerial base stations for public-safety communications. 
IEEE Vehicular Technology Magazine 11(4): 53–60. 



124 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 

 

Mian, O.; Lutes, J.; Lipa, G.; Hutton, J.J.; Gavelle, E.; Borghini, S. 2015. Direct georefer-
encing on small unmanned aerial platforms for improved reliability and accuracy of map-
ping without the need for ground control points. The International Archives of Photo-
grammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 40(1):397–402. 
Milagro-Pérez, M. P.; Ciccolella, A.; Filippazzo, G. 2012. Global Monitoring for Envi-
ronment and Security: GMES Space Component getting ready for operations. ESA bulle-
tin. Bulletin ASE. European Space Agency 2012(149):12–21. 
Mitka, E.; Mouroutsos, S.G. 2017. Classification of Drones. American Journal of Engi-
neering Research (AJER),6(7):36–4. 
Mønster, J., Kjeldsen, P., Scheutz, C., 2019. Methodologies for measuring fugitive me-
thane emissions from landfills – a review. Waste Management, 
DOI.ORG/10.1016/J.WASMAN.2018.12.047. 
Moore, I. D.; Grayson, R. B.; Ladson, A. R. 1991. Digital terrain modelling: a review of 
hydrological, geomorphological, and biological applications. Hydrological Processes, 5, 
3–30. 
NASA, 2018. Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Retrieved from The 
Earth Observatory: http://earthobservatory.nasa.gov/Features/MeasuringVegeta-
tion/measuring_vegetation_2.php (accessed 25 February 2019). 
Ndanga, T.M., Bradley, R.L., Cabral, A.R., 2015. Does vegetation affect the methane ox-
idation efficiency of passive biosystems? Waste Management, 38, 240-249.  
Nenovski, B. and Nedelkovski, I. 2018, October. Defining a feature-rich end-to-end aug-
mented reality platform for spatial exploration. In Proceedings/8 th International confer-
ence on applied internet and information technologies (Vol. 8, No. 1, pp. 103–108). “St 
Kliment Ohridski” University-Bitola, Faculty of Information and Communication Tech-
nologies-Bitola, Republic of Macedonia. 
Noor, N.M.; Mastor, I.Z.; Abdullah, A. 2018. UAV/Drone Zoning in Urban Planning: 
Review on Legals and Privacy. The Second International Conference on the Future of 
ASEAN (ICoFA) 2: 855–862.  
Oro užterštumo normos Vilniaus [interaktyvus]. 2018. Žiūrėta 2018 m. vasario 03 d. 
Prieiga per internetą: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/aplinkos-kokybe/oras/uzter-
stumo-normos/ 
Papageorgiou, G.; Hadjis, A.; Abrosimova, K.; 2008. Management Flight Simulators; a 
New Approach to the Development of Decision 
PHyTIR – Prototype HyspIRI Thermal Infrared Radiometer – PHyTIR Site [inter-
aktyvus]. 2018. Žiūrėta 2018 m. kovo 29 d. Prieiga per internetą:  
https://phytir.jpl.nasa.gov/. 
Prasad, S.; Thenkabail. 2016. Remotely Sensed data characterization, classification, and 
accuracies. Taylor and Francis Group, LLC. 
Punyatoya, P. Remote Sensing and Geographical Information System (GIS). The Associ-
ation for Geographical Studies. [interaktyvus]. 2018. Žiūrėta 2018 m. gruodžio 11 d. 
Prieiga per internetą: <http://ags.geography.du.ac.in/Study %20Materials_files/Punya-
toya %20Patra_AM.pdf> 



LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 125 

 

Ragauskas, U.; Bručas, D.; Sužiedelytė-Visockienė, J. 2017. Research on presice point 
positioning and Real-Time Kinematics corrections for unmanned aerial vehicle global po-
sitioning systems. Aviation. 21 (1): 17–22.  
Ramadhani, S.A.; Bennett, R.M.;Nex, F.C. 2018. Exploring UAV in Indonesian cadastral 
boundary data acquisition. Earth Science Informatics, 11(1):129–146. 
Remote Sensing Phenology, 2018. NDVI – the foundation. Prieiga internete: https://phe-
nology.cr.usgs.gov/ndvi_foundation.php Žiūrėta: 2019 m. vasario 25 d. 
Rolston, D.E. 1986. Gases flux. In: A. Klute, editor, Methods of soil analysis. Part 1. 
Physical and mineralogical methods. SSSA Book Ser. 5. SSSA, Madison, WI. p. 1103–
1119. 
Rosell, J.R.; Sanz, R. 2012. A review of methods and applications of the geometric char-
acterization of tree crops in agricultural activities. Computers and electronics in agricul-
ture 81: 124–141. 
Ruzgienė, B., Aksamitauskas, Č., Daugėla, I., Prokopimas, Š., Puodžiukas, V., & Rekus, 
D. 2015. UAV PHOTOGRAMMETRY FOR ROAD SURFACE MODELLING. Baltic 
Journal of Road & Bridge Engineering, 10(2). 
Scheutz, C., Bogner, J., Chanton, J., Blake, D., Morcet, M., Kjeldsen, P., 2003. Compar-
ative oxidation and net emissions of methane and selected nonmethane organic com-
pounds in landfill cover soils. Environtal Science and Technologies. 37, 5150–5158. 
Scheutz, C., Bogner, J., Chanton, J. P., Blake, D., Morcet, M., Aran, C., Kjeldsen, P., 
2008. Atmospheric emissions and attenuation of non-methane organic compounds in 
cover soils at a French landfill. Waste Management. 28, 1892–1908. 
Scheutz, C., Cassini, F., De Schoenmaeker, Jan, Kjeldsen, P., 2017. Mitigation of methane 
emissions in a pilot-scale biocover system at the AV Miljø Landfill, Denmark: 2. Methane 
oxidation. Waste Management. 63, 203–212. 
Scheutz, C., Fredenslund, A.M., Nedenskov, J., Samuelsson, J., Kjeldsen, P., 2011. Gas 
production, composition and emission at a modern disposal site receiving waste with a 
low organic content. Waste Management. 31, 946–955. 
Schreiber, L.; Ostiari, E. 2014. Game of drones: do civilian applications harbour opportu-
nities for sustainable development? [interaktyvus]. 2014. Žiūrėta 2017 m. vasario 24 d. 
Prieiga per internetą: http://www. mirova. com/Content/Documents/Mirova/publica-
tions/va/studies/MIROVA_Study_Game_of_drones_EN. pdf. 
Schuyler, T .J.; Guzman, M. I. 2017. Unmanned Aerial Systems for Monitoring Trace 
Tropospheric Gases. Journal of Atmosphere 8 (10): 206, doi:10.3390/atmos8100206 
SENTINEL Online [interaktyvus] 2019. Prieiga internete: https://sentinel.esa.int. Žiūrėta 
2019 m. liepos 5 d. 
SENTINEL-2 Radiometric Resolutions [interaktyvus] 2019. Prieiga internete: https://sen-
tinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/resolutions/radiometric. Žiūrėta 
2019 m. liepos 5 d. 
Shahzad, N.; Ahmad, S. R.;Ashraf, S. 2017. An assessment of pan-sharpening algorithms 
for mapping mangrove ecosystems: a hybrid approach. International journal of remote 
sensing 38(6):1579–1599. 



