
Картування стану рослинності 

 зелених зон міста за багатоспектральними 

супутниковими знімками 

Київ - 2015 

 ДУ “Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України” 

С.А.Станкевич, І.О.Пєстова  

І Міжнародна науково-технічна конференція 

«ГЕОПРОСТІР 2015» 
Київський національний університет 

 будівництва та архітектури 

12-14 листопада 2015 року 



Постановка проблеми 

 Метою представленої роботи є розробка методики автоматизованого оцінювання 

стану рослинності урбанізованих територій з використанням багатоспектральних 

космічних знімків для підвищення його оперативності, інформативності та 

об’єктивності. 
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Методи оцінювання стану рослинності 

S(a) – площа рослинності в елементарній ділянці території 

a (кв.м), в межах повної території досліджень; 

L(a) – значення індексу листової поверхні в елементарній 

ділянці території а, 

V(a) – нормована якість рослинності в елементарній 

ділянці території а  
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де S(a) – площа рослинності в елементарній ділянці 

території a (кв.м), 

L(a) – індекс листової поверхні в елементарній 

ділянці території  a .  

Оцінка повної площі зелених насаджень S(A) 

Величина S(A) враховує не тільки загальну площу рослинності на урбанізованій території, а ще й 

кількість фотосинтетично активної поверхні в її складі і тому більш адекватно відображає 

позитивний вплив на мешканців міської території.  

Інтегральна оцінка стану рослинності F(A)  

Визначення індексу листової поверхні LAI 

GSLAI /
де S - площа освітлених листків,  

G – площа ґрунту. 

     Індекс LAI визначається кількісно, як площа загальної поверхні 

освітлених листків (сонячним або іншим випромінюванням), що 

приходиться на одиницю поверхні ґрунту  
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Космічні знімки та їх попередня обробка  

Характеристики основних знімків,  

які прийнятні для оцінки рослинності 

* - після обробоки, ** - в залежності від ширини області зйомки
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Радіометричне калібрування знімків супутникової системи “Січ-2”  

де L(λ) – спектральна густина енергетичної яскравості 

оптичного випромінювання на вході сенсора, 

Вт/(м2·мкм·ср); j – номер робочого спектрального діапазону  
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Калібрування каналу Green  Калібрування каналу Red  

Калібрування каналу NIR  Калібрування каналу SWIR  

(Авдеев, Чёрный, 2013)  

де ρ(λ) – спектральный коэффициент отражения объекта съёмки,  

τ(λ) – спектральний коефіцієнт пропускання атмосфери, L0j – 

енергетична яскравість атмосферної димки в робочому 

спектральному діапазоні  
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де θ – кутова висота Сонця над горизонтом під час зйомки  
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)
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Знімальні параметри спектральних каналів 

супутникової системи “Січ-2”  
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Оцінка кількості рослинності урбанізованих територій з використанням 

багатоспектральних космічних знімків 

Апроксимовані регресійні залежності 

Загальна регресійна модель  

),( bxfy 0)E(,  

0)(E,)()( xxY

Апроксимація на основі оптимальної сплайн-інтерполяції  

     де φ(x) – певна невідома (передбачається безперервна 

і безперервно диференційована функція), ε – довільно 

розподілена випадкова величина, верхня оцінка 

дисперсії якої σ2 – відома, х – скалярний дійсний 

аргумент функції φ(x)  

j
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Експериментальні дані представлені в наступному вигляді: на 

відрізку [a,b] для значень аргументу х –  

 задані числа yi,  

. 

Для знаходження оцінок aij,  jmi ,21       використовуються 

довільні інтерполяційні технології – різноманітні сплайни, 

криві Бєз’є, ортогональні поліноми Форсайта.  
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Оцінка  якості рослинності урбанізованих територій з використанням 

багатоспектральних космічних знімків 

RET (red-edge tangent) - екстремум 

похідної в зоні червоного краю 

)(ˆmaxRET

2,8 %-4,5 %-6,7 %Сплайн

-10,6 %-7,1 %-10,0 %Поліноміальний

-10,1 %-10,9 %-12,3 %Лінійний

ПожовклеСформованеМолоде

Загальний стан листяМетод

інтерполяції

2,8 %-4,5 %-6,7 %Сплайн

-10,6 %-7,1 %-10,0 %Поліноміальний

-10,1 %-10,9 %-12,3 %Лінійний

ПожовклеСформованеМолоде

Загальний стан листяМетод

інтерполяції

Підсумкове відхилення апроксимованих кривих 

RapidEye/JSS  “Січ-2”/МСУ 

Landsat-7/ETM+ Pléiades-1A/VHR 
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Аналіз часових серій багатоспектральних космічних знімків 
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Процедура MESE 

(maximum entropy spectral estimation)  

Лінійний тренд 

1992         1995         1998          2001          2004         2007          2010 

1 

2 

LAI 

3 

Роки 
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Загальна схема оцінювання та картування стану рослинності 
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Польові 
вимірювання: 

геометричний та 
фотометричний 

методи  

Метадані  

Індекс 
листкової 
поверхні 

NDVI 

Відкалібрований 
космічний знімок 

Космічний 
знімок 

Класифікація 

Регресійні 
залежності  

Інтерпретація 
результатів 

Інтерполяція зони 
червоного краю 

Нормований 
показник якості Регресійні 

залежності  

Польові 
вимірювання: 
таксаційні дані  

Екстремум першої 
похідної в зоні 

червоного краю 

Інтегральна 
оцінка стану 
рослинності  
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Підсумкова  

тематична карта 

Часові серії 
супутникових 

даних 

Аналіз 
часових 

серій 

Сезонні 
тренди та 
періодики 



Підсупутникові вимірювання та наземні завіркові дослідження 

Геометричний метод 

Фотометричний метод 

Люксметр  

Sinometer 

 LX1010B 
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Схема вимірювань на дослідній 

ділянці в межах піксела. 

