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ТЕРМІНИ ТА УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

Дані дистанційного зондування Землі – дані, отримані за допомогою апаратури 

дистанційного зондування, яка встановлена на борту космічного апарату, і які передаються або 
доставляються на Землю з космосу за допомогою телеметрії у вигляді електромагнітних 

сигналів. 

Дані наземні – допоміжні дані зібрані на місцевості, що використовуються як навчальна 

вибірка при тематичному обробленні матеріалів дистанційного обстеження території. 

Дешифрування знімків – виявлення, розпізнавання і визначення характеристик об’єктів, 
зображених на космознімках. 

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) – спостереження, вимірювання і фіксація енергетичних 
і поляризаційних характеристик власного і відображеного випромінювання елементів суші, 

океану і атмосфери Землі в різних діапазонах електромагнітних хвиль за допомогою приладу 

реєстрації, який немає з ними контакту. 

Еталонні ділянки (сигнатури) – області в межах тестових аграрних полігонів, що 

розпізнаються на зображенні з відмінними властивостями, які можна застосовувати для 
ідентифікації інших подібних областей. 

Просторово розподілені дані – дані про фактичний просторово-часовий розподіл мінливості 
процесів на земній поверхні за допомогою реєстрації електромагнітного випромінювання. 

Система багатозональна – знімальна система здатна сприймати і фіксувати дані одночасно в 
різних вузьких інтервалах електромагнітного спектру. 

Спектральні діапазони – виділені для зручності діапазони довжин хвиль електромагнітного 
спектру, наприклад, видимий діапазон, рентгенівський діапазон, інфрачервоний діапазон, 
середній інфрачервоний діапазон. 

AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer – удосконалений радіометр дуже 

високого розрізнення 

MODIS Moderate Resolution Imaging Sensor – датчик зображення помірного розрізнення 

NDVI Normalized differential vegetation index – нормалізований різницевий 

вегетаційний індекс 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration – Національне управління 

океанічних і атмосферних досліджень 

TCI Temperature condition index – індекс температурних умов 

VCI Vegеtation condition index – індекс умов росту рослинності 

БІЧ ближньо-інфрачервона зона електромагнітного спектру 

ГТК гідротермічний коефіцієнт  

ДЗЗ дистанційне зондування Землі 

ІЧ інфрачервона зона електромагнітного спектру 

БІЧ ближньо-інфрачервона зона електромагнітного спектру 

ЧК зона червоного краю електромагнітного спектру 

ШСЗ штучний супутник Землі 
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Вступ 

Науковці дійшли висновку, що клімат змінився за останні 150 років. Глобальна 

температура зростає, характер опадів стає все більш непередбачуваним. Ці тенденції, як 

очікується, триватимуть і далі. Стихійні  лиха, пов’язані із кліматом, а також екстремальні 

погодні умови стаються частіше та інтенсивніше. Клімат суттєво впливає на формування 

врожаю сільськогосподарських культур, його коливання з року в рік а відтак  і продуктивність 

агроекосистем. Дослідження сучасних та майбутніх проблем в цілому агросфери пов’язаних зі 

змінами клімату є важливими для підтримки продовольчої безпеки країни, її експортного 

потенціалу та сталого розвитку суспільства. 

Введення супутникових даних в глобальній інформаційний простір в т.ч. і агросфери 

яка в умовах України займає більше 70% території, надає багато переваг які дозволяють 

істотно поліпшити моніторинг агроресурсів та прогнозування. Можна стверджувати, що 

наявна сучасна супутникова інформація є важливою складовою досягнення цілей сталого 

розвитку, економічного зростання та раціонального природокористування. 

В агроекосистемах існують доволі складні зв’язки і взаємодії, які внаслідок змін 

параметрів кліматичної системи стають ще більш непрогнозованими та вливають на 

збалансованість усіх складових агроекосистем, що у свою чергу призводить до зниження їх 

продуктивності й адаптивності до змін клімату. Продуктивність агроекосистеми, яка 

визначається урожайністю сільськогосподарських культур, в основному зернових, залежить 

від низки чинників. До першої групи входять чинники, які визначають рівень культури 

землеробства, а саме: досягнення генетики і селекції, технологій обробітку ґрунту, системи 

удобрення, засоби захисту рослин тощо. Друга група об’єднує метеорологічні чинники, які 

визначають значні відхилення врожайності в окремі роки від середнього та запланованого  

рівня. 