126 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 

 

Sheng, H.; Chao, H.; Coopmans, C.; Han, J.; McKee, M.; Chen, Y. 2010. Low-cost UAV-
based thermal infrared remote sensing: Platform, calibration and applications. In Mecha-
tronics and Embedded Systems and Applications (MESA), IEEE/ASME International 
Conference: 38–43. 
Sherman, A. T.; McGrew, D. A. 2003. Key Establishment in Large Dynamic Groups Us-
ing One-Way Function Trees. IEEE Transactions On Software Engineering. 29(5): 444–
458. 
Skeivalas, J.; Obuchovski, R.; Kilikevičius, A. 2019. The analysis of gravimeter perfor-
mance by applying the theory of covariance functions. Indian Journal of Physics, DOI 
10.1007/s12648-019-01398-7. 
Skeivalas, J; Parseliunas, E. K. 2013. On identification of human eye retinas by the covar-
iance analysis of their digital Images, Optical Engineering 52(7), 073106. 
Slonecker, T.; Fisher, G.B.; Aiello, D.P.; Haack, B. 2010. Visible and infrared remote 
imaging of hazardous waste: a review. Remote Sensing 2(11): 2474–2508. 
Solidakis, G.N.; Tsokas, F.M.; Batistatos, M.C.; Sagias, N.C.; Tsoulos, G.V.; Zarbouti, 
D.A.; Athanasiadou, G.E. 2017. An Arduino-based subsystem for controlling UAVs 
through GSM. In Modern Circuits and Systems Technologies (MOCAST). 6th Interna-
tional Conference on IEEE: 1–4.  
Spokas, K., Bogner, J. and Chanton, J., 2011. A process-based inventory model for landfill 
CH4 emissions inclusive of seasonal soil microclimate and CH4 oxidation. Journal of 
Geophysical Research: Biogeosciences, 116(G4). 
Spokas, K., Bogner, J., 2011. Limits and dynamics of methane oxidation in landfill cover 
soils. Waste Management. 31, 823–832, DOI:10.1016/j.wasman.2009.12.018. 
Spokas, K., Bogner, J., Corcoran, M. and Walker, S., 2015. From California dreaming to 
California data: Challenging historic models for landfill CH 4 emissions. Elementa, 3. 
Spokas, K.; Bogner, J.; Chanton, J.P.; Morcet, M.; Aran, C.; Graff, C.; Moreau-Le Golvan, 
Y.; Hebe, I. 2006. Methane mass balance at three landfill sites: What is the efficiency of 
capture by gas collection systems?. Waste management, 26(5):516–525. 
Stachowiak, D.; Jaworski, P.; Krzaczek, P.; Grzegorz, M. 2018. Laser-Based Monitoring 
of CH4, CO2, NH3, and H2S in animal Farming – System Characterization and Initial 
Demonstration. Sensors 2018, 18, 529; doi:10.3390/s18020529.  
Stern, J. C., Chanton, J., Abichou, T., Powelson, D., Yuan, L., Escoriza, S., Bogner, J., 
2007. Use of a biologically active cover to reduce landfill methane emissions and enhance 
methane oxidation. Waste Management, 27, 248–1258.  
Stöcker, C.; Bennett, R.; Nex, F.; Gerke, M.; Zevenbergen, J. 2017. Review of the current 
state of UAV regulations. Remote sensing 9(5): 459. 
SUAS radiometry technical note [interaktyvus]. 2016. Žiūrėta 2020 m. rugpjūčio 28 d. 
Prieiga per internetą: https://dl.djicdn.com/downloads/zenmuse_xt/en/sUAS_Radiome-
try_Technical_Note.pdf 
Suomalainen, J.; Anders, N.; Iqbal, S.; Roerink, G.; Franke, J.; Wenting, P.; Hünniger, D.; 
Bartholomeus, H.; Becker, R.; Kooistra, L. 2014. A lightweight hyperspectral mapping 



LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 127 

 

system and photogrammetric processing chain for unmanned aerial vehicles. Remote Sens-
ing 6(11): 11013–11030. 
Sužiedelytė Visockienė, J.; Bručas, D.; Bagdžiūnaitė, R.; Puzienė, R.; Stanionis, A.; Ra-
gauskas, U., 2016. Remotely-piloted aerial system for photogrammetry: orthoimage gen-
eration for mapping applications. Geografie. Prague: Czech Geographic Society. ISSN 
1212-0014. Vol. 121, iss. 3 (2016), p. 349–367. 
Tanteri, L.; Rossi, G.; Tofani, V.; Vannocci, P.; Moretti, S.; Casagli, N. 2017. Multitem-
poral UAV survey for mass movement detection and monitoring. In: Workshop on World 
Landslide Forum. Springer, Cham.  
Teodoro, A. C.; Araujo, R. 2016. Comparison of performance of object-based image anal-
ysis techniques available in open source software (Spring and Orfeo Toolbox/Monteverdi) 
considering very high spatial resolution data. Journal of Applied Remote Sensing 10(1): 
16011. 
Thenkabail, P.S., 2015. Remotely Sensed Data Characterization, Classification, and Ac-
curacies. Remote Sensing Handbook. First edition. CRC Press. Boca Raton. 
Thomasen, T. B.; Scheutz, C.; Kjeldsen, P. 2019. Treatment of landfill gas with low me-
thane content by biocover systems. Waste Management, 84, 29–37. 
Tonkin, T.; Midgley, N. 2016. Ground-control networks for image based surface recon-
struction: an investigation of optimum survey designs using UAV derived imagery and 
structure-from-motion photogrammetry. Remote Sensing 8(9): 786. 
Trimble Inpho UAS Master. 2018. [interaktyvus]. 2014. Žiūrėta 2017 m. vasario 24 d. 
Prieiga per internetą: https://geospatial.trimble.com/products-and-solutions/trimble-
inpho-uasmaster  
Turner, I. L.; Harley, M. D.; Drummond, C. D. 2016. UAVs for coastal surveying. Coastal 
Engineering 114: 19–24. 
Tziavou, O.; Pytharouli, S.; Souter, J. 2018. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) based map-
ping in engineering geological surveys: Considerations for optimum results. Engineering 
Geology 232: 12–21. 
USEPA, 2006. EPA Test Method (OTM 10), 2019. Prieiga internete: 
http://www.epa.gov/ttn/emc/prelim/otm10.pdf Žiūrėta 2019 m. birželio 18 d. 
Ventura, D.; Bonifazi, A.; Gravina, M.; Belluscio, A.; Ardizzone, G. 2018. Mapping and 
Classification of Ecologically Sensitive Marine Habitats Using Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV) Imagery and Object-Based Image Analysis (OBIA). Remote Sensing 10(9): 1331. 
Wallace, L.; Lucieer, A.; Watson, C.; Turner, D. 2012. Development of a UAV-LiDAR 
system with application to forest inventory. Remote Sensing 4(6): 1519–1543. 
Wang, N.-Y.; Liu, C.; Ferraro, R.; Wolff, D.; Zipser, E.; Kummerow, C. 2009. TRMM 
2A12 Land precipitation product – status and future plans. Journal of Meteorological So-
ciaty of Japan. 87: 237–253. 
Wang, W.; Zhang, L.; Zhang, W. 2013. Analysis of Optical Fiber Methane Gas Detection 
System. Procedia Engineering 52:401–407 



128 LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 

 

Watts, A. C.; Ambrosia, V. G.; Hinkley, E.A. 2012. Unmanned aircraft systems in remote 
sensing and scientific research: Classification and considerations of use. Remote Sensing 
4(6): 1671–1692. 
Willmott, C. J.; Matsuura, K. 1995. Smart Interpolation of Annually Averaged Air Tem-
perature in the United States. Journal of Applied Meteorology 34(12): 2577–2586. 
Xie, Y., Sha, Z., Yu, M., 2008. Remote sensing imagery in vegetation mapping: review. 
Plant Ecology. 1, 9–23.  
Xu, L., Lin, X., Amen, J., Welding, K., McDermitt, D., 2014. Impact of changes in baro-
metric pressure on landll methane emission. Global Biogeochemical Cycles. 28, 679–
695. DOI:10.1002/2013GB004571. 
Zhang, H., Hu, H., Yao, X., Zheng, K., Gan, Y., 2009. Estimation of above-ground bio-
mass using HJ-1 hyperspectral images in Hangzhou Bay, China. In: International Confer-
ence on Information, Engineering and Computer Science. DOI: 10.1109/ICI-
ECS.2009.5364800.



