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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
 У межах реалізації Загальнодержавних
цільових науково-технічних космічних
програм України у 2008 р. та у 2011-2013 рр.
Інститут космічних досліджень успішно
виконав цикл робіт з розроблення науково
обґрунтованих методик та створення засобів
калібрування оптико-електронних сенсорів
космічного спостереження з використанням
контрольно-калібрувального полігону
 Мета: Забезпечення післястартової
метрологічної підтримки оптико-електронних
сенсорів космічного моніторингу на базі
науково-методичного забезпечення,
розгорнутої наземної інфраструктури
системи контрольно-калібрувальних
полігонів (ККП) і створюваних програмноапаратних комплексів. Проект спрямований
на підвищення достовірності даних
космічного моніторингу

 Завдання: Створення та розвиток
інфраструктури ККП з врахуванням досвіду
організації калібрувальних полігонів системи
LANDNET Test Sites комітету CEOS.
Оснащення ККП обладнанням для
проведення наземних вимірювань за
зразками приладів на полігонах системи
LANDNET Test Sites
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ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
 Визначення тестових об'єктів ККП, придатних
для калібрування, виконання заходів з
підтримання їх у належному стані.
Проведення наземних спектрометричних
вимірювань на обраних тестових ділянках
 Удосконалення і статистична оцінка досяжної
точності методик оцінки та калібрування
оптико-електронних сенсорів космічного
моніторингу: визначення просторового
розрізнення на місцевості; радіометричного
калібрування спектральних каналів
 Розробка і тестування програмного
забезпечення для реалізації геоінформаційної
бази даних (БД) ККП та для здійснення у
геоінформаційній системі: а) динамічних
сервісів взаємодії з БД; б) сервісів виконання
методик визначення просторового
розрізнення на місцевості і радіометричного
калібрування
 Створення каліброваних кінцевих
інформаційних продуктів (КІП), отриманих на
основі космічних знімків сенсорів,
відкаліброванох у польоті
 Створення і тестування програмноапаратного комплексу (ПАК) для
післястартового калібрування оптикоелектронних сенсорів космічного моніторингу
з використанням ККП
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СХЕМА ПЕРЕТВОРЕННЯ СИГНАЛІВ У СКАНЕРНІЙ СЕНСОРНІЙ СИСТЕМІ
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МОДЕЛЬ СЕНСОРА ТА КАЛІБРУВАННЯ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ЯСКРАВІСТЮ БІЛЯ
СЕНСОРА
Сигнал на виході детектора сенсора
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Rb  - ф-ція спектральної чутливості

DN p b для піксела p у діапазоні b)
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Підсилення сигналу і дискретизація в АЦП (

DN p b

L p b - Інтеграл за ефективною смугою пропускання і полем зору від спектральної
густини енергетичної яскравості біля сенсора (для піксела p у діапазоні b)

DN p b  gainb Kb Lp b  offsetb (5)
Результат калібрування – перерахунок DN p b в енергетичну яскравість на апертурі
Спрощений вираз:

сенсора

Lp b  cal _ gainb DN p b  cal _ offsetb

Відкалібровані
(NASA, EOS)

(6)

L p b - кінцевий інформаційний продукт (КіП) рівня обробки

L1B
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РІВНІ ОБРОБКИ ДАНИХ ТА КАЛІБРОВАНІ КІНЦЕВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ
NASA EOSDIS (Earth Observation System Data Information System,
http://earthdata.nasa.gov/data/standards-and-reverences/processing-levels)
Рівень
0

Опис
Відновлені необроблені інструментальні дані з повним розрізненням. Усунені всі спотворені
передачі даних

1A

Відновлені необроблені інструментальні дані з повним розрізненням з часовим прив’язуванням
анотовані допоміжною інформацією, зокрема, про коефіцієнти радіометричного і геометричного
калібрування та про параметри геоприв’язування за орбітальними даними. Ці додаткові
параметри лише розраховуються, але не застосовуються до даних рівня L0

