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Sentinel-2: SPeCtRA

Institute of Systems Biology and Ecology  
Academy of Sciences of the Czech Republic  
focuses on emergent dynamic properties of biological 
and ecological systems at various hierarchical levels, 
from molecules to landscape. The emergent properties 
occur as a result of non-linear dynamics of systems that 
are kept far from equilibrium by flux of energy, mass 
and information. The primary activity of the Institute is 
scientific research and graduate education. Spin-off as well 
as collaboration with industry and public sector are other 
essential features. The Institute supports both domestic 
and international science.

One of the planned ESA’s mission Sentinel-2 polar-orbiting satellites 
will provide systematic global acquisitions of high-resolution 
multispectral imagery with a high revisit frequency. As part of the 
mission’s preparatory activities, scientists have been conducting 
experiments in a mountainous region of the Czech Republic to 
help design a new procedure for retrieving precise data on the 
health of spruce forests. Institute of Systems Biology and Ecology 
was focusing on research aimed at designing a physically-based 
algorithm to scale spectral and spatial data on vegetation, which is 
relevant to the development of the Sentinel-2 mission.

The main objective of ISBE’s project was to design and test the 
operational algorithm for quantitative estimation of the green 
foliar pigments (chlorophyl a+b) in canopies of Norway Spruce 
stands from spectral image data of satellite instrument CHRIS and 
future Sentinel-2 missions. Three remotely sensed data sets were 
available during the final stage of project: hyperspectral airborne 
AISA Eagle images, hyperspectral satellite CHRIS/PROBA imagery 
and simulated superspectral images of future Sentinel-2 satellite. 
On one hand, the accuracy of methods proposed for AISA Eagle and 
CHRIS image data was found to be acceptable. On the other hand, 
the algorithm for Sentinel-2 would definitely benefit from a further 
methodical improvement, increasing quantitative and also spatial 
fidelity of resulting chlorophyll map.

One of the most important and also time demanding tasks for 
a correct physical retrieval of foliar chlorophyll a+b contents of 
spruce stands was appropriate parameterization of the Discrete 
Anisotropic Radiative Transfer (DART) model, producing the 
reference database of virtual remote sensing images with canopies 

What would you name as main benefits of the project to your 
and your company?

“Project Sentinel-2: SPECTRA enabled our institute 
the development of algorithms for estimation 
of biochemical parameters of vegetation from 
imaging spectroscopy and super-spectral Earth 
observation data. The investigation during this 
project was very beneficial for the improvement 
of quantitative remote sensing capabilities at our 
institute and strengthened the personal relations 
with the chief scientists of Sentinel-2 in ESA.”
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Norway Spruce forests in Beskydy mountains in Czech Republic

Map of estimated chlorophyll content retrieved from CHRIS/PROBA data

of known contents of green foliar pigments. The DART simulated 
scenes of known chlorophyll content were produced for two 
categories of terrain slope, three basic geographic expositions 
and several values of the leaf area index as well as canopy closure 
classes.
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Ústav systémové biologie a ekologie 
Akademie věd České republiky 
Předmětem hlavní činnosti Ústavu systémové biologie 
a ekologie AV ČR, je vědecký výzkum zaměřený na analýzu 
dynamiky přírodních systémů, jejichž základní  
charakteristikou je prostorová a funkční dynamika  
v jistém zjednodušení sledovatelná na základě analýzy 
toku energie, látek a informací daným systémem.  
Vědecká činnost ÚSBE se orientuje na systémový přístup 
výrazně spojený s metodologickou náplní širšího oborové-
ho pojmu systémová biologie/ekologie. Ústav přispívá ke 
zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a využití výsledků 
vědeckého výzkumu v praxi. Ve spolupráci s vysokými ško-
lami uskutečňuje doktorské studium a vychovává vědecké 
pracovníky a rozvíjí mezinárodní spolupráci.

Plánované mise družic ESA Sentinel-2 na polární oběžné dráze bu-
dou poskytovat systematicky poskytovat hyperspektrální data 
s vysokým rozlišením při zajištění častých opakovaných průletů 
nad jednou danou oblastí. Jednou z přípravných aktivit pro mise 
Sentinel-2 byl experiment v horských oblastech České republiky, 
který napomohl k vytvoření nového postupu získávání přesných 
dat o zdraví smrkových lesů. Ústav systémové biologie a ekologie se 
soustředil na výzkum zaměřený na návrh algoritmů založených na 
spektrálních a prostorových datech, které jsou významné pro vývoj 
mise Sentinel-2.

Hlavním úkolem projektu ÚSBE bylo navrhnout a otestovat algo-
ritmus kvantitativního odhadu zelených listových barviv (chlorofy-
lu a+b) v horských porostech smrku ztepilého ze spektrálních obra-
zových dat družicového přístroje CHRIS a budoucích misí Sentiel-2. 
V konečné fázi projektu byly k dispozici tři datové sady dálkového 
průzkumu Země: hyperspektrální letecká data senzoru AISA Eagle, 
hyperspektrální družicová data ze senzoru CHRIS a simulovaná su-
perspektrální obrazová data budoucí družice Sentinel-2. Přesnost 
postupů pro hyperspektrální data AISA Eagle a CHRIS byla shledána 
akceptovatelná, nicméně algoritmus pro budoucí Sentinel-2 by zce-
la jistě profitoval z budoucí metodické revize, zvyšující kvantitativní 
i prostorovou přesnost výstupní chlorofylové mapy.

Jedním z nejdůležitějších kroků pro správné fyzikální vylišení ob-
sahu listového chlorofylu a+b smrkových porostů, a zároveň časo-
vě nejnáročnějším, byla správná parametrizace modelu radiativní-
ho transferu DART produkujícího referenční databází virtuálních dat 
dálkového průzkumu Země znázorňující porosty o známém obsahu 

zelených listových barviv. Všechny DART scény daného obsahu 
chlorofylu byly simulovány pro dvě kategorie sklonu svahu, tři  
základní expozice světových stran a několik indexů listové plochy 
a tříd korunového zápoje.

Co vám účast v projektu Sentinel-2: SpECtRA přinesla?

„Řešení projektu Sentinel-2: SPECTRA bylo pro náš 
ústav zásadní z hlediska využití metod obrazové 
spektroskopie a super-spektrálních dat pro vývoj 
algoritmů umožňujících odhad biochemických pa-
rametrů vegetace. Účast na projektu velmi napo-
mohla k rozvoji kvantitativního dálkového pozoro-
vání Země na naší instituci a navázání vztahů s vě-
deckým vedením mise Sentinel-2 v ESA.“

vývoj mEtodIky pRo odvozEní oBSAhu ChloRofylu  
z hypERSpEktRálníCh dAt nA podpoRu přIpRAvovAné mISE gmES 
SEntInEl-2

Mapa odhadu obsahu chlorofylu (a+b) ze simulovaných dat Sentinel-2