 

129 

 
Autoriaus mokslinių publikacijų 

disertacijos tema sąrašas 

Straipsniai recenzuojamuose mokslo žurnaluose 
Daugela, I.; Suziedelyte Visockiene, J.; Skeivalas, J. 2020. Analysis of air pollution pa-
rameters using covariance function theory. Ecological chemistry and engineering S-Che-
mia i inzynieria ekologiczna S. Opole: Society of Ecological Chemistry and Engineering. 
ISSN 1898-6196. vol. 27, iss. 4, p. 555–565. 
Daugela, I.; Suziedelyte Visockiene, J.; Kumpiene, J.; Suzdalev, I. 2021. Measurements 
of flammable gas concentration in landfill areas with a low-cost sensor. Energies 2021, 
14, 3967. https://doi.org/10.3390/en14133967. 
Daugėla, I.; Sužiedelytė Visockienė, J.; Tumelienė, E.; Skeivalas, J.; Kalinka, M. 2021. 
Covariate model of pixel vector intensities of invasive H. sosnowskyi plants. Journal of 
imaging. Basel: MDPI. ISSN 2313-433X. vol. 7, iss. 3, p. 2–17. 
Daugėla, I.; Sužiedelytė Visockienė, J.; Kumpienė, J. 2020. Detection and analysis of me-
thane emissions from a landfill using unmanned aerial drone systems and semiconductor 
sensors. Detritus – Multidisciplinary journal for waste resources and residues. Padova: 
Cisa publisher. ISSN 2611-4127. vol. 10, p. 127–138. 
 
 



130 AUTORIAUS MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ DISERTACIJOS TEMA SĄRAŠAS 

 

Straipsniai kituose leidiniuose 
Daugėla, I.; Sužiedelytė-Visockienė, J.; Aksamitauskas, V. Č. 2018. RPAS and GIS for 
landfill analysis. 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Pro-
tection and Engineering EKO-DOK 2018, Centrum Zdrowia i Wypoczynku Nowy Zdrój, 
Polanica-Zdrój, Politechnika Wrocławska, 16–18 April 2018. Les Ulis : EDP Sciences. 
2018, art. no. 00025, p. 1–9. (E3S Web of Conferences, eISSN 2267–1242; vol. 44). 
DOI:10.1051/e3sconf/20184400025. DOAJ; Scopus; NASA Astrophysics Data System; 
Conference Proceedings Citation Index – Science (Web of Science); ProQuest Central.  
Daugėla, I.; Sužiedelytė-Visockienė, J.; Stanionis, A.; Tumelienė, E.; Antanavičiūtė, U.; 
Aksamitauskas, V. Č. 2017. Comparing quality of aerial photogrammetry and 3D laser 
scanning methods for creating 3D models of objects. 10th International conference “En-
vironmental Engineering”, 27–28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, 
Lithuania. Vilnius : VGTU Press, 2017, art. no. enviro.2017.182. eISBN 9786094760440. 
eISSN 2029-7092. p. 1–8. DOI: 10.3846/enviro.2017.182. Scopus; Conference Proceed-
ings Citation Index – Science (Web of Science). 

Konferencijų pranešimų medžiagoje 
Daugėla, I.; Sužiedelytė-Visockienė, J. 2019. Modern Remote Sensing techniques applied 
to landfill site monitoring. International Symposium on Applied Geoinformatics (ISAG-
2019), 7-9 November 2019, Istanbul, Turkey: proceedings. Istanbul: Yildiz Technical 
University. ISBN 9789754615647. vol. 1, no. 1, p. 579–614. 
Daugėla, I.; Sužiedelytė-Visockienė, J. 2018. Fotokameros ir kitų tipų jutikliai, taikomi 
cheminiams elementams aptikti ir gradientui įvertinti. 21-osios Lietuvos jaunųjų moks-
lininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija 
ir geodezija, 2018 m. kovo 23 d. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 
2018. eISBN 9786094761140. eISSN 2029-7149. p. 1–5. DOI: 10.3846/geo.2018.002.  
Daugėla, I.; Sužiedelytė-Visockienė, J. 2019. Augmenijos biomasės sąvartyno teritorijoje 
įvertinimas pagal vegetacijos indeksą, nustatytą artimo infraraudoniesiems spindulių 
spektro nuotraukose. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas –  
Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2019 m. kovo 29 d. 
Vilnius: [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 22th conference for junior researchers 
„Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 29 March, 2019, Vilnius, 
Lithuania. Vilnius: VGTU, 2019, p. 1–4. 
Daugėla, I.; Aksamitauskas, V. Č. 2017. Aplinkos tyrimas ir modeliavimas naudojant 
bepiločio orlaivio duomenis. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos  
„Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. 
kovo 24 d. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas. eISSN 2029-7149. 2017, 
p. 1–5. 



 

131 

 
Summary in English 

Introduction 

Formulation of the problem 
The effects of climate change are increasingly being felt around the world: extreme mete-
orological and hydrological phenomena are increasing, the distribution of precipitation is 
changing, glaciers are melting and ocean levels are rising. The average global temperature 
is 0.8 °C higher compared to the pre-industrial period. To avoid the irreversible negative 
effects of climate change, global temperatures must not rise by more than 2 °C. However, 
despite climate change mitigation measures, the impact continues to be exacerbated by 
past greenhouse gas (GHG) emissions. It is therefore necessary to monitor and forecast 
the release of CO2, NO2 and CH4 into the environment. In order to reduce GHG emissions 
in our environment, it is important to develop efficient technologies and methods for de-
tecting and measuring emissions. In landfill areas, gas concentrations are monitored and 
measured by slow sampling in the area from upfront decided spots or wells and only twice 
a year. Often, small methane leaks occurring at damaged landfill surface sites go unno-
ticed. 

The area is inspected by bypassing it, which is not up-to-date when we have 
unmanned aerial vehicle systems on the market that can control and identify surface da-
mage at any time. After selecting the camera sensors and performing photo processing and 
modeling with geographic information systems, orthophotographic and surface relief mo-
dels are obtained to review the area. 
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Chemical compounds, as well as methane, are measured with classical analyzers by 
tightly attaching them to installed wells. The gas entering the air from the damaged landfill 
surface is not detected and disperses in the atmosphere, air pollution increases. A specia-
lized sensor is needed to record the gas concentration not only on the spot, but also in an 
open space. The sensor can be attached to an unmanned aircraft or a geodetic pole. 

Relevance of the thesis 
Reducing anthropogenic greenhouse gases aims to mitigate climate change and protect the 
environment. April 16 in 2014 the main objective of the Regulation of the European Par-
liament and of the Council was to reduce emissions by two thirds. At the national level, it 
has been decided to regulate the amount of air pollutants of anthropogenic origin and its 
changes in all sectors of the Lithuanian economy by issuing limits and to constantly mo-
nitor and assess the emissions into the ambient air in detail. 1998 Lithuania signed the 
Kyoto Protocol, which it ratified in 2002, thus committing Lithuania to stabilizing GHG 
concentrations in the atmosphere at a level that protects the climate system from dangerous 
anthropogenic impacts on the environment. Accounting reports on GHG emissions from 
the main sectors of the country's economy, as well as from municipal waste landfills, are 
submitted annually. 

