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Побудова карт посівів на основі супутникових даних, як правило, зводиться до розв’язання 

задачі попіксельної класифікації знімків та постобробки результатів для зменшення фрагментації 

карти. Дуже часто виникає ситуація, коли в межах одного поля ідентифіковані пікселі, що відносяться 

до різних класів. Для підвищення правдоподібності результатів доводиться приймати рішення, до 

якого із класів віднести всі точки поля (полігона). Причому кількість класів, ідентифікованих в межах 

одного полігона, може бути більше двох, а кількість пікселів кожного класу близька між собою. Для 

вирішення таких проблем застосовують методи злиття даних на рівні прийняття рішень (data fusion) 

[1].  

В даній роботі запропоновано метод покращення карт сільськогосподарських посівів, отриманих 

на основі супутникових даних, шляхом злиття растрової та векторної інформації, а саме, результатів 

класифікації супутникових даних та векторних даних про межі полів [2, 3]. Використовуючи векторну 

інформацію про межі полів (полігони) запропоновано два способи злиття даних на рівні прийняття 

рішень. Перший реалізований на основі методу голосування. Конкретному полігону присвоюється 

значення класу, до якого віднесені більшість пікселів. Другий враховує «надійність» результатів 

класифікаіції, яка визначається з урахуванням маски хмарності супутникових зображень, що 

використовувалися для побудови карти класифікації. Більш надійними вважаються результати 

класифікації для найменш захмарених пікселів.  

Запропонований метод злиття даних дозволив покращити загальну точність карти більше ніж на 

5%. Причому, модифікація методу із врахуванням маски хмарності показала кращий результат на 1%. 

Детальний огляд результатів буде представлений у доповіді. 
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