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• Мақсаты: Жерді қашықтықтан зерделеу әдістерін, геоақпараттық бағдарламаларды қолдана
отырып, Қарқаралы ауданының өрт жағдайын мониторингілеу, өрт алаңдарын бағалаудың
бірыңғай жүйесін жасау, өрт индексін анықтау.

• Міндеттері:

1. геоақпараттық бағдарламалар мен платформалар көмегімен өрт алаңын бағалау;

2. спутниктік бейнелерді жүктеу, жүктелген бейнелерді өңдеу, талдау жасау;

3. өрт шекарасын векторлау;

4. Қарқаралы аумағындағы өрт жағдайын сипаттайтын NBR индексін есептеу.



Жерді қашықтықтан
зерделеу (ЖҚЗ)
технологиялары —
ғаламшарымызды
зерттеу мен тұрақты
мониторинг жүргізудің,
оның ресурстарын
тиімді пайдалану мен
басқаруға көмектесетін
таптырмас құрал. ЖҚЗ-
ның қазіргі заманғы
технологиялары іс
жүзінде біздің
өміріміздің барлық
салаларында
қолданылады.





Бүгінгі күні орман өрттерін анықтаудың

ең тиімді тәсілі спутниктік мониторинг

болып табылады. Бұл әдіс барлық орман

аумағы туралы толық ақпарат беруге

мүмкіндік береді және авиациялық өрт

мониторингімен салыстырғанда

айтарлықтай арзанырақ.

"Қашықтықтан зондтау" термині кез

келген қашықтағы датчиктердің

(сенсорлардың) көмегімен тікелей

байланыссыз зерттеу объектілері туралы

ақпарат алуды білдіреді.



Қарқаралы ұлттық паркі

Орман өрттеріне спутниктік мониторинг жүргізу үшін Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданының

аумағында 2019 жылы болған өрт таңдалып алынды. Бұл Қарқаралы ұлттық табиғи паркінің аумағындағы

өрт алаңы 3700 га дейін ұлғаюына әкеліп соқты (Интерфакс облыстық ТЖ департаментінің баспасөз

қызметі мәлімдемесі бойынша.) "Өрттің жалпы аумағы 3700 га құрады, оның 1900 га орман алқабы бар", –

делінген. Облыстық департаменттің мәліметі бойынша, өрттің жалпы аумағы 2870 га құрады. 12 тамызда

Қарқаралы ауданында Егіндібұлақ кентінің оңтүстігіне қарай 30 шақырым жерде құрғақ шөп өртенді. Өрт

Бақты орман шаруашылығының орман-дала аумағына айналды.



Fire Informаtion for Resource Mаnаgement System. FIRMS - НАСА қолданбалы ғылымдар бағдарламасы мен 
Біріккен Ұлттар Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының (БҰҰ ФАО) қаржылық қолдауымен табиғи 
ресурстар басшыларына нақты уақыт режимінде өрт, белсенді жану ошақтары туралы дер кезінде жерсеріктік ақпарат 
алу қиындықтарына тап болған табиғи ресурстар басшыларына ұсыну үшін Мэриленд университеті әзірлеген 
болатын.

Fire Information for Resource Management System



Орман өрттерін анықтау үшін негізгі 

спутниктер бортында орнатылған 

MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer) спектрометрімен 

TERRA және AQUA спутниктері болып 

табылады.

 Спектралды диапазондар саны ........................... 36

 спектрдің жалпы жабылатын учаскесі ........ 0,4-14,4 мкм

 кеңістіктік рұқсат.................................. 250 м - 1 км

 беттің температурасын өлшеу дәлдігі ............ 1 К

(құрлық), 0,2 к (теңіз)



Өрт жағдайын анықтау және нәтижелілігін бағалау келесі
кезеңдерден тұрды:

• 1. Terra, Aqua ғарыш аппараттарынан орталықтың ГАЖ
қабылдау станциясына деректерді жедел қабылдау;

• 2. аномалды жылу нүктелерін анықтау мақсатында
деректерді өңдеу;

• 3. аномальды жылу нүктелерін жергілікті жердің
топографиясымен салыстыру және техногендік сипаттағы
өрттерді жою;

• 4. өрт параметрлерін анықтау мақсатында Қосымша ақпарат
алу;



Термальды нүктелердің ArcGis 10.4 көрсетілген бейнесі
Термальды нүктелерді координаттар 

бойынша табу.