The dissertation focuses on the identification of methane emission sites in the area, 
the development of a quantity change measurement sensor and the application of the 
methods to the landfill area. The first attempts to capture chemical elements of air and soil 
surface pollution by remote methods were made from satellites around 2010, but modern 
drone systems are significantly more mobile than manned aircraft or other aircraft. The 
application of these systems is cost-effective, which opens up new opportunities for re-
search and innovation. Accurate mathematical modeling results are expected from high 
uniform spatial resolution data. Rapid data collection, environmentally friendly GIS tech-
nologies provide opportunities and encourage new research that has not been done before. 
New results are needed for national emissions management and effective climate change 
prevention. Additional research and assessments are needed to effectively identify gre-
enhouse gas leakages and measure emissions. 

The object of research 
Methane emissions in the landfill by studying the entire area, monitoring the land surface 
and meadow vegetation. 

The aim of the thesis 
To apply remote sensing methods in the landfill area to identify methane release sites and 
to create a sensor to measure methane emissions. 

The tasks of the thesis 
To achieve the goal of the work, the following tasks are set: 

1. Theoretical analysis of methane emission detection methods, directly or through 
environmental effects. 
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2. To perform experimental photography and photo processing processes using diffe-
rent unmanned aircraft systems for the identification of methane emission sites in 
the landfill territory. 

3. To construct a methane measuring sensor, to calibrate the sensor, to prepare an 
algorithm for control. To investigate methane emissions in the landfill area. 

4. Using the developed auto-correlation and cross-correlation algorithm, to determine 
the change of their concentrations and their correlation on a time scale in the satel-
lite photographs of methane, nitrogen dioxide and oxygen gas obtained by the re-
mote method. 

5. Based on the results of experimental research, to develop a methodology for the 
identification of methane emission sites by including gas measurements with a de-
veloped sensor. 

Research methodology 
The dissertation uses linear and logarithmic regression, covariance calculation methodo-
logy, photogrammetric method and OBIA algorithm for digital remote sensing and GIS 
technologies. Theoretical, experimental mathematical models evaluate the possibility of 
methane emissions in the area. 

Scientific novelty of the thesis 
During the preparation of the dissertation, the following new and significant results were 
obtained for the science of environmental engineering: 

1. Based on the research results, the application of unmanned aircraft systems with 
different camera sensors has developed a remote method for the identification of 
methane emission sites; 

2. According to the specific conditions of the landfill, efficient components were se-
lected and a sensor was designed and implemented to measure the ratio of methane 
and oxygen concentrations in the landfill environment. 

3. An auto-correlation and cross-correlation algorithm has been developed to deter-
mine the change of methane and other gas concentrations and their interrelations 
in photographs of different spectra. 

Practical value of the research findings 
The developed method of remote identification of methane emission sites can be applied 
in practice – for monitoring closed and operating landfills. Landfills are usually inspected 
for the same selected points a couple of times a year. With the proposed method, surveys 
could be conducted more frequently by observing specific areas or points (not necessarily 
pre-selected) identified remotely. At selected or remotely identified methane emission 
points in the landfill, it is proposed to measure the amount of gas with a developed sensor 
that can be integrated into the drone or attached to a Global Positioning System (GPS) 
receiver pole. The results obtained by this method would supplement the obtained landfill 
inspection results not only with new measurement results, but also with visual material 
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(photographic images, orthophotographic and surface relief models). This material, when 
compared with the newly obtained results of another test, is useful for assessing surface 
changes. The developed auto-correlation and cross-correlation algorithm is applied not 
only to monitor methane concentration, but also in other areas, such as identifying certain 
land uses. 

Defended statements 
1. A remote, operative method of identifying damaged landfill sites and methane e-

mission points can be used to monitor closed landfills. 
2. A landfill monitoring sensor shall respond proportionally to changes in the methane 

concentration in the environment in the range of 100 k to 500 k ppm after calibra-
tion. 

3. The developed auto-correlation and cross-correlation algorithm for studying and 
modeling the interrelationships of methane and other gas concentrations is applied 
in other fields as well. 

Approval of the research findings 
The topic of the dissertation is 10 scientific articles: 4 – in scientific journals included in 
the Clarivate Analytics Web of Science list (Daugėla et al. 2020a; Daugėla et al. 2020b; 
Daugėla et al. 2021a; Daugėla et al. 2021b); 2 – in the peer-reviewed material of the in-
ternational conference (Daugėla et al. 2018; Daugėla et al. 2017), 4 – in other materials 
of international and republican conferences (Daugėla, Sužiedelytė-Visockienė, 2017; 
2018; 2019; Daugėla, Aksamitauskas, 2017). 

The results of the research carried out in the dissertation were published in scientific 
conferences in Lithuania and abroad: 

- Young scientists' conference "Science – the Future of Lithuania" in the sections 
"Environmental Engineering" and "Civil Engineering and Geodesy" in 2017-2020 in Vil-
nius; 

- International Conference – 10th International Conference “Environmental Engine-
ering” 2017 in Vilnius; 

- International Conference – 10th Conference on Interdisciplinary Problems in the 
Field of Environmental Protection and Engineering "EKO-DOK 2018" in 2018 in Poland; 

- At the International Conference – The 1st International Turkish-Latvian Geoscien-
ces Conference 2019 in Turkey; 

- International Conference – EDUlearn20: 12th International Conference on Edu-
cation and New Learning Technologies, 6–7 July 2020 in Palma, Spain. 

The structure of the dissertation 
The dissertation consists of an introduction, three chapters and a summary of the results. 
There are also 6 annexes. 

The total scope of dissertation is 146 pages, excluding annexes, 60 numbered formu-
las, 66 figures and 26 tables were used in the text. 183 references were used in writing the 
dissertation. 
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1. Application of remote sensing methods for monitoring of 
methane in the environment 
The effects of climate change are increasingly being felt around the world: natural pro-
cesses are changing, extreme weather and hydrological phenomena are increasing, precip-
itation patterns are changing, glaciers are melting and ocean levels are rising. The average 
global temperature is 0.8–1.2 ⁰C higher compared to the pre-industrial period. To avoid 
the irreversible negative effects of climate change, global temperatures must not rise by 
more than 2 °C. It is necessary to monitor and forecast the release of greenhouse gases 
(GHG) such as carbon dioxide (CO2), nitrogen dioxide (NO2) and methane (CH4) into the 
environment. It is important to develop effective detection and capture technologies to 
reduce the amount of greenhouse gases in our environment. At present, gas monitoring at 
the municipal waste landfills in Lithuania is carried out according to measurements at the 
points provided for in the plan. Measurements of CH4, CO2, hydrogen sulfide (H2S) gas 
and oxygen (O2), air temperature and atmospheric (barometric) pressure are measured. At 
the points where gas emissions from the landfill surface are detected, the gas flow density 
and emission flow are calculated. Atmospheric emissions (CO2, CH4 and N2O) can be 
determined with a Dräger multi-channel analyzer X-am 7000. This sensor complies with 
the European Union Directive 94/9/EC for biogas meters. Measurements are performed in 
a flow box made of stainless steel, with volume of 6877 cm3. The base of the flow box is 
open. The box is placed on the surface of the landfill, its edges are sealed so that the landfill 
gas does not enter the atmospheric air during the study and vice versa. Based on the per-
formed gas concentration measurements in the “flow box” and the calculation results, a 
graph of the gas concentration change over time is drawn up and a repeated monitoring 
report is prepared. In 1986, scientist D. E. Rolston (1986) described the principle of oper-
ation of a closed gas flow measuring box. With this system, gas flow measurements are 
performed several times a year to estimate seasonal or annual gas flow. Concentrations of 
CH4, CO2 or nitrous oxide (N2O) gas samples can also be determined by gas chromatog-
raphy (DC). From DC, the gas return layer from the soil surface is calculated. Appropriate 
replication must be used in each wetland area or landfill. 

