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დისტანციური ზონდირების გამოყენებით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის დადგენა 

ზღვის ზედაპირის ტემპერატურის თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასებისა და კონტროლისათვის 

საზღვაო პროგნოზის გამოთვლა რეალურ დროში უზრუნველყოფს ზღვის დინებების დადგენას, რასაც 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ზღვაზე გადაზიდვების უსაფრთხოების გაზრდისთვის და ხელს შეუწყობს 

ანთროპოგენული ზემოქმედების და ასევე ბუნებრივი კატასტროფული მოვლენების პრევენციას და/ან 

შერბილებას.  

ლიტერატურულმა წყაროების [1-7] ანალიზმა გამოავლინა, რომ შავი ზღვის ზზტ-ის რეალური მონაცემების 

მოსაპოვებლად ყველაზე ეფექტურია თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება, რაც საშუალებას იძლევა Aეს 

მონაცემები რეალურ დროში გამოვითვალოთ რეგულარული ბადის კვანძებში. სურ.1-ზე წარმოდგენილია 

გეოფიზიკის ინსტიტუტში შემუშავებული შავი ზღვის დინამიკის ბაროკლინურ მოდელში [1] გამოყენებული 

რეგულარული ბადე. ბადის სათავის კოორდინატებია აღმოსავლეთ გრძედის 270 57’ და ჩრდილოეთ განედის 400 

51‘, ბიჯი _ 5 კმ.  

 
სურ. 1. შავი ზღვის ზედაპირის რეგულარული ბადე.  

    შეირჩა იმ თანამგზავრების ტიპები, რომელთა გამოყენება ეფექტური და ხელმისაწვდომია დასმული 

ამოცანის გადასაწყვეტად. ესენია NOAA –ს სერიის 15-19 და Metop-A თანამგზავრები [8].         

სპექტრის ხილულ დიაპაზონში მიღებულ სურათებზე სიკაშკაშეთა სხვაობა დაკავშირებულია ობიექტის 

ამრეკვლადობის უნართან, ხოლო ინფრაწითელ დიაპაზონში _ გამოსხივების ტემპერატურებს შორის 

სხვაობასთან. ინფრაწითელ სპექტრში გადაღებული სურათები მიიღება როგორც დღისით, ასევე ღამით 

(განსხვავებით ხილულ სპექტრში მიღებული სურათებისაგან, რომლებიც მხოლოდ დღისით მიიღება). 

Dდადგინდა, რომ ზზტ-ის რეალური მონაცემების მოსაპოვებლად მიზანშეწონილია ინფრაწითელ სპექტრში 

მიღებული თანამგზავრული სურათების გამოყენება, რომლებიც ფაქტიურად ასახავენ ზღვის ზედაპირის 

სითბური გამოსხივების ველს. კვლევის შედეგად შესაძლებელია თანამგზავრულ მონაცემებსა და ზღვის 

ზედაპირის რეალურ ტემპერატურებს შორის კორელაციური კავშირების და შესაბამისი შესწორებების დადგენა, 

რაც საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ ზზტ რეგულარული ბადის კვანძებში.  

შავი ზღვის ტემპერატურის Dდისტანციური ზონდირების მონაცემები მოითხოვს გარკვეულ შესწორებებს 

და შესაბამისი ცდომილებების დადგენას. ამისათვის ტარდება შესაბამისი კვლევები და მუშავდება 

თანამგზავრული მონაცემების ხარისხის შეფასების და კონტროლის (ხშ/ხკ) პროცედურების განხორციელების 

მეთოდოლოგია, რომლის ერთ-ერთი ნაწილი ქვემოთ არის წარმოდგენილი. 

Dდისტანციური ზონდირების მონაცემების [9] გეოლოკაციის სიზუსტე საკმაოდ მაღალია, მაგრამ რიგ 

შემთხვევაში თანამგზავრულ სურათებზე სანაპირო ზოლთან 2-3 პიქსელის სიდიდის აცდენა შეინიშნება, რაც 

NOAA-ს თანამგზავრის AVHRR სენსორის  (გაუმჯობესებული, შედარებით მაღალი გარჩევადობის 

რადიომეტრი, რომლის  გარჩევადობაა 1,09 კმ, ხოლო დაფარვის ზოლი შეადგენს 2253 კმ-ს) გარჩევადობის 

გათვალისწინებით რამდენიმე კილომეტრს შეიძლება აღწევდეს.  

