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1 Øvelse med kortlægning af data fra en UAV i QGIS 

Du får udleveret et fjernmålt datasæt, der består af fire raster datafiler. Hver fil 
indeholder sammenhængende billeder (ortomosaikker) af et enkelt bånd taget 
med UAV’en. UAV’en har overfløjet en landbrugsmark (en åben mark med 
broccoli) i 30 m højde over jordoverfladen. UAV’en var monteret en passiv 
multispektral sensor, der fangede billeddata med høj opløsning i følgende fire 
bølgelængdebånd:  

• Grøn (Green) 
• Rød (Red) 
• Kantrød (Red-edge, 675-750nm, på kanten af rødt og infrarødt lys) 
• Nær-infrarøde (NIR) 

Hver af de fire udleverede rasterfiler indeholder data for et af de fire spektre.  
 
Øvelsen går ud på at generere tre gridkort over vegetationsindekserne (VI) 
NDVI, GNDVI og NDRE, der er defineret som vist herunder: 
 

 

2 Opgaver 
 
 

1) Importér dine data til QGIS. 
 

2) Brug rasterfilerne til at generere nye rasterlag med de respektive 
vegetationsindekser i. 

 
3) Masker jorden og ukrudts pixels fra dine data. 

 
4) Klip rastervegetationsindeksfilerne til markgrænserne eller til dit 

interesseområde. 
 

5) Konstruer et gridlag i 10x10 meter opløsning med de statistiske 
værdier for de respektive vegetationsindekser for et valgt område i 
marken. 
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3 Eksempel på fremstilling af et VI kort fra UAV raster filer    

The following section will provide analytical guidelines for the creation of one 
vegetation index map, similar to the ones asked in the introduction. 
Det følgende afsnit indeholder analytiske retningslinjer for oprettelse af et 
vegetationsindekskort svarende til dem, der blev efterspurgt i indledningen. 
 

1) Importér dine data til QGIS ved hjælp af Open Data Source Manager, 
og vælg at importere en Raster file. Gå derefter til dine filer. 
 

 
 

 
 

2) Nu skulle dine filer have været tilføjet som lag. Det andet trin er at 
specificere markgrænserne, inden for hvilken al bearbejdning vil finde 
sted. I vores tilfælde vil vi kun trimme kanterne af marken let, men i 
applikationer, hvor der anvendes større ortomosaikker, er dette trin 
afgørende for at sikre effektiviteten af dit projekt, især når du arbejder 
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med begrænsede ressourcer for computerberegning. Oprettelsen af 
grænsefilen følger nøjagtigt de samme trin, der er beskrevet i 
retningslinjerne for øvelsen med kortlægning af proksimale data, hvor 
vi oprettede en ny shapefil og derefter tegnede og redigerede kanterne 
(hjørner) indtil polygonformen fik den ønskede form. Når du er færdig, 
skal dit projekt se ud som figuren herunder.  

 
 

3) Når grænserne er defineret, kan det følgende trin enten klippe 
enkeltbånds-rasterfilerne en efter en ved hjælp af grænsefilen eller 
først oprette vegetationsindekserne og derefter klippe disse lag i 
stedet. I vores eksempel opretter vi først indeksrasterfilen og udtrækker 
den derefter ved at bruge grænserne som en maske. 
 

4) 4) For at oprette en ny rasterfil med vegetationsindeks skal vi blot 
klikke på Raster menuen og vælge Raster Calculator. 
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5) I vores eksempel bruger vi NDVI-indekset. Vi konstruerer dens formel 
ved at erstatte spektrene med de respektive enkeltbåndsbilleder i 
indeksets ligning for at anvende formlen for indekset på hver pixel af de 
oprindelige billeder. For at importere et af de tilgængelige rasterlag 
som en variabel i vores ligning dobbeltklikker vi blot dets navn i vinduet 
Rasterbånd, og det tilføjes øjeblikkeligt i vinduet nedenfor. Endelig 
vælger vi, hvor den nye vegetationsindeks-rasterfil skal gemmes 
gennem "Output-laget". 
 

 
 

6) Rasterfilen for NDVI skal se ud som den følgende figur. Bemærk, at 
pixels, der repræsenterer vegetation, har høje værdier (tæt på 0,7-0,9), 
mens jordpixels mellem vores planterækker har betydeligt lavere 
værdier. På samme måde som den forrige øvelse udelukker vi de 
pixels, der indeholder disse "støjende" data, før vi beregner statistikken 
for hvert grid. 
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7) For at slette alle pixels, der ikke indeholder vegetation, bruger vi et trick. 
For det første opretter vi en anden rasterfil, en der kun kan have to 
mulige værdier i dens pixels, 1 og 0, baseret på om de repræsenterer 
vegetation eller ej. For at gøre dette skal vi først identificere 
indeksværdien af jordpixels ved hjælp af værktøjet Identify Features, 
som vist nedenfor og klikke på de (mørkere) jordpixels. 
 