Changes in gas composition are also recorded by remote sensing, and environmental 
information is obtained using open-platform electronic sensors and lasers integrated in 
cameras. The sensor captures the range of wavelengths and frequencies of electromagnetic 
radiation to which the sensor is sensitive. The sensors are divided into RGB (the most 
common color model of visible light) and spectral: single-spectrum, multispectral, and in 
recent years also hyper-spectral. This type of camera is used in research laboratories, arti-
ficial satellites, airplanes, and in recent years, in unmanned aerial vehicles (UAV) – to 
study the composition of the earth's surface (including chemical). NASA (USA) has cre-
ated the HyTES spectrometer to boost development of earth sciences. It is a 60 m nadir 
geometric resolution instrument built into a airplane, that is controlled from the ground. 

The spectrometer records data in 256 spectral bands between 7.5 and 12 µm. HyTES 
includes Dyson spectrometer, long, straight slit, curved diffraction grating, and quantum 
well infrared detector (QWIP). According to HyTES data, individual spatial structures of 
plumes arising from CH4, H2S, NH3, NO2, SO2 pollution sources are characterized. Higher 
spatial and spectral resolution data (4.5 μm) are for the HyspIRI (Hyperspectral Infrared 
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Imager) Thermal Infrared (TIR) system. was the first project that demonstrated focal plane 
array technology as a scanning technique. 

Laser sensors are also used to detect chemical elements. A mini laser sensor (LMm) 
detects methane by emitting infrared light and observing the light that is reflected back to 
the device. Methane gas absorbs specific frequencies LMm uses that to calculate how 
much methane is in the path of the beam. LMm measures the average density of methane 
gas in the light beam path and it is then expressed in ppm-m, which is the product of the 
methane gas cloud concentration (ppm) and the light path length (m). Measuring and tar-
geting rays can penetrate transparent surfaces, e.g. glass, thus allowing the detection of 
methane through the windows of locked rooms. This device is suitable for use in landfills 
for measuring methane leakage and concentration when walking, driving a vehicle, flying 
a helicopter or applying technique with UAV.  

The principles of gas detection by sensors are diverse and can be divided into phys-
ical, chemical and biochemical principles. Most sensor technologies rely on the surface 
adsorption of gas molecules. Some sensory principles can directly detect physical sorp-
tion, but most require physical sorption followed by chemisorption to affect the physical 
properties of the transducer. Open-source platforms such as Arduino, Raspberry Pi and 
their sensors are also used for atmospheric monitoring. The abundance of sensors currently 
in production allows the development of open source systems suitable for air pollution 
monitoring, where the following criteria are used for monitoring: meteorological indica-
tors: temperature, wind speed, relative humidity, pressure; chemical indicators: SO2, NO, 
NO2, PM10, PM2.5, O3, CO and volatile organic compounds (VOC). The Arduino Uno 
features 14 digital input and output pins, 6 analog inputs, a 16 MHz ceramic resonator, a 
USB port, a power outlet, an ICSP, a reset button, and everything needed to support a 
microcontroller (Krishnamurthi et al. 2015). Open-source systems can be used by UAV 
due to their low cost, relatively small size and weight. A general spatial trend of concen-
trations and an accuracy of ± 30 % would be acceptable for critical localization or detec-
tion of source, additional monitoring of weak spots and further investigations would re-
quire <20 % (Schuyler & Guzman, 2017). To detect traces of GHG and VOCs in the lower 
atmosphere, UAV can be fitted with various types of sensors and data results, supple-
mented by high-resolution processed RGB camera images, incorporated into Earth spatial 
GIS database systems for storage and further analysis. Correlation analysis methods are 
used in data research. 

European landfill operators are obliged to collect, treat, and use landfill gas (LFG) 
in landfills receiving biodegradable waste, and to monitor fugitive emissions. Modern Eu-
ropean landfills have nearly impermeable top covers and LFG collection systems to reduce 
the amount of LFG escaping to the atmosphere. Nevertheless, localized uncontrolled LFG 
emissions occur frequently, which can contribute significantly to the global flux of green-
house gases into the atmosphere. A top cover can effectively minimize CH4 emissions by 
promoting microbial CH4 oxidation (Stern et al., 2007, Thomasen et al., 2019; Fre-
denslund et al., 2019). Therefore, if spots with high CH4 emissions could be localized, it 
may be possible to take remedial action by stimulating CH4-oxidizing bacteria (Scheutz 
et al, 2017). Such localized high emission spots can account for as much as 50-75 % of 
LFG emissions from modern landfills, but they are transient; their temporal and spatial 
distributions vary widely (e.g. Scheutz et al., 2003, 2008, Ishigaki et al., 2005, Spokas and 
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Bogner, 2011, Xu et al., 2014, Lando et al., 2017). Effective monitoring systems are re-
quired to detect, quantify, and control such releases of LFG into the atmosphere.  

Recent advances in the development of Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) 
have expanded the applications of Unmanned Aerial Vehicles/Systems (UAV/UAS) in 
environmental research, enabling their use to detect potential CH4 release spots. Localized 
gas emissions from landfill sites can be identified and monitored by analyzing Remote 
Sensing (RS) data acquired using UAVs with mounted cameras and sensors (Abichou 
et al., 2006, USEPA, 2006, De la Cruz et al., 2016, Innocenti et al., 2017, Bourn et al., 
2019, Fjelsted et al., 2019; Allen et al., 2019). 

Digital environment models (DEMs), are prepared using remote sensing data, which 
may be integrated into a GIS along with data on indicators of environmental conditions 
(Manzo et al., 2017). High resolution 3D surface models can then be prepared to detect 
and characterize events such as landslides, to evaluate the area affected, and to estimate 
the volumes and displacement rates of land masses (Tanteri et al., 2017, Daugela et al., 
2018). This can enable rapid detection of surface deformations at landfill sites, which is 
important because cover stability is essential for preventing uncontrolled LFG emissions. 
Settlement and surface deformations may occur over time, disrupting the liner and forming 
cracks in the cover system, leading to the formation of localized CH4 release spots (e.g. 
El-Fadel and Khoury, 2000). 

Because methane oxidation is exothermic, LFG escape spots exhibit elevated surface 
temperatures. Even if no oxidation occurs, temperatures inside a landfill can be substan-
tially higher than in the surroundings, and LFG seeping through the cover will allow some 
of this heat to rise. Therefore, surface temperature measurement using thermal infrared 
(TIR) cameras can help reveal spots of uncontrolled LFG emission. Previous efforts to 
detect LFG escape spots at landfill sites using TIR imaging have yielded mixed results, 
primarily due to the limitations of current techniques (e.g. Desideri et al., 2007, Battaglini 
et al., 2013, Capodici et al., 2015, Fjelsted et al., 2019). It may therefore be necessary to 
combine TIR data with additional measurements to accurately monitor uncontrolled LFG 
emissions. TIR cameras with infrared thermography imaging sensors can be used to detect 
temperature differences between released gases and the background atmosphere, and to 
identify those gases. Like many compounds, CH4 has absorption and emission bands in 
the infrared (IR) range, so imaging with multispectral IR cameras can enable identification 
of CH4 concentrations above 5 % as well as detection of temperature differences of as 
little as 2.6 K (Kastek et al., 2009). Some authors have suggested that UAV platforms 
could be equipped with temperature/humidity sensors together with an on-board high-pre-
cision near-infrared (NIR) CO2 sensor (Allen et al., 2019) to increase the reliability of 
LFG detection. NIR sensors, which rely on photonic crystals that create an optical absorp-
tion path, were initially used to identify and measure gases in laboratory settings (Ka-
mieniak et al., 2015). The technology has been further developed for field use, enabling 
NIR cameras to be mounted on UAVs and used for aerial imaging of e.g. vegetation. 