1B

Дані рівня L1A, перетворені до рівня величин у фізичних одиницях, які відповідають
вимірюванню відкаліброваними сенсорам (перетворенню відкаліброваним приладами). Дані
рівня L0 неможливо відновити за даними рівня L1B
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Відновлені геофізичні параметри, представлені з тим же розрізненням і у тих самих точках що й
вихідні дані рівнів обробки L1A, L1B
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Дані рівня L1 або L2, перетворені до рівномірної за часом і простором сітки, у яких усунена
неповнота і суперечливість.
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Дані виходу моделі або результати аналізу даних більш низьких рівнів обробки (наприклад, дані
обробки серії вимірювань)

Калібровані КІП космічного моніторингу повинні являти собою відкалібровані набори даних, точно
прив'язані до спостережуваних об'єктів, що забезпечують достовірну тематичну інтерпретацію і
порівнянність даних, які надходять з різнорідних джерел. КІП генеруються на основі вихідної
космічної інформації рівнів L1A, L1B, яка повинна містити такі характеристики:
1) інформацію в анотаційному файлі космічного знімка, необхідну і достатню для виконання
радіометричного і геометричного калібрування оптичних сенсорів;
6
2) відкалібровані покази бортової дослідницької апаратури в абсолютних фізичних одиницях

РІВНІ РАДІОМЕТРИЧНОГО КАЛІБРУВАННЯ ТА ПОТОКИ ОБРОБКИ ДАНИХ
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ВРАХУВАННЯ ДОСВІДУ КОМІТЕТУ CEOS ПРИ СТВОРЕНІ ККП
 ККП створюється з
врахуванням досвіду
робочої групи з
калібрування та валідації
(WGCV) комітету CEOS,
яка забезпечує обмін
інформацією через Cal/
Val Portal
 ККП створюється за
зразком затвердженого
робочою підгрупою IVOS
групи WGCV набору
глобально розподілених
8 тестових ділянок
(полігонів системи
LANDNET Test Sites),
обладнаних на постійній
основі інструментами
для післястартового
калібрування бортових
оптико-електронних
сенсорів
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ШАБЛОН ОПИСУ ККП СИСТЕМИ LANDNET TEST SITES
Шаблон затверджений
підгрупою IVOS групи WGCV і
містить такі відомості:
 місцезнаходження полігону,
логістична інформація про
ділянки;
 кліматологія і
характеристики атмосфери
над ТО;
 спектральні характеристики
поверхні ТО;
 дані про обладнання
ділянок вимірювальними
приладами;
 інформація про точність
вимірювань і калібрування;
 інформація про
використання ділянок;
 відомості про інформаційні
системи, бази даних і
кінцеві інформаційні
продукти;
 контактна інформація
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КЛІМАТОЛОГІЯ ККП НЦУВКЗ

10

МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ПРИЛАДИ
Метеостанція La Crosse WS3650IT-MG-SIL (906653)
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НАЗЕМНІ ВИМІРЮВАННЯ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІДБИТТЯ ТО
Наземні прецизійні вимірювання спектральних характеристик відбиття вибраних тестових об’єктів НЦУВКЗ,
квазісинхронні з космичною зйомкою КС «Січ-2», здійснені у листопаді 2011 р. з використанням
спектрометра ASP-100F у спектральному диапазоні 190-1100 нм, у червні 2012 р. та у червні 2013 р. - з
використанням спектрометра ASD FieldSpec 3FR у спектральному диапазоні 250-2500 нм
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ПОЛЬОВІ СПЕКТРОМЕТРИ ASP-100F і ASD FieldSpec 3FR

Польовий спектрометр ASP-100F

Оцінювання спектрального коеэфіцієнта відбиття

I refl ( )  I dark
 ( ) 
I white ( )  I dark
I refl ( ), I white ( ), I dark

- Спектральні інтенсивності виміряного відбитого потоку випромінювання,
еталонної білої поверхні та темнового шуму відповідно