 
 
Vi bemærker, at jorden har et ret højt NDVI-indeks som vist nedenfor. 
Dette kan skyldes to grunde: jordegenskaberne eller tilstedeværelsen 
af ukrudt. Jord med højt organisk stofindhold eller høj 
vandretentionskapacitet har højere refleksion i det nærmeste infrarøde 
spektrum, hvilket resulterer i højere NDVI-værdier. Ukrudt på den 
anden side er vegetation, men det meste af tiden har ukrudt signifikant 
lavere refleksion i det infrarøde spektrum, hvilket gør dem let at skelne 
fra de dyrkede afgrøder (i vores eksempel broccoli-planterne). Derfor 
er vi for vores eksempel nødt til at bruge en høj maskeringsværdi (0,5) 
til effektivt at isolere pixeler med vegetation fra pixeler med jord eller 
ukrudt. Vores nye adskillelseslag tager værdien 0, hvis den oprindelige 
NDVI-værdi for en pixel er lavere end 0,5, og værdien 1, hvis den er 
højere end 0,5. 
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8) 8) For at oprette den nye adskillelsesraster bruger vi endnu en gang 
Raster Calculator ved hjælp af ligningen, der vises nedenfor, som 
konverterer NDVI-laget til et binært kort, som forklaret ovenfor.  
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9) Vi bruger derefter Raster Calculator en sidste gang til at opdele vores 
originale NDVI-lag med det nye binære lag. På denne måde vil alle 
pixels, der indeholder jord eller ukrudt (0 i det binære adskillelseslag), 
blive forsøgt divideret med 0 og derfor ikke oprettes. På den anden side 
vil pixels, der indeholder vores afgrøder af interesse (1 i det binære 
adskillelseslag), blive divideret med 1 og vil derfor opretholde deres 
oprindelige NDVI-værdi. Det endelige resultat vil se ud som i den 
følgende figur. 
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Bemærk, at der selv efter maskeringsprocessen stadig er nogle pixels 
mellem dyrkningslinjerne. Disse pixels indeholder sikkert ukrudt med 
høje infrarøde reflektans / NDVI-værdier. Generelt tilrådes det ikke at 
øge tærskelværdien for meget i et forsøg på at slette sådanne pixels, 
for hvis vi gør det (hvis vi f.eks. forsøgte at maskere alle pixels med 
NDVI lavere end 0,6), så risikerer vi at miste et betydeligt antal af vores 
dyrkede afgrødes pixels og mere specifikt markens områder med lav 
vækststyrke, som måske er de områder, vi har fokus på. 
 

10)  Nu kan vi klippe det nyoprettede lag, der kun indeholder pixels med 
broccoli-afgrøderne, ved hjælp af shapefilen med polygon for mark. Det 
gør vi med med Raster -> Extraction -> Clip Raster by mask layer. 
Vi vælger også stien, hvor den nye klippede raster gemmes, ellers 
opretter QGIS en midlertidig fil, som kun vil eksistere, indtil vi lukker 
den. 
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11)  Det sidste trin er at oprette gridvektorfilen, som vi vil bruge til at opdele 
vores mark i celler med lige stort areal og beregne statistikken for hver 
celle. I øvelsen om kortlægning af proksimale data blev gridfilen 
udleveret. Nu opretter vi en ved hjælp af Create Grid fra 
værktøjskassen Vector Creation. Når dette er gjort, definerer vi typen 
af griddet, som vil være ‘Rectangle (Polygon)’ samt dimensionerne for 
hver gridcelle (10 x 10 meter). Derefter vælger vi omfanget af griddet i 
lærredet ved at vælge et større område på kortet som det ses i den 
anden figur nedenfor. Endelig gemmer vi laget som en fil for ikke kun at 
have det som en midlertidig fil. Efter at have rettet opaciteten af det 
nyoprettede grid (højre klip på grid layer -> Properties), skal det 
endelige resultat se ud som den tredje figur nedenfor. 
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Griddet, vi lige har oprettet, er en polygonvektorfil, som vi derfor frit kan 
redigere ved hjælp af Editor-værktøjet. Hvis værktøjskassen 
“Advanced digitizing tools” ikke er aktiv i din proceslinje, skal du 
aktivere den (højreklik -> Toolboxes -> sæt flueben i den nye 
værktøjskasse). På denne måde kan vi flytte / justere vores grid og 
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slette dem, der er uden for vores interesseområde. I vores eksempel 
har vi ikke en rektangulær mark, og derfor vil vi opstille et fokusområde 
og kun beholde de "rene" celler i disse dyrkningsområder (dem med 
næsten fuld vegetationsdækning og ikke beplantningsområder uden 
afgrøde. Efter at have slettet de uønskede celler og flyttet/roteret vores 
grid med Editor værktøjet, for at få det til at passe bedre, skal det 
endelige resultat ligne den følgende figur. 
 

 
 

12)  Endelig er det sidste trin i denne øvelse at beregne statistikken for 
hver gridcelle marken. For at gøre dette bruger vi værktøjet Zonal 
Statistics, som skriver de valgte statistikker som rækker i vores 
gridvektorfil, som naturligvis kan få adgang fra dets attributttabel 
(højreklik på laget). Efter at have formateret symbologien på det nye 
kort, så den visualiserede værdi er den ønskede statistik, skal dit 
endelige kort se ud som den endelige figur nedenfor (i dette 
eksempelkort valgte vi et Graduated kort med 4 klasser og 'Quantile' 
klassifikation). 
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