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Україна входить до TOP10 найбільших виробників
сільськогосподарських культур в світі. Стихійні лиха, такі як
посухи, суттєво впливають на стан посівів і завдають значних
збитків аграрному сектору економіки України. Оцінка
ступеня пошкоджень та збитків шляхом наземних
спостережень потребує значних ресурсів та є недостатньо
ефективною [1]. Тому виникає актуальне питання залучення
різнорідної геопросторової інформації для розв’язання
поставленої задачі. При цьому для отримання кінцевого
результату
використано
супутникові
дані
різного
просторового розрізнення, векторні дані про межі полів, а
також дані наземних спостережень [2].
За допомогою Регіонального центру підтримки програми
UN-SPIDER була організована оперативна космічна зйомка
Красногвардійського району АР Крим та отримані дані
супутника ЕО-1 з просторовим розрізненням 30 м. Першим
етапом обробки супутникових зображень була кластеризація
за допомогою методу ISODATA. Наступним етапом обробки
є класифікація. Для її реалізації використовуються
кластеризовані пікселі вихідного зображення з подальшим
призначенням групі кластерів значення класу на основі
наземної
експертної
інформації.
Кожний
окремий
класифікатор забезпечує точність на рівні 60-70%.
Класифікація з використанням декількох різнорідних даних та
класифікаторів дозволила підвищити точність до 95% [3].
Таким чином, експериментально показано, що дана
технологія забезпечує більш високу точність оцінювання

різнорідної інформації,
класифікатор.
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