Для всіх ТО спектральні вимірювання проводилися не менш, ніж у 10 точках.
Побудовано усереднені по точках вимірювань залежності спектрального коефіцієнта
відбиття від довжини хвилі для кожного ТО.
У кожній точці вимірювання проводилися не менш, ніж 50 разів.
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РОЗТАШУВАННЯ ТЕСТОВИХ ОБ’ЄКТІВ НА ТЕРИТОРІЇ НЦУВКЗ

б)

a)

Векторний шар площинних полігональних областей, що відповідають ТО ККП НЦУВКЗ:

a) - на ділянці 1, б) – на ділянці 3
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СПЕКТРАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ ВІДБИТТЯ ТО ККП НЦУВКЗ
№

Код

Найменування

1

P16

стадіон

2

P13

плац

3 Z113_2 дах клубу

4

A12

5

А31

6

P33

7

Р31

8

9

антенний
комплекс АДУ1000
дзеркало
радіотелескопа
РТ-70
бетонний
майданчик
асфальтовий
майданчик

Z31_1 дах апаратного
корпусу

M20

солончаковий
берег озера

Залежності спектральних коефіцієнтів
відбиття ТО від довжини хвилі на основі
даних наземних вимірювань з
використанням польового спектрометра
ASP-100F
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ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ КАТАЛОГ ТО ККП НЦУВКЗ
26 відібраних об’єктів:
 11 - майданчик 1
 3 - майданчик 2
 5 - майданчик 3
 7 - поза НЦУВКЗ
Cтруктура метаданих ТО :
 найменування ТО
 широта центра TO
 довгота центра TO
 геометрические размеры
 кількість вимірювань
спектральних
характеристик
 найменування приладу
спектрометрії
 дата, час вимірювань
 найменування поверхні
покриття ТО
 усреднений спектральний
коефіцієнт відбиття ТО
 зображення ТО і поверхні
покриття ТО
 службові дані

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ КАТАЛОГ ТО ККП НЦУВКЗ

Фрагмент підпорядкованої
таблиці презентаційного
каталогу ТО ККП НЦУВКЗ
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СТВОРЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ ТО ККП НЦУВКЗ
 Геоінформаційна база даних містить
shape-файли векторних шарів
полігональних ТО ККП, точок
вимірювань спектральних
характеристик, реперних точок
топогеодезичної прив’язки;
супутникові знімки КС «Січ-2»

 Атрибутивна інформація містить
відомості про час, температуру
повітря, тиск, вологість і напрямок
вітру під час проведення наземних
вимірювань
 Кількісні результаты
обробки великих обсягів даних
зберігаються у загальній
реляційнійній базі даних,
взаємодія з якою із середовища GIS-системи
відбувається через спеціально разроблювані
динамічні додатки до GISплагіни
18

КОНВЕРТУВАННЯ БАЗИ ДАНИХ СПЕКТРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ККП З ЛОКАЛЬНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ В MS Access ДО СЕРВЕРНОЇ В PostgreSQL ТА ЇЇ АДМІНІСТРУВАННЯ
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СТВОРЕННЯ ДИНАМІЧНОГО ДОДАТКУ МОВОЮ Phyton ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З ОБ’ЄКТНОРЕЛЯЦІЙНОЮ БД ТА ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З НЕЇ У Quantum GIS
a)

в)

б)

а) Підключення БД до QGIS за допомогою
модуля DB Manager
б) Графічний інтерфейс користувача,
розроблений у середовищі QT Designer, для
взаємодії з БД у QGIS
в) Функціонально-алгоритмічна частина плагіну,
створеного на Phyton, та графічний інтерфейс
для відображення у QGIS інформації з БД
 QGIS - інтегратор всіх даних і програмних
додатків та візуалізатор супутникових знімків і
векторних шарів тестових ділянок у
картографічному інтерфейсі.
 Створюються програмні модулі реалізації
методик калібрування мовами Phyton і С++, які
динамічно підмикатимуться до QGIS
20 в
 Отримані калібровані КІП зберігатимуться
БД і відображатимуться в QGIS