LandViewer (https://eos.com/landviewer ) - бұл AI негізіндегі жерсеріктік деректер мен талдаудың
заманауи көзі. Land Viewer деп аталады және нақты уақыт режимінде суреттерді өңдеуді және әр
түрлі функцияларға толы талдауды ұсынады.



Параметрі Мағынасы

Спутник орбитасы күн-синхронды, биіктігі – 786 км

Сканерлеу жиілігі экваторда 5 күннен бастап, орташа ендікте 2

күнге дейін

Басып алу жолағы 290 км

Кеңістіктік шешім

(разрешение)

10, 20 және 60 м

Түсіру режимі гиперспектральды

Массасы 1100 кг

Есептік қызмет

мерзімі

7 жыл



ERDAS IMAGINE-

қашықтықтан зондтау деректерін

өңдеуге арналған арнайы

бағдарлама. ERDAS IMAGINE

әртүрлі растрлық және векторлық

геокеңістіктік ақпаратты өңдеу және

талдау мүмкіндігін қуатты және

ыңғайлы бағдарламалық

қамтамасыз етуде біріктіріп, аэро

және ғарыштық суреттерді өңдеу

нәтижесінде алынған векторлық

карталар сияқты өнімдерді жасауға

мүмкіндік береді.



Erdas Imagine2018 арқылы

RGB арналарды біріктіру



Зерттеу жұмысы 
барысында 6 
жерсеріктік бейне 
пайдаланылды

Sentinel-2

• 07.08.2019, 

• 12.08.2019, 

• 28.07.2019, 

• 04.08.2019,

• 17.08.2019 

• 29.08.2017,

Қарқаралы ауданы бойынша жүктелген бейнелер



Өртке дейінгі және кейінгі бейнелер

a) Күні: 7.08.2019, 

Бұлттылық: 0% ,

Жерсерік: Sentinel-2 

б) Күні: 14.08.2019, 

Бұлттылық: 0% , 

Жерсерік: Sentinel-2 



Өртке дейінгі және кейінгі бейнелермен FIRMS платформасынан алынған термальды 
нүктелерді біріктіру.



ArcGis 10.4 –те өрт аумағын контур бойынша векторлау Өртті пайда болу күндері бойынша жіктеу



Табиғи экожүйелерге өрт салдарын зерттеу және өрт шекарасын анықтау үшін өрттің қалыпты индексі
(NBR — Normalized Burn Ratio) қолданылды.

DNBR индексі - күйік коэффициентінің стандартталған индексі (NBR). Nir және SWIR арналарын
жарықтандыруда және атмосфералық құбылыстардың айырмашылығын бір уақытта жоққа шығара
отырып, күйген аймақтарды бөлу үшін пайдаланады.

* Nir = жақын инфрақызыл арна пикселдерінің мәндері

* SWIR = қысқа толқынды инфрақызыл арна пикселдерінің мәндері

( ) / ( )NBR NIR SWIR NIR SWIR  



Quantum GIS (QGIS) - ашық
бастапқы коды бар
геоақпараттық жүйе.
Бастапқы мақсат
геодеректерді қарап шығуды
жеңілдету болып табылады.
Ыңғайлы Графикалық
интерфейстің көмегімен
карталар жасап, кеңістіктік
деректерді зерттеуге болады.



Өрт индексін есептеу үшін келесі формуланы жазамыз:

NBR=
B8−B12

B8+B12





ҚОРЫТЫНДЫ

Жерді қашықтықтан зерделеу деректері көмегімен өрт алаңдарын бағалаудың кезең-

кезеңі бойынша бірыңғай жүйесі жасалды. Қарқаралы ауданының 2019 жылғы өртті
мысалға ала отырып ғарыштық суреттерді жүктеу, өңдеу, талдау, және бейнелеу
жұмыстары жасалды.

• Firms,

• Landviewer,

• Erdas Imagine2018,

• QuantumGis бағдарламалық пакеттері көмегімен жүйелі түрде ғарыштық суреттерге
кезең бойынша өңдеу жұмыстары жүргізілді.



• Қарқаралы ауданының тамыз айындағы
өртке байланысты NBR индексі
анықталды. Өртті бағалау ΔNBR индексі
мәндерінің шкаласы:

-0,97-0,05 Қуатты

0,05-0,2  Орташа

0,2-0,57  Әлсіз

0,57-1,78 Байқалмайды
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