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1997 metais Lietuvos žemės ūkio universitete (LŽŪU) 
buvo įsteigta Aplinkos instituto Geografinių informacinių 
sistemų žemės, vandens ir miškų ūkyje laboratorija, kuri 
2004 m. reorganizuota į Geografinių informacinių sistemų 
mokymo ir mokslo centrą, o 2012 metais, sujungus GIS mo-
kymo ir mokslo centrą su Geomatikos laboratorija, priklau-
susia Integruotam mokslo, studijų ir verslo centrui slėniui 
NEMUNAS, įsteigta Geomatikos laboratorija Aleksandro 
Stulginskio universitete Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakul-
tete.

Geomatikos laboratorijos funkcijos: vykdyti žemės ūkio ir 
technologijos mokslų krypties fundamentinius ir taikomuo-
sius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą susijusią su geoma-
tika, skleisti mokslo žinias, plėtoti tarptautinį bendradarbia-
vimą ir diegti inovacijas.

Laboratory of Geomatics was established in 2012 and 
originates from GIS Laboratory Resources of Land, Water 
and Forest of Institute of Environment (in Lithuanian Uni-
versity of Agriculture, 1997). Currently it belongs to Faculty 
of Land and Water Management of Aleksandras Stulginskis 
University.

Functions of Laboratory of Geomatics are implementa-
tion of fundamental and applied researches in geomatics in 
the field of agricultural and technological science, develop-
ment of international cooperation and innovation, dissemi-
nation of scientific knowledge.

GEOMATIKOS LABORATORIJA
LABORATORY OF GEOMATICS



PADALINIO VEIKLOS SRITYS
 ● Aerofotografavimas (įskaitant bepiločių ir pilotuo-

jamų orlaivių naudojimą), kamerų kalibravimas, pil-
nas fotogrametrinis apdorojimas iki ortofotoplanų 
bei 3D modelių pagaminimo. Naudojamos stereo fo-
togrametrinės darbo stotys ir EnsoMOSAIC, CalCam, 
SeamLineEditor, EspaCity, OrthoEngine programinės 
įranga. 

 ● Hiperspektrinis skenavimas. Naudojamos dvi hiper-
spektrinės kameros – Themis Vision Systems „VNIR 
400-H“ laboratorinėmis sąlygomis ir unikali portatyvi 
hiperspektrinė kamera RIKOLA, fi ksuojančios elek-
tromagnetines bangas atitinkamai 400-1000 nm bei 
500-900 nm; spektrinė rezoliucija 0,5 nm bei 8 nm. 
Hiperspektriniams vaizdams gauti ir juos apdoroti 
naudojamos HYPERVISUAL ir ENVI programinės įran-
gos. Skenavimo sistema gali būti eksploatuojama tiek 
laboratorijoje, tiek lauke (montuojama orlaivyje). Gal-
imi taikymai: aplinkosauga, medicina, medžiagotyra, 
žemės ūkis, miškininkystė, kriminalistika ir kt.

 ● Objektinis vaizdų ir lazerinių duomenų apdoroji-
mas. Naudojamos eCognition Developer ir eCogni-
tion Server programinės įrangos. Vykdomi lazerinio 
skenavimo duomenų segmentavimo metodų tyrimai.

 ● Įvairių su geomatika susijusių dalykų mokymas, kval-
ifi kacijos kėlimo kursai, konsultacijos bei vadovėlių, 
mokomųjų knygų, praktinių užduočių ir kt. rengimas.

PASLAUGOS
Laboratorijoje teikiamos paslaugos susijusios su:

 ● Aeronuotrauka iš pilotuojamų orlaivių bei gaunamų 
aerovaizdų fotogrametriniu apdorojimu;

 ● Aeronuotrauka iš bepiločių orlaivių bei gautų aero-
vaizdų fotogrametriniu apdorojimu;

 ● Vietovės 3D modelių kūrimu, kaip įvesties informaci-
ją naudojant lazerinio skenavimo ar fotogrametriniu 
būdu gautus taškų masyvus, vietovės matavimų duo-
menis;

 ● Hiperspektriniu skenavimu iš pilotuojamų orlaivių, 
gautų vaizdų apdorojimu, analize ir spektrinių bibli-
otekų kūrimu;

 ● Erdvinių duomenų bazių projektavimu ir kūrimu;
 ● Erdvinė analize ir modeliavimu;
 ● Nuotoliniais tyrimais ir GIS grindžiamų sprendimų kū-

rimu bei diegimu;
 ● Konsultacijomis visais, su geomatika susijusiais, klau-

simais.

ACTIVITIES FIELDS
 ● Aerial photography, including the use of manned and 

unmanned aerial vehicles (UAV), camera calibration, 
photogrammetry, including production of ortopho-
tomaps and 3D models, image interpretation (Enso-
MOSAIC, CalCam, SeamLineEditor, EspaCity, Ortho-
Engine software and digital stereo photogrammetric 
workstations are used).

 ● Hyperspectral imaging. Two hyperspectral cameras 
– Themis Vision Systems „VNIR 400-H“ and RIKOLA 
hyperspectral (spectral range: 400-1000 nm and 500-
900 nm; spectral resolution 0.5 nm and 8 nm respec-
tively) – are used. Cameras can be installed on aircraft 
or used in laboratory. HYPERVISUAL and ENVI soft-
ware are used for analysis of hyperspectral images. 
Research fi elds: environment protection, bio-medi-
cine, materials science, food safety, agriculture, for-
estry, etc.

 ● Object-based image and laser scanning data process-
ing – Trimbe eCognition Developer and eCognition 
Server software are used.

 ● Trainings, courses and also consultations, publica-
tion of educational material, tutorials, etc. on remote 
sensing and GIS. 