Ni1 Ni2

Ni3Ni4

Li

     

Маршрути польових вимірювань  

НПП “Голосіївський”,  ЛПГ “Біличанський ліс”  

0ln
1

k
LAI

k – коефіцієнт, що характеризує 

інтенсивність поглинання світла 
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Обробка даних польових вимірювань 

Gap Light Analyzer (GLA) 

Copyright © 1999: 

Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, CANADA 

Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, New York, USA 

Регресійна залежність LAI(NDVI) 

Таблиця вимірів  

L
A

I 

NDVI 

10 

Y(x)=2.3983101*x^1.0556873 
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Багатоспектральний знімок 

Landsat TM/ETM+  

Індекс NDVI  
Класифікація рослинних 

біотопів  

Маска рослинності Індекс LAI 
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Розрахунок індексу листової поверхні (LAI) 

 за космічними знімками Landsat/ TM, ETM+ 
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LAI - індекс листкової 

поверхні 

0,25 

0,83 

Фрагмент каліброваного знімка 

RapidEye 07.05.2013  

 

Регресійні залежності 

 LAI(NDVI) 

Маска рослинності 

0 

1,98 

  1 

 0 

NDVI у межах маски 

рослинності 

L
A

I 

NDVI 
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Розрахунок індексу листової поверхні (LAI) 

 за космічними знімками RapidEye / JSS 
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Вихідний супутниковий знімок з рамкою 

(білі лінії) зелених зон міського парку  

Розподіл NDVI в межах маски 

рослинності  

Просторовий розподіл LAI в межах 

територій досліджень  

Площа рослинності: 1 – нормативна площа 

зелених зон території дослідження;  

2 – площа проективного покриття рослинності, 

розрахована за допомогою NDVI;  

3 – площа рослинності, отримана за 

результатами оцінки LAI  

Розрахунок індексу листової поверхні (LAI) 

 за космічними знімками Pléiades-1A/VHR 

Вихідний супутниковий знімок 
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Фрагмент каліброваного знімка “Січ-2”/МСУ 01. 

09.2011 (просторова розрізненність 8 м) 

Оцінка якісного стану рослинності з  використанням космічних знімків та 

даних наземної польової завірки на прикладі НПП “Голосіївський” 

Показники ландшафтної оцінки виділів 

Тип ландшафту 

Класи стійкості 

Естетична оцінка 

Розподіл середнього 

значення RET по виділам 

4,23 

2,68 

VQF - нормована якість рослинності 
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Розподіл зелених насаджень за 

класами якості 

Регресійна залежність 

VQF(RET) 

REI - спектральне відбиття в 

зоні червоного краю 

0 

0,95 

RET - екстремум похідної в 

зоні червоного краю 

0 

5,09 

VQF - нормована якість 

рослинності 

0 

100 

Фрагмент каліброваного знімка 

RapidEye 07.05.2013  
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Оцінка якісного стану рослинності з  використанням  

космічних знімків RapidEye/JSS та даних наземної польової завірки 
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Інтегральна оцінка стану рослинності НПП “Голосіївський за 

багатоспектральними супутниковими зображеннями “Січ-2”/МСУ 
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0 

2,03 

0 

2,03 

Фрагмент каліброваного знімка “Січ-2”/МСУ 

01. 09.2011 (просторова розрізненність 8 м) 

RET 

VQF 

NDVI 

LAI 
0 

1,00 

0 

0,95 

0,26 

6,28 

SN

SLAI

SVC

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

S, га

Площа, га 4774 7013 4058

SN SLAI SVC

SN –площа проективного 

покриття рослинності; 

SLAI – площа рослинності з 

урахуванням LAI; 

SVC – площа рослинності з 

урахуванням VC 

 

Інтегральна оцінка стану рослинності 
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Аналіз кількісних змін рослинного покриву 

 за довготривалими рядами супутникових даних  

Періодичність даних ДЗЗ  Часові серії багатоспектрльних аерокосмічних 

знімків Landsat/TM, ETM+ 
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Середнє значення LAI за період спостережень Середньорічний приріст LAI 
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Висновки 

        Запропонована методика є досить гнучкою і універсальною, 

вона може бути порівняно легко адаптована для застосування не 

тільки для урбанізованих територій, але і для інших природних 

рослинних угруповань, таких, як об’єкти лісового фонду, заповідники, 

заказники і біорезервати, лісозахисні та стабілізаційні насадження. 

Особливо ефективною розроблена методика може бути для 

оцінювання стану рослинності територій з обмеженим доступом, таких 

як військові полігони, зони відчуження внаслідок стихійних лих чи 

техногенних катастроф.  
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Дякую за увагу! 