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗРІЗНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ
БАГАТОСПЕКТРАЛЬНОЇ ЗНІМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КС СІЧ-2

 Задача оцінювання розрізнювальної здатності системи ДЗЗ розв’язується шляхом розрахунку
функції розсіювання точки (ФРТ) за відомими вхідним та вихідним зображеннями тестового
об'єкта
 Для оцінювання ФРТ використаний оптимальний фільтр Н. Вінера. Розрізнювальна здатність
визначається як розмір плями розсіювання і обчислюється як середньоквадратичне відхилення
апроксимації за допомогою кривої Гауса головного піка ФРТ
 Для цього використані пари зображень тестових об'єктів високого розрізнення (0,4 м, Google
Maps) і відповідних контрольних зображень від знімальної системи КС Січ-2. Для обраних пар
зображень здійснене попереднє узгодження масштабів і кутів повороту за заданими
контрольними точками з використанням Control Point Selection Tool у середовищі Matlab-2012
 Похибка оцінювання розрізнювальної здатності КС Січ-2 за знімками високого розрізнення не
перевищувала 0,4 м – розрізнювальної здатності еталонного зображення
Узгоджені пари знімків (фрагменти знімків КС Січ-2 праворуч)

Функції разсіяння точки GRI-композиту КС Січ-2
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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ РОЗРІЗНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ КС СІЧ-2
Спектральный диапазон, нм
№ фрагменту

550-590

610-680

780-890

550-890

1

17,8

10,5

17,9

18,1-18,2

2

17,1

25,2

16,8

3

19,7

13,1

18,0

4

16,7

15,1

10,2

5

23,6

8,4

16,2

6

11,9

29,6

10,4

Середнє, м

17,8

16,98

14,91

с. к. в., м

3,84

8,497

3,64

11,9-23,6

8,4-29,6

10,2-18,0

18,1-18,2

11,9

8,4

10,2

18,1

Діапазон, м
Максимальне
розрізнення, м
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РАДІОМЕТРИЧНЕ КАЛІБРУВАННЯ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНОЇ ЗНІМАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМ МЕТОДОМ
Задача радиометрической калибровки аппаратуры наблюдения состоит в определении
характеристики: цифровой код DN на выходе сенсора — яркость L на апертуре
сенсора.
Считаются известными следующие параметры среды:
▪ солнечный поток E излучения, падающего на горизонтальную наземную плоскость;
▪ оптическая толщина атмосферы над контрольными точками τ;
▪ коэффициенты отражения поверхности в контрольных точках ri;
▪ отсчёты яркости поверхности в контрольных точках на снимке DNi
Математическая модель сигнала сенсора рассматривается в виде

DNi = k·(ρ(τ)·E·ri+Eatm) + b,
где k — наклон калибровочной характеристики;
b — постоянная составляющая сигнала, обусловленная свойствами аппаратуры
сенсора;
ρ — коэффициент пропускания атмосферы;
Eatm — яркость атмосферы, обусловленная рассеянием света в атмосфере.
Тогда наклон калибровочной характеристики по яркостям двух разных точек (тестовых
объектов), имеющих номера i и j, может быть выражен как

kij = (DNi — DNj)/(ρ(τ)·E·(ri — rj)) .
Постоянная составляющая сигнала b, может быть вычислена по снимку в темноте
DNdark (b = DNdark).
Тогда уравнение для откалиброванной яркости принимает вид:

Li = G·DNi + b , G =1/k , b = — DNdark/k .
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РЕЗУЛЬТАТИ КАЛІБРУВАННЯ ЗНІМАЛЬНИХ СИСТЕМ КС LANDSAT-5,
LANDSAT-7 і СІЧ-2 ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМ МЕТОДОМ
Оцінка калібрувального коефіцієнта підсилення для КС Landsat-5

Діапазон, нм

450-515

520-600

760-900

1550-1750

2080-2350

G

0,766

1,448

0,876

0,12

0,0656

Gestim (20 ТО)