Для відстеження поточного стану та тенденцій розвитку сільськогосподарських 

ландшафтів в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (Organisation for 

Economic Co-operation and Development), розроблено велику кількість показників як інструмент 

оцінки їх трансформації  та продуктивності агроекосистем.  

Серед описаних у наукових працях показників змін в агроекосистемах в контексті 

вирізняються такі основні групи індикаторів, які можуть бути визначені за допомогою 

аеросупутникового знімання: кліматичні показники (температура, опади, запас вологи у 

грунті); показники стану рослинності (вегетайні індекси, проективне покриття); показники 

ландшафтної структури (ландшафтні метрики, індекси ландшафтного різноманіття, зміна 

наземного покриву); показники деградації земель (розвиток ерозійних процесів, вміст 

гумусу, техногенне опустелювання, засолення зрошуваних земель та ін.). Застосування 

технологій ДЗЗ для отримання оперативної та актуальної інформації про зміну клімату, 

земельні, водні, рослинні ресурси, кризові та деградаційні явища, надають нові можливості в 

розробці методики оцінки та прогнозування впливу кліматичних змін на продуктивність 

агроекосистем. 

Результати супутникового моніторингу у поєднанні з математичним модулюванням є 

важливим елементом інноваційного розвитку аграрного виробництва в сучасних умовах. 

 

1. Нормативне і методичне забезпечення 

В цьому документі використано такі стандарти, нормативні і методичні документи: 

• Концепція науково-технічної програми «Моніторинг агроресурсів, прогнозування їх 

стану з метою забезпечення конкурентноздатності  АПК та продовольчої безпеки 

України (Агрокосмос). 

• Дистанційне зондування Землі з космосу. Наземні дані щодо контролю стану посівів 

і продуктивності сільськогосподарських культур. Загальні положення: ДСТУ 

7307:2013. – [Чинний від 2014-01-01].– К.: Мінекономрозвитку України, 2014.  



6 
 

• Дистанційне зондування Землі з космосу. Наземні обстеження посівів. Класифікатор 

об'єктів і функцій: СОУ 01.1-37-907:2011 [Чинний від 2011-01-08]. – К.: 

Мінагрополітики, 2011.  

• Методичні рекомендації зі створення мережі тестових аграрних полігонів в системі 

спостережень за посівами за матеріалами космічної інформації.  

• Методичні рекомендації з наземних обстежень в системі моніторингу стану посівів 

за даними космічного знімання.  

• Методичні рекомендації з агроекологічної оцінки агроландшафтів і систем 

землекористування з використанням традиційних наземних і дистанційних методів 

спостережень. 

• Методичні рекомендації з агроекологічної оцінки структури агроландшафтів і 

систем землекористування за даними дистанційного зондування Землі високого 

просторового розрізнення.  

• Методичні рекомендації з визначення та ідентифікації водної ерозії ґрунтів в 

агроландшафтах за даними космічного знімання високого просторового розрізнення.  

• Методичні рекомендації з визначення кризових посушливих явищ в 

агроекосистемах та водних стресів за даними дистанційного зондування Землі. 

• Методичні рекомендації щодо агроекологічної оцінки агроресурсів за даними ДЗЗ. 

Методики та режими дистанційного моніторингу. 

• Методичні рекомендації з визначення ландшафтного різноманіття за даними 

дистанційного зондування Землі. 

• Методика виконання експериментальних робіт з аерокосмічного моніторингу 

трансформації агроландшафтів.  

2. Суть методу 

Представлена методика базується на використанні даних багатоспектральної космічної 

з’йомки для комплексної регіональної оцінки впливу змін клімату , зокрема температури в 

часі, на стан рослинності за вегетаційним індексом NDVI. Встановлений кореляційний зв’язок 

між сумарним значенням NDVI і фактичною урожайністю зернових культур відкриває 

можливості шляхом кореляційно-регресійного аналізу прогнозувати вплив змін клімату на 

продуктивність агроекосистем. 

