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Анотацiя
В данiй роботi вирiшується проблема оцiнки достовiрностi глобальних супутникових бiофiзичних продуктiв LAI та
FAPAR низького просторового розрiзнення шляхом їх порiвняння з результатами, отриманими на основi наземних
дослiджень.
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Вступ
Завдяки впровадженню супутникових технологiй
в монiторинг стану рослинностi в межах Європейської програми Copernicus Global Land Service надаються глобальнi супутниковi бiофiзичнi продукти.
Разом з цим постає питання оцiнки достовiрностi
цих продуктiв, для вирiшення якого i був створений
проект ImagineS, основною метою якого є валiдацiя
супутникових глобальних продуктiв Proba-V шляхом спiвставлення з даними, отриманими з 57 полiгонiв по всьому свiту. В рамках проекту проведено
5 наземних експедицiй на тестовому полiгонi JECAM
в Українi.

1. Супутниковi данi
В данiй роботi використанi супутниковi данi
Lansat-8 з роздiльною здатнiстю 30 м, якi завантажено з порталу геологiчної служби США U.S. Geological Survey’s (USGS ) (http://earthexplorer.usgs.gov).
Глобальнi продукти Prova-V низької просторової
роздiльної здатностi (1 км) наданi в межах Європейської програми Copernicus Global Land Service
(http://land.copernicus.eu).

2. Наземнi дослiдження

проводилась за допомогою спецiалiзованого програмного забезпечення CAN-EYE [1].

3. Хiд дослiдження
На основi розрахованих значень бiофiзичних параметрiв (непрямий метод) побудовано однофакторнi
регресiйнi моделi, якi пов’язують бiофiзичнi параметри з нормалiзованим рiзницевим вегетацiйним
iндексом (NDVI ). В результатi аналiзу визначено,
що бiофiзичний параметр LAI має експоненцiальну,
а параметр FAPAR лiнiйну залежнiсть вiд NDVI.
Шляхом застосування побудованих математичних
моделей до супутникових даних високого просторового розрiзнення (Lansat-8 ) побудовано карти бiофiзичних параметрiв [1, 2], якi використано для валiдацiї
глобальних продуктiв Proba-V.

4. Результат
В результатi порiвняльного аналiзу карт, побудованих на основi супутникових даних Lansat-8, та
глобальних супутникових продуктiв виявлено, що на
початку вегетацiйного перiоду продукт Proba-V надає значно завищенi данi, а в серединi та наприкiнцi
вегетацiйного перiоду має мiсце незначне завищення.
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