0,936

1,509

0,883

0,13

0,0842

Оцінка калібрувального коефіцієнта підсилення для КС Landsat-7

Діапазон, нм

520-600

630-690

760-900

1550-1750

2080-2350

G

0,796

0,619

0,965

0,126

0,0437

Gestim (68 ТО)

0,779

0,636

0,920

0,117

0,0424

Оцінка калібрувального коефіцієнта підсилення для КС Січ-2

Диапазон, нм

550-590

610-680

780-890

1550-1750

Gestim (68 ТО)

0,4028

0,4442

0,4054

0,3062
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ВИМІРЮВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ КООРДИНАТ (СИСТЕМА WGS 84) РЕПЕРІВ
ОБ’ЄКТНО- ЛАНДШАФТНОЇ ТЕРИТОРІЇ
Привязка реперов выполнялась по
данным контрольно-корректирующей
станции EVRS Системы космического
навигационно-временного обеспечения
Украины, расположенной на площадке 1
НЦУИКС, координаты приемной антенны
которой определены с прецизионной
точностью.
Станция EVRS оборудована
высокоточным приемником сигналов
спутников GPS - NovAtel MPC - и
микрощельевой приемной антенной
решеткой - антенной NovAtel GPS-702

Полевые измерения в реперных точках
выполнялись высокоточными
многочастотными роверными
приемниками NovAtel DL-V3 с антеннами
NovAtel GPS-702GG.
При выполнении измерений
использовалась также лазерная рулетка
South PD-38, портативный компьютер с
программным обеспечением NovAtel
GrafNav / GrafNet, геодезические штативы
с трегером и адаптерами, вешки
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ПОЛЬОВИЙ СПЕКТРОРАДІОМЕТР ПСР-02 НДІПФ ім. О.Н. СЕВЧЕНКА БДУ
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ПРИЛАДИ ДЛЯ НАЗЕМНИХ ВИМІРЮВАНЬ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА
ПОЛІГОНАХ СИСТЕМИ LANDNET Test Sites КОМІТЕТУ CEOS
По данным измерений прямой интегральной солнечной радиации, поступающей на
перпендикулярную поверхность при диске Солнца не закрытом облаками, определяются
характеристики прозрачности атмосферы: интегральный коэффициент прозрачности и
фактор мутности. Дополнительно по данным о прямой коротковолновой радиации и
влагосодержании (концентрации водяного пара) атмосферы определяется аэрозольная
оптическая толщина атмосферы для разных длин волн. Для этих целей используются
солнечные фотометры CIMEL в рамках международной сети AERONET CIMEL network и
портативные солнечные фотометры MICROTOPS II

27

ПРИЛАДИ ДЛЯ НАЗЕМНИХ ВИМІРЮВАНЬ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА
ПОЛІГОНАХ СИСТЕМИ LANDNET Test Sites КОМІТЕТУ CEOS
С помощью солнечного фотометра CIMEL CE 318-2 проводятся
непрерывные измерения ослабления прямой солнечной радиации в 8
спектральных каналах 340, 380, 440, 500, 670, 870, 940 и 1020 нм. Канал
940 нм используется для восстановления влагосодержания атмосферы,
а 7 остальных каналов - для определения спектральной аэрозольной
оптической толщины атмосферы. От значения аэрозольной оптической
толщины атмосферы существенно зависит отражающая способность
поверхностей ТО, что важно при проведении викарной
радиометрической калибровки на основе наземных измерений
спектрального коэффициента отражения ТО