3. Використання супутникових даних для визначення змін клімату 

У кінці ХХ ст. - початку XXI ст. в науках про Землю відбулася подія, яка збільшила 

ефективність систем моніторингу і відкрила принципово нові можливості - впровадження та 

інтенсивний розвиток дистанційних, в тому числі космічних, методів моніторингу. З приладів, 

встановлених на штучних супутниках Землі (ШСЗ), зараз надходить інформація високого 

тимчасового і просторового розрізнення. Це дозволяє отримувати в багатьох випадках 

практично безперервні картографічні образи досліджуваних полів і аналізувати їх зміну в часі. 

Близько половини з кліматичних змінних можуть бути визначені за допомогою методів 

дистанційного зондування Землі з космосу.  

Отже спостереження зокрема за агроландшафтами засобами дистанційного зондування 

Землі з космосу є важливим інструментом для моніторингу та прийняття рішень в контексті 

змін клімату та довкілля, що охоплює широкий спектр методів для вимірювання великої 

кількості різноманітних екологічних параметрів і процесів на Землі. Залежно від довжини 

хвилі і природи електромагнітного випромінювання, якє фіксує сенсор супутникової системи, 

дистанційне зондування формує збір даних про процеси в атмосфері, в океані, на поверхні 

землі, а також про гірські породи, грунт, рослинність, водні об’єкти, льодовики, сніговий 

покрив тощо. Інтерпретація даних ДЗЗ у поєднанні з математичними рівняннями, алгоритмами 

та моделями забезпечує перетворення даних у інформацію, потрібну для прийняття рішень на 

різних рівнях управління.  
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Глобальною програмою спостережень за кліматом (Global Climate Observing System, 

GCOS) було розроблено набір з 50 параметрів біосфери Землі, що вважаються важливими для 

виявлення і кількісного визначення пов'язаних з кліматом змін, відомих як основні кліматичні 

змінні (Essential Climate Variables, ECVs). З них близько половини можуть бути визначені лише 

за допомогою методів дистанційного зондування Землі з космосу (табл. 1).  

 

Таблиця 1. Перелік основних кліматичних змінних (ECVs), які визначаються 

методами дистанційного зондування Землі. 

Сфера 

моніторингу 
Основні кліматичні змінні (ECVs) 

Атмосферні 

процеси 

 

 У безпосередній близькості від поверхні: температура повітря, швидкість і 

напрям вітру, водяна пара, тиск, опади, поверхневе випромінювання. 

 У верхньому повітряному просторі (до стратопаузи): температура, 

швидкість і напрям вітру, водяна пара, властивості хмар, радіаційний 

баланс Землі (включаючи сонячне випромінювання). 

 Загалом: діоксид вуглецю, метан та інші довгоживучі парникові гази, у тому 

числі N2O, SF6, хлорфторвуглеводні, гідрохлорфторвуглеводні, а також 

озон і аерозолі, зокрема, NO2, SO2, CO і формальдегіди.  

Океанічні 

процеси 

Температура поверхні моря, солоність, рівень моря, лід, поверхневі течії, 

колір океану, кисень, парціальний тиск двоокису вуглецю, кислотність, 

фітопланктон. 

Наземні 

процеси 

Річковий стік, використання води, підземні води, озера, сніговий покрив, 

льодовики і крижані шапки, льодові щити, мерзлота, альбедо, рослинний 

покрив (включаючи тип рослинності), частка поглинутої 

фотосинтетично активної радіації (FAPAR), індекс площі листкової 

поверхні (LAI), надземна біомаса, ґрунтовий вуглець, пожежі, вологість 

ґрунту. 

Наразі близько 30 супутникових систем спостереження за Землею з низьким та середнім 

просторовим розрізненням (від 30 метрів і більше) працюють у навколоземному просторі, 

забезпечуючи космічну зйомку у різних спектральних діапазонах для глобальних та 

регіональних досліджень. Перелік таких систем, назви сенсорів та їх основне призначення 

наведені у таблиці 2. Майже усі ці дані для наукових досліджень розповсюджуються 

безкоштовно. 