Vegetation on a landfill’s top cover may affect and be affected by LFG emissions, 
and irregularities in vegetation cover could indicate the presence of problematic spots. 
Plant roots can form channels and macropores in soil that facilitate O2 diffusion and CH4 
supply to bacteria, stimulating CH4 oxidation (Abichou et al., 2015, Ndanga et al., 2015). 
If the soil moisture content is sufficiently high, plant roots may also provide a favorable 
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environment for CH4-oxidizing bacteria (Feng et al., 2017), which play a key role in re-
ducing CH4 emissions from landfills. LFG in the root zone can cause O2 deficiency and 
asphyxia in plants. Although CH4 in the root zone has no major effect on plants (Arif and 
Verstraete, 1995), CO2 concentrations above 20 % are phytotoxic even if sufficient O2 is 
present (Gendebien et al., 1992). Some species are more tolerant than others and are af-
fected by escaping LFG differently, so plant density and species richness can be utilized 
as indicators of LFG emissions (Maurice et al., 1995). But time-efficient observations are 
only possible by digital imaging. The biophysical and physiological characteristics of veg-
etation using digital imagery has been modelled since the technology became available 
(Zhang et al., 2009, Thenkabail, 2015). Many of these studies involve the use of vegeta-
tion indices and the application of complex mathematical equations to image bands to 
measure the relative greenness of image features. A notable graphical indicator of plant 
greenness is the normalized difference vegetation index (NDVI) (Bhandari and Kumar 
2012, Gandhi et al., 2015). NDVI is widely used in RS to detect and quantify healthy 
vegetation cover and has been tested in landfill monitoring (Yang et al., 2008; Mohamood 
et al., 2016). 

Multiple techniques are available for CH4 monitoring and their combinations have 
been applied to improve location and quantification of CH4 landfill emissions (Fjelsted 
et al., 2019; Mønster et al., 2019). Combined analysis of changes in landfill surface to-
pography, temperature, and vegetation cover could enable fast and reliable hotspot detec-
tion if complemented with quantitative CH4 measurements. However, the size and weight 
of high precision CH4 measuring instruments preclude their use on UAVs. Direct meas-
urements of LFG emissions at the landfill surface are challenging due to their spatial and 
temporal variability and also because of the technical limitations and commercial unavail-
ability of existing measurement techniques (Mønster et al., 2019; Hildmann and Kovacs, 
2019). The large areas and complex topography of landfills further complicates the appli-
cation of traditional direct measurement methods such as flux chambers (e.g. Scheutz 
et al., 2003, 2008, 2011, Gebert and Gröngröft, 2006) or walkover surveys with portable 
analyzers (Lando et al., 2017). It would therefore be desirable to adapt small and inexpen-
sive sensors developed for other applications (e.g. gas leak detectors) for use at landfills. 
The main barrier to using such sensors to quantify LFG emissions is interference due to 
atmospheric conditions. Since changes in landfill surface topography, temperature, or veg-
etation cover are frequently but not necessarily associated with LFG emissions, it would 
be sensible to only use CH4 sensors to validate the identified potential hotspots by con-
firming the occurrence of CH4 emissions. 

2. Methods of methane investigation in the landfill 
environment 
The aim of this study was to develop a costeffective landfillsite analysis method that could 
integrate various benefits of an unmanned aerial drone system (UADS) 1) to remotely 
localize CH4 emission spots at a closed landfill site by evaluating changes in surface struc-
ture and topography, thermal maps, and vegetation cover indices based on RGB, NIR, and 
TIR imaging data; and 2) to detect the presence of CH4 in those spots using gas sensors 
that may be suitable for future mounting on UADS. 
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The study object was Kariotiskes landfill, located in Trakai district, 25 km from Lith-
uania’s capital city, Vilnius at 54.716111°, 24.959167° in WGS84 coordinate system. This 
landfill has been used for unsorted municipal solid waste disposal since 1987. About 3 
mln. m³ of waste was landfilled over 20 years in a 27.6 ha area. A 0.5 m thick clay layer 
and a high-density polyethylene geomembrane comprise the landfill bottom liner. The 
landfill has a leachate collection system that transfers the leachate to a wastewater treat-
ment plant for treatment. Groundwater monitoring wells are installed around the landfill: 
four in the direction of groundwater flow and one against the flow. The Kariotiskes landfill 
was closed in 2008 in accordance with EU regulations on landfill closure. A cover con-
sisting of a drainage layer, a protective liner and a vegetation layer was placed above the 
landfill. Gas extraction wells and a gas collection system were installed in 2010, and a 
power plant was built to convert the LFG into electricity. During the gas extraction, testing 
the composition of the collected gas samples was performed by C.A.U. analytical labora-
tory (Germany). The proportions of the major components were as follows: 57% CH4, 
30% CO2, 12% N2, 1% other gases. 

A remote sensing methodology was used for object analyses and to extract infor-
mation from the acquired (RGB, NIR, TIR) imaging data. These processes involve many 
different algorithms and can be used to acquire meaningful information from images (Pra-
sad and Thenkabail, 2016; Yuan et al., 2019), which may be acquired using a satellite 
system or a UADS platform equipped with various sensors. 

Accumulation or dispersion of pollutants in the air depends on meteorological con-
ditions. Meteorological data are necessary when it is necessary to assess the spatial distri-
bution of air pollutants, the impact of economic or other activities, events related to ambi-
ent air pollution on ambient air, to model various scenarios to determine the effectiveness 
of measures or to assess air quality by modeling where measurement is not possible. High 
amounts of precipitation and increased temperature also affect the release of methane gas 
into the environment, so these processes can be predicted using a modeling method. Mod-
eling of methane emissions from landfills is performed by estimating the facility: geo-
graphical location; object area; meteorological conditions: annual air and soil temperature, 
solar radiation, precipitation. 

After selecting the geographical location of the area, the modeling program 
CALMIM (California Landfill Methane Inventory Model) uses the integrated mathemat-
ical models (according to the set parameters) to generate the above-mentioned data on 
solar radiation, daily weather data – minimum and maximum temperature and average 
based on three decades. soil moisture and temperature, the pattern of precipitation for the 
annual cycle. The CALMIM program complies with the Level 3 Climate Change Moni-
toring Methodology (IPCC) (Intergovernmental Panel on Climate Change) and is de-
signed to forecast methane emissions from solid waste disposal sites. 

It is proposed to use digital surface and orthophotographic models created by remote 
sensing method for operative, economical landfill surface analysis and identification of 
problematic areas (potentially structurally damaged or poor vegetation condition). Once 
the sites with possible hotspots have been identified, it is proposed to check for methane 
emissions. 

The Kariotiskes landfill imaging done with two types of UADS: a commercial UAV 
DJI Matrice 200 quadrocopter and Trimble UX5 Aerial Imaging Rover – fixed wing. DJI 
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Matrice 200 quadrocopter with Zenmuse X4S sensors (spectral configurations RGB and 
TIR) was used for imaging in 2018. Trimble UX5 UAV equipped with a Sony mirrorless 
NEX-5R digital camera (spectral configurations RGB and NIR). Table S2.1. presents in-
formation on the flights that were undertaken during this work, the number of images 
captured, and the spatial resolution of the images for three sensor types. The spatial reso-
lution is defined based on the number of pixels used to construct the images. All images 
were acquired during spring (usually around May) in 2015, 2016, or 2018. 