Портативный солнечный фотометр MICROTOPS II имеет 5
спектральных каналов: 440, 675, 870, 936, 1020 нм. Это прибор для
измерения прямого солнечного излучения с использованием 2,5° угла
обзора. Пять каналов используются для определения аэрозольной
оптической толщины (АОТ), в том числе каналы 936 нм и 1020 нм
используются для измерения осаждаемого содержания водяного пара.
Кроме того, прибор содержит энергонезависимую память и позволяет
связывать дату, время, координаты, угол Солнца над горизонтом,
высоту над уровнем моря, давление и температуру в каждой точке
сбора данных
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ПРИЛАДИ ДЛЯ НАЗЕМНИХ ВИМІРЮВАНЬ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА
ПОЛІГОНАХ СИСТЕМИ LANDNET Test Sites КОМІТЕТУ CEOS
Двулучевая функция отражательной
способности (ДФОС, англ. Bidirectional reflectance distribution
function — BRDF ) — четырехмерная функция, определяющая, как
свет отражается от непрозрачной поверхности. Параметры
функции — направление входящего света и направление
выходящего света, которые определены относительно нормали к
поверхности. Функция возвращает отношение
отражённой яркости вдоль направления отраженного
света к освещённости на поверхности с направления падающего
света.
Каждое направление падения света само по себе зависит от угла
азимута и угла зенита, вследствие чего BRDF является функцией
четырех переменных. BRDF измеряется в ср−1,
гдестерадиан (ср) — единица измерения телесного угла
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ПРИЛАДИ ДЛЯ НАЗЕМНИХ ВИМІРЮВАНЬ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА
ПОЛІГОНАХ СИСТЕМИ LANDNET Test Sites КОМІТЕТУ CEOS
 GRASS (Gonio Radiometric Spectrometer
System) - гонио радиометрическая
спектрометрическая система
используется для проведения серии
нескольких угловых измерений
двулучевой функции отражательной
способности (BRDF) поверхности ТО.
Разработана в NPL (National Physical
Laboratory) (Великобритания)

 GRASS измеряет функцию BRDF
отражения от поверхности ТО
солнечного излучения во всем
полушарии в направлении отражения
под углами, равномерно
распределенными с 30° интервалами,
т.е. 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°.
Данные измерений попадают на 7 линий
(«камер»), в шести из которых
собираются оптические сигналы
отражения, а в седьмой – измерения
падающего света от Солнца. В
результате в каждой точке поверхности
ТО получаются измерения функции
отражения BRDF на сетке из 36 значений
улов отражения в пределах всего
полушария
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СКЛАД ТА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОБЛАДНАННЯ, ЯКИМ ДОЦІЛЬНО ОСНАСТИТИ ККП
№
1

2

3

Назва
обладнання
Метеорологічна
станція
La
Crosse
WS3650IT-MGSIL
Польовий
спектрорадіомет
р ПСР-02

Призначення

Кіл Вартість
Джерело
ьк. (USD)
Вимірювання
2
2*300= http://www.astrosc
метеорологічних
=600
ope.com.ua/meteos
характеристик
tanciya_la_crosse_
ws3650it-mgsil/4758.htm
Вимірювання
1
20000
http://www.remse
спектральних
ns.by/development
характеристик
/spectrometers/psr
відбиття ТО
02

Професійний
GNSS приймач
NovAtel DL-V3
—

Використання у 1
базових станціях
і
роверних
приймачах при
геодезичному
зніманні
і
прецизійному
позиціонуванні

27500

http://zakupki.org.
ru/t10222525

Примітка

Можна
орендувати.
Не
обов’язковий
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СКЛАД ТА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОБЛАДНАННЯ, ЯКИМ ДОЦІЛЬНО ОСНАСТИТИ ККП
(продовження)
№
4

5

6

Назва обладнання

Призначення

Кіл Вартість
ьк. (USD)

Джерело

Примітка

GPS
навігатор Точне
Garmin GPSMAP 62 визначення
географічних
координат при
точному
геопозиціонува
нні
Сонячний
Вимірювання
фотометр Cimel CE- оптичної
318
товщини
атмосфери та
характеристик
аерозолів

2

2*140=
=280

http://www.cezar.u
a/product/garmingpsmap-62:28621

1

20000

http://www.maiko
Можна
nline.com/maik/sh орендувати.
owArticle.do?auid
Не
=VAFT2MB4W4& обов’язковий
lang=ru;