ამ მდგომარეობის გამოსასწორებლად და საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტურის 

დასაზუსტებლად დამატებით დისტანციური ზონდირების თანამგზავრ “Landsat”-ის არქივული სურათები იქნა 

გამოყენებული. მრავალარხიანი სკანირებადი რადიომეტრი Landsat TM (TM - თემატური რუკები) “Landsat”-ის 

სერიის მე-4 და მე-5 თანამგზავრებზე 1982 წლის ივლისიდან მოქმედებს და თანამგზავრულ ინფორმაციას 

მუდმივად გადმოსცემს. Landsat ETM (გაუმჯობესებული ვარიანტი) Landsat-7 თანამგზავრზე მოქმედებს და 

ახდენს დედამიწის ზედაპირის სკანირებას ხილული და ინფრაწითელი დიაპაზონების ე.წ. ახლო, მოკლე და 

სითბურტალღოვანი არხებით. Landsat ETM თანამგზავრული სურათების შერჩევა განპირობებული იყო იმ 
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გარემოებით, რომ ეს მონაცემები გეოლოკაციური ფორმატით ვრცელდება ანუ ნებისმიერი წერტილის 

კოორდინატი საკმაოდ დიდი სიზუსტით არის მოცემული.  

თანამგზავრ “Landsat”-ის არქივული მონაცემები ინტერნეტით [10] არის ხელმისაწვდომი. Landsat-7 ETM 

სენსორი დედამიწის ზედაპირის სკანირებას რვა სიხშირულ დიაპაზონში ახდენს. მათგან პანქრომატული (VIII) 

არხის სივრცითი გარჩევითობაა 15 მ, თერმული ინფრაწითელი (VI) არხისა _ 60 მ, დანარჩენების (I-V, VII) _ 30 მ. 

კვლევაში ზღვის სანაპირო კონტურის დასაზუსტებლად გამოვიყენეთ V, ე.წ. მოკლეტალღოვანი ინფრაწითელი 

არხი, რადგან ამ დიაპაზონში წყლის ზედაპირიდან არეკვლა მინიმალურია და სურათზე წყალსატევები, 

(მდინარეები, ტბები, ზღვა) უფრო კონტრასტულად ჩანს. 

სანაპირო ზოლის Landsat ETM თანამგზავრული ფაილების დამუშავების შედეგად აიგო შავი ზღვის მთელი 

სანაპიროს მოზაიკური სურათი (აზოვის  ზღვის გამოკლებით), რეპერული ქალაქის, ბათუმის  სანაპირო ზოლის 

მითითებით (იხ. სურ.2).  

 

 
 

 სურ. 2. Landsat ETM-ის თანამგზავრული სურათის დამუშავებით  

მიღებული შავი ზღვის სანაპირო ზოლის მოზაიკური სურათი  
       

შემდეგ ეტაპზე გამოიყო საქართველოს სანაპირო ზოლი, რისთვისაც მოზაიკური სურათიდან ამოიჭრა 39-ე 

მერიდიანის აღმოსავლეთით მდებარე აკვატორია. აკვატორიის გამოყოფის შემდეგ AVHRR სენსორის სივრცულ 

გარჩევადობასთან (1.09 კმ) მიახლოების მიზნით “Landsat”-ის სურათების სივრცითი გარჩევადობა 30 მ-დან 1 კმ-

მდე ხელოვნურად გაუარესდა და სანაპირო ზოლის კონტური აიგეგმა. სურ.3-ზე მოცემულია ჩატარებული 

სამუშაოს ეტაპების შედეგი. ამდენად, თანამგზავრული ინფორმაციით სარგებლობისას იმ თანამგზავრული 

სურათებისათვის, რომელთა გარჩევადობა 30 მ-ის ტოლია ან უფრო დაბალია, საქართველოს შავი ზღვის 

სანაპირო ზოლის კონტური სურ.3-ზე განსაზღვრული სახით უნდა იყოს წარმოდგენილი. 

 
სურ. 3. თანამგზავრული მონაცემებით განსაზღვრული საქართველოს  

       შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტური. 
 

ზემოთ აღწერილის საფუძველზე თანამგზავრული მონაცემების ხშ/ხკ პროცედურების განხორციელების 

მეთოდოლოგიის ერთ-ერთი პუნქტი შემდეგნაირად ყალიბდება: 

• გეოლოკაციის მაღალი სიზუსტის მისაღწევად თანამგზავრული სურათებისათვის, რომელთა გარჩევადობა 

30 მ ან უფრო დაბალია (მაგ. NOAA-სათვის _ 1,09კმ), საქართველოს შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კონტური 

სურ. 3- ზე მოყვანილი  სახით  უნდა იყოს წარმოდგენილი.  

სამუშაო შესრულდა საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო  გრანტის # 

GNSF/St08/5-432 “თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენების სისტემის შექმნა საქართველოში საზღვაო 

გადაზიდვებისა და ზღვის ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის” ფარგლებში. 
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In the research  is presented the results of the investigation for determinatiom  of the outline of the Black Sea coastal zone of Georgia based on 

the Remote Sensing Data  aiming creation of the methodology for Quality Assessment and Quality Control of the satellite information  about 

the Black Sea surface temperature. 
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 В  статье представлены  результаты  исследований для создания методологии оценки и контроля качества  спутниковых данных  

температуры поверхности Чёрного моря относящееся   определению  контура Грузинской части прибрежной полосы Чёрного моря 

по данным дистанциоонного зондирования 
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