Table S2.1. Flight characteristics 
Sen-
sor  

Spatial res-
olution (m) 

Number of 
images 

Flight 
height (m) 

Flight time 
(min) 

Image 
series 
time 
(year) 

Processing soft-
ware 

RGB 0.14 40 470 5 2015 TBC* 
0.04 419 140 21 2016 TBC 
0.13 333 70 10 2018 UAS Master 
0.05 476 100 29 2020 Metashape 

TIR various 22 various - 2018 Thermal AT** 
0.08 476 100 29 2020 Metashape 

NIR 0.02 686 77 22 2018 TBC 
*TBC – the Trimble Business Center Software Photogrammetry Module. 
**Thermal AT – DJI Thermal Analysis Tool, for analysing thermal images. 
 
High spatial resolution RGB images were obtained using DJI Matrice 200 and 

Trimble UX5 UAVs in the years 2015–2020. Flights were performed at a range of altitu-
des. The RGB data acquired are equivalent to the ground spatial distance (GSD) values 
for the orthoimages and colorized surface models generated by processing. The quality of 
an image depends on the subject’s characteristics, camera optics (sensor resolution), and 
atmospheric conditions at the moment of shooting. The photographic images were pro-
cessed using photogrammetric methods (Förstner and Wrobel, 2016) involving determi-
nation of inner orientation, determination of relative orientation (triangulation), photog-
rammetric (3D) model creation and integration of ground control points and absolute 
orientation (projective transformation) to generate a new 3D point cloud (DEM) or orthoi-
mage. 

Vegetation and cover observations results were generated using Trimble UX5 UAV 
data acquired in 2018. The NIR sensor (a Sony mirrorless NEX-5R camera) was used to 
capture two colored bands and one NIR band. The spatial resolution of the NIR images 
was 0.02 m, i.e. each pixel corresponded to an area of 1.9 × 1.9 cm on the ground. Vege-
tation cover levels were assessed by computing per-pixel NDVI values based on the NIR 
data. NDVI values can range from +1.0 to –1.0. Low values (0.1 or less) correspond to 
areas of barren rock, sand, or snow; moderate values (0.2 to 0.5) correspond to sparse 
vegetation such as shrubs, grasslands, or senescing crops; and high values (0.6 to 0.9) 
correspond to dense vegetation (temperate and tropical forests or fully grown crops) (Re-
mote Sensing Phenology, 2018; NASA, 2018). NIR imaging data were used to create the-
matic NDVI maps via the work steps (algorithm) based on OBIA method. Orthoimages 
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and point clouds were generated using the TBC software and colored using NirGB (eCog-
nition software). The NDVI values were calculated and assigned to orthoimage pixels ba-
sed on absolute position using the local coordinate system (LKS94). The NDVI is com-
puted using the Eq. (S2.1.) below (Xie et al. 2008, NASA, 2018, Remote, 2018): 

 
   / ,    (S2.1) 

 
where NIR and RED denote the intensity of the near infrared and red bands, respectively.  

TIR images were collected with a UADS DJI Matrice 200 with Zenmuse XT sensor 
(8–9.2 μm). The sensor’s output was processed using an on-board computer and immedi-
ately converted into radiant temperatures, so the resulting image information consisted of 
a single band. Before use, the sensor was calibrated in a laboratory environment and a 
sensor certificate was obtained. The processed images show the minimum and maximum 
temperature of each frame pixel; the pixels with the highest temperature within a frame 
were identified in real time. The images were also tagged with the UAV’s GPS position 
and heading at the time of acquisition for geo-referencing. Finally, to generate a visual 
representation of the imaging data, ortho-rectification was performed and a color–thematic 
map was applied based on the pixel values. The color mapping was chosen to highlight 
the features most relevant to the analysis (i.e. the spatial variation of stream temperatures) 
and the interpretation of problematic areas. 

Areas identified as potential CH4 release hotspots were investigated using a newly 
constructed prototype device with semiconductor-based sensors to measure changes in 
CH4 levels and detect unusually high (>21%) levels of CO2 relative to background gases. 
The prototype was created from inexpensive parts that are readily available via web por-
tals. These parts include a 2-line LCD display unit with an I2C interface for showing real-
time values, a Real Time Clock (RTC) module with a micro SD card reader for storing 
readings with current time and relative session time stamp, and a Bluetooth module for 
sending real-time data to a mobile device. Readings and communications are processed 
by an Arduino Uno microcontroller fitted with a DHT22 temperature and specific humid-
ity sensor capable of measuring humidities between 0 and 100% (accuracy: 2–5%) and 
temperatures between –40 and 80 °C (accuracy: ± 0.5 °C) at a maximum sampling rate of 
0.5 Hz (once every 2 seconds). The gas sensing array comprises 3 Arduino modules (MQ2, 
MQ4, and MQ135). Each sensors (models) have different sensitivity in terms of readings 
(values). The MQ2 module is sensitive to CH4, C3H8, and C4H10; MQ4 is sensitive to CH4; 
and MQ135 is sensitive to CO2, C6H6, NH3, and NOx. These sensors are mainly used as 
“air quality” sensors in various industrial and household appliances and are sensitive to 
deviations from the composition of the common unpolluted air mixture. The most im-
portant sensor in this work was the MQ4 module because its SnO2 sensing layer is de-
signed to specifically detect CH4 while suppressing noise due to alcohol, flame fumes, and 
cigarette smoke. The more CH4 in the air flow around this module, the higher its output 
voltage (which is capped at 5000 mV by the microcontroller’s specifications). The device 
was coupled to a Spectra Precision SP60 Global Navigation Satellite System (GNSS) re-
ceiver to accurately record its location every 5 seconds. 

The calibration was done in laboratory environment. For tests, a sealed non-diffusing 
gas collection bag was used. Air from the bag was evacuated using an air compressor 
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before the test. After the electronic parts warmed up (constant readings achieved) a con-
trolled amount of gases was injected through a system of valves using a glass syringe. 
Twelve-point tables with increasing known CH4 concentrations and other gases were com-
piled for each sensor. Values were in a range of 100k ppm up to 500k ppm. Each gas 
concentration was compared to the decimal analogue value obtained over an average of 
several 300 sec readings. Three test sessions were performed at different concentrations 
of CH4 and He as the background gas. Comparing the values of each sensor with the pre-
cisely known amount of gas through the linear regression equation for calibration of each 
sensor. To derive the equation, a linear correlation between the parameters was calculated. 

Using a factory datasheet, another slope was made from table of points represented 
in a figure with logarithmic base. The ordinate was the resistance ratio of the sensor 
(Rs/R0), the abscissa was the concentration of gases. Rs represented the resistance in target 
gas with different concentration, R0 indicated the resistance of sensor in clean air. Eighteen 
data points were extracted using graphing software called “GetData Graph Digitizer”, by 
extracting values from intersections of sloped typical sensitivity curve lines and minor 
axis. Then equation for concentrations from 200 ppm to 5000 ppm was derived. To get 
Rs/Ro ratio, an equation was used to convert analog to digital values of microcontroller to 
Ro in clean air, and later, analog to digital values were recalculated again for each second 
of measurements in field and divided by Ro to get Rs/R0 ratio of landfill site measurements. 
Using the equations, values measured at the landfill site were transformed into amounts 
of methane at certain location and time. 
 

 
Fig. S2.1. A device for measuring gas concentration in a landfill site 

Field measurements were conducted by holding the device 25 cm above the ground 
surface (Fig. S2.1.), i.e. the gas-sensing array was not mounted on the drone when meas-
uring in the study landfill (although such possibility was tested elsewhere). The maps were 
used to measure gas concentrations in localized areas. The prototype device was calibrated 
against CH4 in the laboratory to verify that its sensors respond proportionally to these 
gases. 