 

Таблиця 2. Сучасні супутникові системи низького та середнього просторового 

розрізнення 

 

П

н 

Назва 
супутника 

Агентство 
(установа) 

Назва сенсору Застосування 

1 Aqua  NASA/JAXA/INPE  AIRS, AMSR-E, 
AMSU-A, CERES, 
HiRDLS, HSB, 
MODIS  

Біологічні і фізичні 
процеси, 
температура 
поверхні суші і 
океану 

2 Aquarius  CONAE/NASA  Aquarius L-Band 
Scatterometer, 
Aquarius L-Band 
Radiometer  

Солоність поверхні 
океану, параметри 
довкілля та 
атмосфери  

3 Aura  NASA/NSOFMI/  
NIVR/UKSA  

HiRDLS, MLS 
(EOS-Aura), OMI, 
TES  

Хімія і динаміка 
атмосфери Землі від 
землі через 
стратосферу 
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4 Biomass  ESA  P-Band SAR  Моніторинг лісової 
біомаси 

5 CBERS 4  INPE/CRESDA  DCS , IRS, MUX, 
PAN (CBERS), 
WFI-2  

Природні ресурси, 
моніторинг довкілля, 
спостереження за 
наземною поверхнею 

6 CryoSat-2  ESA  DORIS-NG, Laser 
Reflectors (ESA), 
SIRAL  

Товщина льоду 

7 UK- DMC2  UKSA  SLIM-6  Картографування, 
моніторинг 
сільськогосподарськ
их культур, 
екологічних 
ресурсів, ліквідація 
наслідків стихійних 
лих 

8 Envisat  ESA  AATSR, DORIS-
NG, MERIS, 
MIPAS, MWR, 
RA-2, 
SCIAMACHY 

Фізична океанологія, 
поверхня землі, снігу 
і льоду, хімія 
атмосфери, динаміка 
атмосфери 

9 ERS-1  ESA  AMI/SAR/Wave, 
AMI/Scatterometer
, ATSR  

Природні ресурси, 
фізична 
океанографія, 
геодезія, наземні та 
атмосферні 
дослідження 

10 ERS-2  ESA  AMI/SAR/Wave, 
AMI/Scatterometer
, ATSR/M  

Природні ресурси, 
фізична 
океанографія, 
геодезія, наземні та 
атмосферні 
дослідження 

11 GEDI (on board 
ISS)  

NASA  LIDAR  Лісовий покрив, 
вуглецевий цикл  

12 GOCE  ESA  EGG, GPS (ESA), 
Laser Reflectors 
(ESA), LRR, SSTI  

Циркуляції океану, 
геодезія, фізика 
твердої Землі 

13 GOSAT  JAXA/MOE/NIES  TANSO-CAI, 
TANSO-FTS  

Спостереження за 
парниковими газами 

14 Jason-1  NASA/CNES  DORIS-NG, JMR, 
LRA, POSEIDON-
2 (SSALT-2), 
TRSR  

Фізична океанологія, 
геодезія, сили 
тяжіння, моніторинг 
клімату, морська 
метеорологія 

15 Landsat-8  USGS/NASA  TIRS  Природні ресурси, 
спостереження за 
наземним покривом, 
моніторинг довкілля, 
сільське та лісове 
господарство  

16 MetOp-A  EUMETSAT/NOAA
/CNES/ESA  

IASI  Метеорологія, 
кліматологія 

17 MetOp-B  EUMETSAT/NOAA
/CNES/ESA  

IASI  Метеорологія, 
кліматологія 

18 Meteosat-10  EUMETSAT/ESA  GERB, MSG 
Comms, SEVIRI  

Метеорологія, 
кліматологія 
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19 OCO-2  NASA  Spectrometer  Вимірювання 
вуглекислого газу  

