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Анотацiя
В данiй роботi проведена валiдацiя карт земного покриву для Київської областi двома методами при псевдо-
випадковому виборi даних та на регулярнiй решiтцi.
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Вступ
Карти земного покриву вiдiграють важливу роль

для розв’язання багатьох прикладних задач супу-
тникового монiторингу таких як визначення змiн та
тенденцiй у землекористуваннi, оцiнки площ посiвiв
сiльськогосподарських культур та аналiзу клiмати-
чних змiн. За останнi роки багато уваги придiле-
но побудовi карт земної поверхнi на регiональному
та глобальному рiвнях (Globeland-30, Corine-2012,
GlobeCover-2009) [1]. Тому дуже важливою є зада-
ча оцiнки точностi (валiдацiї) iснуючих карт та їх
порiвняння.

Постановка задачi та її розв’язок
Дослiдження, що порiвнюють рiзнi iснуючi карти

земного покриву, демонструють суттєвi розбiжностi
в типах земного покриву та використаної номенкла-
тури в легендi [2]. Це спричинено використанням рi-
зних супутникових даних, методологiй класифiкацiї
та недостатньої кiлькостi наземних вимiрювань, осо-
бливо, коли потрiбно провалiдувати ретроспективнi
карти. Тому цiллю мiжнародного проекту The South
Central and Eastern European Regional Information
Network (SCERIN) є створення стандартизованих
методiв для валiдацiї глобальних карт земного по-
криву.

Областю дослiджень є 14 полiгонiв, що розташо-
ванi у рiзних країнах, якi беруть участь у проектi
SCERIN. Одним з тестових полiгонiв є український
JECAM (Joint Experiment for Crop Assessment and
Monitoring) тест сайт. Видiлено 6 основних класiв:
воднi об’єкти, луги, оброблюванi землi, багаторiчнi
насадження (фруктовi сади, виноградники), лiси та
населенi пункти.

При валiдацiї карти земного покриву порiвнюю-
ться з тестовими даними, використовуючи матри-
цю невiдповiдностей та оцiнки точностi користува-
ча i виробника [3, 4]. Тестовi данi можна вибирати
двома шляхами: на регулярнiй решiтцi та псевдо-
випадковим чином [5]. Карти класифiкацiї для Київ-
ської областi, що отриманi на основi даних супутника
Landsat з розрiзненням 30 м, провалiдованi двома
методами. При псевдо-випадковiй вибiрцi загальна

точнiсть складає 95 % протягом трьох рiзних перiо-
дiв часу (1990, 2000 i 2010 роки). При виборi даних
на регулярнiй решiтцi загальна точнiсть складає
84, 5 %. Незважаючи на нижчу точнiсть, цей метод
є бiльш незалежним через мiнiмiзацiю впливу люд-
ських факторiв на формування вибiрки. Також при
використаннi регулярної решiтки розподiл класiв
ближчий до статистики.

Результати
Карти Київської областi були валiдованi двома

методами при псевдо-випадковому виборi даних та
на регулярнiй решiтцi. Отриманi точностi складають
95 % та 84, 5 % вiдповiдно.
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