The sensor array measures, records and transmits readings continuously at a fre-
quency of 1 Hz. The GPNS receiver operates in RTK mode and receives corrections via 
GSM connection from the network of permanent continuous stations of the control (Lit-
POS) information system, thus obtaining an average error of no more than 2 cm for the 
horizontal position. Firstly, R0 were derived from at least 30 sec average of readings in 
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clean air (clear of gases to be detected). Then readings were recalculated based on cali-
bration equation and R0 for particular air conditions (temperature, humidity, pressure) and 
voltage, which depends on sum of all hardware components (inner resistance) and battery 
charge level. Then the real-time resistances were recalculated to quantities, amount of CH4 
gas in ppm. 

3. Results of methane emissions study 
For Rs/Ro ratio to be calculated equation was derived from known characteristics of hard-
ware and guidelines according to the manufacturer specifications: 

 Rs/Ro ppm = ((V/ (V/ADCscaleꞏADCval))-1)ꞏRL/ Rclean,  (S3.1) 

where V – voltage of power supply of sensor (here 5V), ADCscale – maximum value of 
analog to digital converter of microcontroller (here 1024), ADCval – current reading of 
microcontroller, RL – load resistance (here 500 ohm), Rclean – Rs/Ro ratio in clean air (or 
when gas concentration we are calibrating is not present in sensors vicinity). 

 

  
Fig. S3.1. Calibration curve for MQ2 sensor 

integrated in a device 
Fig. S3.2. Calibration curve for MQ4 sensor 

integrated in a device  

For each sensor linear regression using OLS method was fitted and main statistics 
(coefficit of determination, adjusted, p and t statistics) calculated and provided. Python 3 
programming environment with matplotlib, statsmodels, pandas libraries were used for 
calculations. All results are shown in Figures S3.1–S3.3. Linear regression equations ob-
tained with good fit, as the coefficients of determination r2 were ranging from 0.937 to 
0.987. Based on landfill site monitoring reports in Lithuania, when results reported, it is 
common to state that the correlation of calibration is considered reliable when r2> 0.8. 

According to the calibration curve (Fig. S 3.1), the equation is formed:  

 ŷRs/Ro = -0.0082*xCH4 ppm+8.0024, (S 3.1.) 

for which p = 0.000038 (p <0.05), adjusted coefficient of determination r2
adj = 0.930. Ac-

cording to the calibration curve (Fig. S3.2.), the equation:  

 ŷRs/Ro = –0.0018*xCH4 ppm + 1.0981,   (S 3.3) 

which is p = 0.0002 (p <0.05). Adjusted coefficient of determination r2
adj = 0.961. 

According to the calibration curve (Figure 8), the equation: 
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 ŷRs/Ro = -0.0041*xCH4 ppm+2.9936,  (S 3.4) 

which is p = 0.0002 (p <0.05). Adjusted coefficient of determination r2
adj = 0.972. 

 

 
Fig. S3.3. Calibration curve for MQ135 sensor integrated in a device 

Data fit description shows confident correlation in high concentrations from roughly 
100k to 500k ppm CH4 and even better could be achieved if calibrating for shorter ranges 
like 250k–500k ppm or fitting 2-degree polynomial or in some cases applying logarithmic 
scale for wider range. 

For smaller than previously described concentrations from 200 ppm to 10k ppm man-
ufacturer provides its data table (Table S3.1): 

Table S3.1. Rs/Ro and concentration values of CH4 from the MQ4 sensor datasheet 

Ppm 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Rs/Ro 
ratio 

1.752 1.518 1.369 1.264 1.186 1.122 1.070 1.028 0.988 

Ppm 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

Rs/Ro 
ratio 

0.772 0.675 0.613 0.566 0.527 0.495 0.468 0.450 0.432 

 
From following data equation with R2=0,9998 derived:  

 ŷRs/Ro = 11,531xCH4 ppm
–0,355, (S 3.5)  

The sensor, tested under laboratory conditions, was used in the research object – Ka-
riotiskes landfill under field conditions. Prior to the measurements, the sensor was initia-
lized at the landfill site (central part). The measured gas emanates from the well by enclo-
sing it in a bag and five regions were selected in the area where the previous plant NDVI 
index (values from 0.1–0.2) and may contain vegetation experiencing water stress due to 
Land Field Gas exposure. Vegetation and cover observations results were generated using 
UASs (Fig. S3.4). 
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Fig. S3.4. Graphical representation of 
points of interest and test session 

Fig. S3.5. Gas sensor data of experimental studies 
conducted by the MQ4 sensor in Kariotiskes land-

fill site 

In summary, the minimum sensor values from 376 mV to 879 mV for all measure-
ment data, the average values from 493 to 612 mV were obtained. Although the absolute 
values do not coincide between the sensors, in most cases the trends (increase or decrease) 
coincide. The values detected by specialised methane gas sensor were converted from 
millivolts to ppm and plotted. Measured values were generalized, interpolated and over-
layed on ortophotographic map shown in Figure S3.5. Previously mentioned areas or 
points of interest showed different values, but all were below the minimum detectable 
value of the specified gas sensor. 

A prototype sensor was constructed for an easy and fast check of landfill sites for 
CH4 gas emissions. Components and system design aimed at creating a fast response de-
vice with roving capabilities to improve process of gas monitoring and detection. Such 
solution has a potential to replace the static flux chamber in certain situations, is econom-
ically more available than laser detection systems, and is better at detailed detection of 
small emission sources than satellite images. There are other more accurate devices and 
technologies available, but they are of high-cost, lack either the speed of detection or an 
ability to scan the whole area with good resolution. Calibration of sensor array (for sensors 
MQ2, MQ4, MQ135) from 100k ppm to 500k ppm of CH4 resulted in coefficients of de-
termination r2 above 0.8 and ranged from 0.94 to 0.99. The performed tests indicate that, 
the application of sensor array was able to work and show gas leaks up to 500k ppm. 
Although in the studied landfill site no gas leaks were found that would indicate any sign 
of cracks with CH4 emission through the landfill cover, sensor array reacted to the gas 
flow from the gas collection well when being in its vicinity. When small to negligible 
concentrations are expected, the factory datasheet with calibration curve can be used. For 
concentrations above 100k, specific calibration of the sensor is recommended. 
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General conclusions 
1. Based on the results of theoretical research and modeling of methane emissions, 

it is recommended to carry out repeated observations of landfills in the temperate climate 
zone in July and August. Methane emissions are influenced by the composition of the 
cover layers of the landfill site (it is particularly effective to apply a geomembrane), the 
amount of vegetation and the condition of meadow vegetation. 

2. The use of unmanned aerial vehicles with RGB, NIR and TIR spectral sensor 
cameras shall identify potential landfill cover cracks locations where methane emissions 
may occur, based on repeated observation data (photographs), by characterizing the spots 
every 2 cm (or less) in photographs taken at almost the same time. By performing moni-
toring with the RGB sensor, surface images are obtained. By comparing the orthophotog-
raphic and surface models made up of them, it is possible to determine the locations of 
changes (possible damages) in the landfill cover. It was also found that the most suitable 
indicators for monitoring the landfill are the state of the vegetation and the surface tempe-
rature. 

3. Laboratory and field tests have shown that the developed methane measuring sen-
sor can be used in photogrammetrically determined areas of the landfill site. A formula 
has been developed that can be used to determine methane concentration values from the 
ADC value of a microcontroller of semiconductor sensors, knowing the calibration para-
meters. 

4. The change of methane, nitrogen dioxide and oxygen concentrations and their in-
terrelation with time change are evaluated from satellite images according to the develo-
ped covariance model of the intensity of environmental pollution parameter vectors. The 
model is suitable for global analysis of large areas, and it has been found that it can be 
applied to distinguish certain plant areas, land use or to compare classification results. 

5. After applying the methodology described in the dissertation, and after examining 
the territory of the 30 ha municipal waste landfill in the middle climate zone, it was deter-
mined that this methodology may be suitable for the identification of methane emission 
hot spots.
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