20 OrbView-2  GeoEye  SeaWiFS (Sea-
Viewing Wide 
Field-of-View 
Sensor)  

Глобальні океанічні 
біо-оптичні 
властивості 

21 OSTM/Jason-2  NASA/NOAA/CNE
S/EUMETSAT  

AMR, DORIS-NG, 
GPSP, JMR, LRA, 
POSEIDON-3  

Фізична океанологія, 
геодезія, сила 
тяжіння, клімат, 
морська 
метеорологія 

22 Proba-V  ESA  Vegetation 
Imaging multi-
spectral 
radiometers  

Картографування 
наземного покриву 
землі і розвиток 
рослинності 

23 SMOS  ESA  Microwave 
Imaging 
Radiometer using 
Aperture Synthesis 
(MIRAS)  

Картографування 
вологості ґрунту і 
солоності океану 

24 Swarm  ESA  ACC, ASM, EFI, 
GPS Receiver 
(Swarm), Laser 
Reflectors (ESA), 
STR, VFM  

Геомагнітне поле 
Землі 

25 Sentinel-3  ESA  OLCI, SLSTR, 
SRAL  

Склад атмосфери і 
служби контролю 
якості повітря 

26 SPOT-4  CNES  DORIS (SPOT),  
VEGETATION  

Наземний покрив, 
сільське і лісове 
господарство, 
моніторинг довкілля 

27 SPOT-5  CNES  DORIS-NG 
(SPOT), 
VEGETATION  

Наземний покрив, 
сільське і лісове 
господарство, 
моніторинг довкілля 

28 Terra  NASA/METI/CSA  MODIS, MOPITT, 
MISR, ASTER, 
CERES  

Біологічні і фізичні 
процеси, 
температура 
поверхні суші і 
океану, вимірювання 
СО в тропосфері 

29 Topex/Poseidon  NASA/CNES  DORIS, LRA, 
POSEIDON-1 
(SSALT-1), TMR, 
TOPEX  

Фізична океанологія, 
геодезія, гравітація 

 

Значно менша кількість даних з високим просторовим розрізненням (від 1 до 30 метрів) 

знаходяться у вільному доступі для наукових досліджень. З представленого у табл. 3 переліку 

супутникових систем високого просторового розрізнення, дані SPOT поширюються на 

комерційній основі, а супутникові системи ERS та ENVISAT наразі завершили місію, однак їх 

дані доступні для ретроспективних досліджень.  

 

 

 



10 
 

Таблиця 3. Супутникові системи високого просторового розрізнення 

Пн Назва 

супутника  

Агентство  

(установа) 

Назва сенсору Застосування 

1 Sentinel-1  ESA  C-Band SAR  Дані C-діапазону (радіолокаційні 

дані) для оперативного 

використання, в т.ч. цифрові 

моделі рельєфу, наземний покрив 

2 Sentinel-2  ESA  MSI (Sentinel-2)  Підтримка моніторингу земель та 

пов'язаних послуг 

3 SPOT-4  CNES  HRVIR Наземний покрив, сільське і 

лісове господарство, цифрові 

моделі рельєфу, моніторинг 

довкілля 

4 SPOT-5  CNES  HRG, HRS  Наземний покрив, сільське і 

лісове господарство, цифрові 

моделі рельєфу, моніторинг 

довкілля 

5 Envisat  ESA  ASAR Фізична океанологія, поверхня 

землі, снігу і льоду, хімія 

атмосфери, динаміка атмосфери 

6 ERS-1  ESA  AMI/SAR/Image Природні ресурси, фізична 
океанографія, геодезія, наземні та 
атмосферні дослідження 

7 ERS-2  ESA  AMI/SAR/Image Природні ресурси, фізична 
океанографія, геодезія, наземні та 
атмосферні дослідження 

8 Landsat-7  USGS/NA

SA  

Enhanced 

Thematic Mapper 

+  

Природні ресурси, наземний 

покрив, сільське і лісове 

господарство, моніторинг 

довкілля 

9 Landsat-8  USGS/NA

SA  

OLI  Природні ресурси, наземний 

покрив, сільське і лісове 

господарство, моніторинг 

довкілля 

10 Terra  NASA/ME

TI/CSA  

ASTER  Наземний покрив, сільське і 

лісове господарство, моніторинг 

довкілля 

 

Таким чином, наявна велика кількість даних різних супутникових систем дозволяє 

отримувати інформацію про біосферні та кліматичні процеси практично на безперервній 

основі.  

Особливо цінними у цьому відношенні є кліматичні дані серії супутників NOAA та 

радіометра MODIS супутників Terra та Aqua, які знаходиться у вільному доступі починаючи з 

1986-х рр. Ретроспективний аналіз цієї інформації дає можливість вивчати та прогнозувати 

зміну агрокліматичних умов, зокрема температури, в т.ч. на території України, на ближню і 

віддалену перспективу.  