SERVICES
 ● Aerial photography using manned aircraft, photo-

grammetric processing and analysis of aerial images;
 ● Aerial photography using UAVs, photogrammetric 

processing and analysis of aerial images;
 ● 3D models for laser based and photogrammetric as 

well as hybrid point clouds;
 ● Hyperspectral imaging using manned aircraft, pro-

cessing and interpretation of hyperspectral images, 
building spectral libraries;

 ● Design and development of spatial databases;
 ● Advanced research in the fi eld of spatial analyses and 

modelling;
 ● Development and installation of remote sensing and 

GIS-based solutions;
 ● Consultation in all aspects of Geomatics.



MOKSLINĖS TEMOS IR PROJEKTAI
Moksliniai tiriamieji darbai, fi nansuojami Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei 
Europos Sąjungos, kuriuose naudota laboratorijos 
įranga:

 ● „Paprastosios pušies bendrijų rūšinė ir genetinė 
įvairovė bei jų tvarus naudojimas klimato kaitos ir 
žmogaus poveikio sąlygomis“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-
08-K-01-025.

Inovacinės veiklos moksliniai projektai, skirti smul-
kiojo ir vidutinio verslo subjektų bei mokslo institu-
cijų bendradarbiavimo skatinimui, kuriuose naudo-
ta laboratorijos įranga:

 ● Projekto tema „Nuotolinių žemės paviršiaus tyrimų 
technologijų vystymas”;

 ● Projekto tema „Perspektyvių nuotolinių tyrimų siste-
mų taikomieji tyrimai“;

 ● Projekto tema „Pasaulinė kosminės navigacijos siste-
ma ir lauko kompiuteriais grindžiamų matavimų miš-
ke tyrimas“.

DOKTORANTŪROS STUDIJOS
Doktorantūros studijų darbai, kuriuose naudota labo-

ratorijos įranga:
 ● Apginta disertacija: D.Jonikavičius. „Miškų inventori-

zacijos tobulinimas kosminių vaizdų pagrindu”. Dar-
bo vadovas prof. dr. G.Mozgeris, ASU, 2012 m.

 ● Apginta disertacija: I.Bikuvienė. „Miškų inventorizaci-
jos teorinis ir praktinis tobulinimas, naudojant laze-
rinį skenavimą”. Darbo vadovas prof. dr. G.Mozgeris, 
ASU, 2012 m.

 ● Apginta disertacija: G.Masaitis. „Hiperspektrinio ske-
navimo galimybės miško medžių rūšims atpažinti ir jų 
būklei įvertinti”. Darbo vadovas prof. dr. G.Mozgeris, 
ASU, 2013 m.

 ● Doktorantės V.Juodkienės darbas „Alternatyvus ae-
rofotonuotraukos taikymas miškininkystėje”. Darbo 
vadovas prof. dr. G.Mozgeris, 2014 – 2018 m.

SCIENTIFIC TOPICS AND PROJECTS
Equipment of Laboratory used in research project, 
fi nanced by Ministry of Education and Science of 
the Republic of Lithuania and ES::

 ● „Specifi c, genetic diversity and sustainable develop-
ment of Scots pine forest to mitigate the negative 
eff ects of increased human pressure and climate 
change“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-025.

Equipment of Laboratory used in Innovation Pro-
ject, ordered by private business:

 ● Project “Research on development of remote sensing 
technology for earth observation”.

 ● Project “Applied Research of new remote sensing sys-
tems”.

 ● Project “Research on GPS and fi eld computers based 
survey inside forest“.

PhD STUDIES
Equipment of Laboratory of Geomatics used in com-

pleted and ongoing PhD studies:
 ● Defended dissertation: D.Jonikavičius. “Forest inven-

tory improvement based on satellite images”. Scien-
tifi c supervisor prof. dr. G.Mozgeris, ASU, 2012

 ● Defended dissertation: I.Bikuvienė. “Theoretical   and   
practical   improvement   of forest inventory by using 
laser scanning”. Scientifi c supervisor prof. dr. G.Mozg-
eris, ASU, 2012.

 ● Defended dissertation: G.Masaitis. “The potential of 
hyperspectral imaging to detect forest tree species 
and evaluate their condition”. Scientifi c supervisor 
prof. dr. G.Mozgeris, ASU, 2013.

 ● Ongoing doctoral study: V.Juodkienė. “Alternative ap-
plication of aerial photography in forestry”. Scientifi c 
supervisor prof. dr. G.Mozgeris, ASU, 2014 - 2018.



Studentų g. 13, 205 kab.,
Akademija, Kauno r.
LT – 53362

Dr. Donatas Jonikavičius
+370 37 752291, donatas.jonikavicius@asu.lt
www.asu.lt

KONTAKTAI / CONTACTS

PAGRINDINIAI REZULTATAI
 ● Sukurtos aerofotografavimo, naudojant bepiločius 

ar ultralengvus orlaivius, ir fotogrametrinių produktų 
gamybos technologijos. Šiuo metu Geomatikos labo-
ratorija yra vienintelė Lietuvoje įsikūrusi institucija, 
teikianti aerofotografavimo paslaugas iš pilotuojamų 
lėktuvų mūsų šalyje.

 ● Patobulinti miškų stebėsenos metodai, naudojant 
šiuolaikinius nuotolinius tyrimus.

MAIN RESULTS 

 ● Developed technologies for aerial photography, using 
unmanned or ultra-light aircraft, and photogrammet-
ric production. Currently, Laboratory of Geomatics is 
the only local provider of aerial photography services 
using manned ai rcraft in Lithuania.

 ● Improved forest monitoring methods using modern 
remote sensing.


