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Анотацiя
В данiй роботi проведено аналiз часових рядiв наявних у вiльному доступi глобальних супутникових продуктiв
(як класичних, так i бiофiзичних) за 2000-2015 роки, оцiнено iнфомативнiсть розглянутих продуктiв в задачi
прогнозування врожайностi сiльськогосподарських культур на рiвнi областей України.
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Вступ

Обробленi данi даних рiзної природи було iмпортовано до CGMS Statistics Tool (CST ) [5], засобаСеред широкого перелiку супутникових продуктiв,
ми якого проведено кореляцiйний аналiз та оцiнка
якi доступнi на даний момент на безкоштовнiй основi,
значущостi наявних предикторiв за статистичними
представленi як данi сучасних супутникiв Landsat-8,
критерiями (СКП прогнозу, критерiй Фiшера).
PROBA-V, Sentinel-1 та Sentinel-2 iз виcокою роздiльною здатнiстю (20÷300 м), так i глобальнi проду- Висновки
кти монiторингу поверхнi Землi супутниками SPOTВ роботi було оцiнено ефективнiсть використання
Vegetation, MODIS iз низькою роздiльною здатнiстю
даних рiзної природи для прогнозування врожайно(1 км).
Україна є одним з провiдних виробникiв сiльсько- стi озимої пшеницi. Найкращi моделi отримано iз
господарської продукцiї у свiтi та найбiльшою сiль- використанням FAPAR, NDVI, акумульованих опаськогосподарською державою в Європi, а тому за- дiв та сонячної радiацiї. Детальний огляд результатiв
дача прогнозування врожайностi основних сiльсько- буде представлений у доповiдi.
господарських культур iз достатньою завчаснiстю
є актуальною, а супутниковi данi є оперативним Перелiк використаних джерел
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