Портативний
сонячний фотометр
MICROTOPS II з
фільтрами
та
аксесуарами

1

6000

Proforma invoice
of Solar light Co.inc
http://www.solar.c
om

Вимірювання
оптичної
товщини
атмосфери та
характеристик
аерозолів
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СКЛАД ТА ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОБЛАДНАННЯ, ЯКИМ ДОЦІЛЬНО ОСНАСТИТИ ККП
(продовження)
№ Назва обладнання
7

Комп’ютер -графічна
станція: 2 Xeon проц. по 4
ядра + Nvidia quadro
K2000 +32 Gb памяті +
Raid controller + ОС лі
ценз. + 4 HDD по 2Tb +
монітор

Призначення

Кіл Вартість Джерело
ьк. (USD)

Реалізація
геоінформаційної
бази
даних,
зберігання
і
обробка
даних
космічних знімків
для калібрування,
реалізація методик
калібрування,
створення
КІП
рівнів L1A та L1B

(За винятком необов’язкових одиниць)

Разом:

1

4200

Примітка

http://www.o
Для
nix.kiev.ua/se створення
rvers/workst програмно
ation
апаратного
комплексу

31080
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СКЛАД ПІДСУПУТНИКОВИХ КАЛІБРУВАЛЬНИХ ПОЛІГОНІВ
У СИСТЕМІ ПІСЛЯСТАРТОВОГО КАЛІБРУВАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БОРТОВИХ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРІВ В УКРАЇНІ
Західний
регіональный
ККП (Львів,
ІКД, ЛЦ ІКД)

ККП CEOS LANDNET Sites

1. Tuz Golu (Туреччина)
2. Railroad Valley Playa
(США , Невада)
3. Negev (Ізраїль)

4. La Crau (Франція)

Інтерактивна
база даних
ККП

5. Ivanpah Playa (США,
Каліфорния)
6. Frenchman Flat (США,
Невада)

7. Dunhuang (Китай)
8. DOME-C (Антарктида)

ККП НЦУВКЗ (Євпаторія-19)
Південний
регіональний ККП

Центральный
региональный
ККП (Київ,
Борисполь,
Вінниця
ІКД, ЦАКДЗ)
Східний
регіональний
ККП (Харків,
ІКД, ХЦ ІКД)

НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вибір місця розташування нового головного підсупутникового
калібрувального полігону та обгрунтування і розвиток його
інфраструктури з врахуванням досвіду організації полігонів системи
LANDNET Test Sites комітету CEOS. Оснащення ККП обладнанням
для проведення наземних вимірювань на зразок приладів на
полігонах системи LANDNET Test Sites
Визначення тестових об'єктів ККП, придатних для калібрування, на
основі аналізу супутникових знімків території ККП високого
розрізнення та наземних спектрометричних вимірювань з
дослідженням гомогенності спектральних характеристик відбивних
поверхонь ТО у просторі та стабільності у часі. Здійснення
прецизизійних спектрометричних вимірювань на обраних ТО та
занесення результатів до сегменту геоінформаційної бази даних
ККП

Розширення функціональних можливостей динамічного додатку у
середовищі QGIS для зв’язку з об’єктно-реляційною базою даних
ККП шляхом удосконалення сервісів та адаптування різнорідної
інформації для підтримки регулярних контрольно-калібрувальних
35
робіт

НАПРЯМКИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Розроблення та застосування уніфікованого підходу до реалізації у
середовищі QGIS динамічних сервісів взаємодії з об’єктнореляційною базою даних та сервісів виконання методик визначення
просторового розрізнення на місцевості і радіометричного
калібрування спектральних каналів
Розробка програмного забезпечення мовою С++ для реалізації у
рамках QGIS методики визначення просторового розрізнення на
місцевості та методик радіометричного калібрування спектральних
каналів
Розробка методик та програмно-апаратного комплексу для
атмосферної корекції каліброваних супутникових знімків ДЗЗ на
рівні поверхні Землі з використанням даних метеорологічних
супутників

Розробка та реалізація аванпроекту програмно-апаратного
комплексу для післястартового калібрування оптико-електронних
сенсорів з використанням підсупутникового калібрувального
полігону
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
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