
УДК 004.62

ХМАРНI ТЕХНОЛОГIЇ ПОБУДОВИ КАРТИ ПРОДУКТИВНОСТIЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ
М. С. Лавренюк1,3, А. Ю. Шелестов1,2, А. М. Лавренюк2

1Iнститут космiчних дослiджень НАН України та ДКА України
2Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут»

3Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, факультет кiбернетики

Анотацiя
У данiй роботi запропоновано пiдхiд до побудови карти продуктивностi земель України на основi супутникових
даних високого розрiзнення. Аналiз супутникових даних проводився з використанням хмарних технологiй Google
Earth Engine за допомогою Python API. Побудована карта продуктивностi земель України за 2013-2015 роки.
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Вступ
Ранiше, продукти супутникового монiторингу бу-

дувались низького розрiзнення i для невеликої тери-
торiї, використовуючи окремi супутниковi знiмки [1].
В зв’язку з наявнiстю великої кiлькостi супутни-
кових даних високого розрiзнення в останнi роки,
для побудови продуктiв супутникового монiторингу
розробляються складнi методи, якi потребують по-
тужних обчислювальних ресурсiв [2]. Особливо це
стосується продуктiв регiонального рiвня та рiвня
цiлої країни в зв’язку iз завантаженням великого
об’єму даних, їх попередньою обробкою та прове-
денням аналiзу [3]. Враховуючи наявнiсть хмар на
оптичних супутникових знiмках, також постає за-
дача побудови композитiв iз заповненням вiдсутнiх
даних.

Україна є найбiльшою сiльськогосподарською дер-
жавою в Європi, тому в данiй роботi запропонова-
но пiдхiд до побудови карти продуктивностi земель
України на основi супутникових даних високого роз-
рiзнення.

Методологiя
В данiй роботi запропоновано методологiю побу-

дови карти продуктивностi земель України з вико-
ристанням хмарних технологiй на базi Google Earth
Engine (GEE) для спрощення та пришвидшення про-
цесу аналiзу супутникових даних за довгi перiоди
часу.

Дана система надає можливiсть роботи з великими
об’ємами геопросторових даних та їх збереження за
допомогою iнтерфейсу користувача або використо-
вуючи Java Script чи Python. Безхмарнi композити
багатьох сучасних супутникiв, що пройшли попере-
дню обробку, атмосферну корекцiю та iдентифiкацiю
хмар вже знаходяться у вiльному доступi в GEE, що
дозволяє не завантажувати потрiбнi зображення, не

виконувати їх попередню обробку та атмосферну
корекцiю.

Карти продуктивностi земель для всiєї територiї
України будувались за допомогою GEE, використо-
вуючи Python API, на основi даних американського
супутника Landsat-8 з розрiзненням 30 м за вегета-
цiйнi перiоди з 2013-2015 (Рис. 1) та на основi да-
них супутника MODIS за 2005-2014 з розрiзненням
250 м (Рис. 2).

Висновки

За допомогою хмарних технологiй на базi Google
Earth Engine побудовано карти продуктивностi зе-
мель для всiєї територiї України низького та висо-
кого розрiзенння за перiоди 2005-2014 та 2013-2015
вiдповiдно. Данi карти дозволяють визначати землi
з високою продуктивностi та здiйснювати монiто-
ринг за деградацiєю сiльськогосподарських земель
або їх виснаженням, що є актуальним для багатьох
прикладних задач [4].

Створений геопортал, на якому у вiльному доступi
знаходяться отриманi карти продуктивностi земель
України.
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Рис. 1. Отримана карта продуктивностi земель України за 2013-2015 роки

Рис. 2. Отримана карта продуктивностi земель України за 2005-2014 роки
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