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Якісні карти класифікації земної поверхні відіграють 

важливу роль в багатьох прикладних задачах, таких як, 

прогнозування врожайності, визначення змін у 

землекористуванні та аналіз кліматичних змін [1]. Тому 

актуальною є задача розробки надійних та високоточних 

методів побудови карт класифікації, використовуючи 

супутникові зображення [2-3]. 

 В останні роки у вільному доступі з’явились супутникові 

дані високого розрізнення, наприклад Sentinel-1,2 (з 

просторовим розрізненням 10 м) для великих територій, що 

покривають цільову територію кожні 10-12 днів та дозволяють 

контролювати зміни земного покриву [4]. 

 В даній роботі був проведений експеримент, на основі 

якого можна зробити висновок про ефективність злиття 

різнорідних супутникових даних та їх використання для 

побудови карт земного покриву. В роботі було використано 

часові ряди даних двох супутників: оптичного (Sentinel-2) та 

радарного (Sentinel-1). На основі даних кожного супутника 

побудовані карти земного покриву. Загальна точність отриманих 

карт з використанням супутника Sentinel-1 становить 88,1%, по 

даних Sentinel-2 - 87,3%. Виконавши злиття супутникових 

даних, була побудована карта класифікації по двом супутникам 

разом. Загальна точність отриманої карти становить 91,2%. По 

кожному супутнику було взято однакову кількість каналів, а для 

коректності експерименту карти будувались на однакових 

навчальних вибірках. З отриманих результатів можна зробити 

висновок, що використання злиття різнорідних супутникових 

даних підвищує точність класифікації. Детальніші результати 

будуть представлені на конференції. 
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