 

4. Вибір супутникових індикаторів змін клімату і обгрунтування часового проміжку 

спостережень 

Глобальною системою моніторингу агрокліматичних умов за даними супутникової 

зйомки є система NOAA STAR NESDIS (National Environmental Satellite Data Information 

Services), яка була розроблена та підтримується Центром використання супутників і 
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досліджень Національної служби супутникових даних та інформації Національного управління 

по дослідженнях океану та атмосфери США (NOAA). Система надає дані про температуру 

поверхні, стан рослинності на основі даних радіометра AVHRR та VIIRS у вигляді карт та 

графіків динаміки у масштабі країни чи області, зокрема за такими показниками як SMT 

(Smoothed Brightness Temperature – згладжена яскравісна температура), вегетаційний індекс 

NDVI, індекс стану рослинності VHI, температурний індекс TCI, індекс умов зволоження VCI 

та ін. за період більше 35 років (з 1982 р.). Доступ до архівних даних дозволяє порівнювати 

стан та умови росту рослинності за попередні роки та середнє багаторічне, що є підґрунтям для 

прогнозування. 

На основі даних SMT (Smoothed Brightness Temperature – згладжена яскравісна 

температура) радіометра AVHRR та MODIS, для усіх адміністративних областей України 

визначається динаміка суми ефективних температур, як один із кліматичних факторів, що 

впливає на продуктивність агроландшафтів і сільськогосподарських культур. Визначені на 

період 1982 - 2017 рр. за цими даними суми ефективних температур за вегетаційний період 

(квітень – жовтень) та їх алгебраїчні тренди до 2025 та 2050 рр. для пілотних Житомирської, 

Харківської та Запорізької  областей, які відповідно представляють зони Полісся, Лісостепу та 

Степу, показало закономірне підвищення суми ефективних температур у Житомирській 

області за період з 1982 до 2017 р. на 90оС, у Харківській 130 оС і Запорізькій областях – на 

150о С (рис.1).  Таким чином за останні 35 років інтенсивність підвищення суми ефективних 

температур закономірно зростала з півночі на південь 

 

 
Рис. 1. Динаміка суми ефективних температур у Запорізькій, Харківській та Житомирській 

областях за 1982-2019 рр. та прогноз до 2050 р. 

 

Якщо припустити, що в подальшому темпи підвищення температури, які властиві для 

періоду 1982-2017 рр. збережуться, то за трендом до 2050 рр. прогнозована сума ефективних 

температур в середньому за рік збільшиться у зоні Полісся на 60°С порівняно із середньо 

багаторічною, у зоні Лісостепу – на 65°С, а у зоні Степу – на 80°С. У результаті сума 

ефективних температур до 2050р. підвищиться до 650°С, 650-670°С і 800-820°С відповідно, а 

середньорічна температура підвищиться до кінця ХХІ століття в зоні Полісся на 2,3-3,0°С, 

Лісостепу – 3,0-3,5°С і Степу – 3,0-4,4°С.  

За супутниковими даними 
Прогнозна оцінка за умов 

збереження закономірностей 

Харківська 
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Порівнюючи результати прогнозування температурного режиму за моделлю GFDL-30% 

з результатами, отриманими за супутниковими даними, можна дійти висновку, що в цілому за 

двома абсолютно різними методами отримана досить близька співпадаюча закономірність 

зростання температури повітря на середню  перспективу (до 2050р.), що підтверджує досить 

високу ймовірність потепління в усіх грунтово-кліматичних зонах України. Таким чином 

одним із індикаторів змін клімату можна використовувати суму ефективних температур, 

отриману за даними SMT радіометра AVHRR та MODIS. 

Як дистанційний індикатор реакції рослинного покриву на кліматичні зміни 

використовується нормалізований різницевий вегетаційний індекс (NDVI), який є комбінацією 

показників, пов’язаних зі зміною спектральних характеристик рослинного покриву, і 

визначається як  

NDVI = (RБІЧ – RЧ) / (RБІЧ + RЧ), 

де RБІЧ та RЧ – відбиття відповідно у ближньому інфрачервоному (0,72–1,1 мкм) та червоному 

(0,58–0,68 мкм) спектральних каналах (Рис.2).  

Порівнюючи сумарне значення NDVI за певний часовий проміжок у вегетаційний 

період та урожайність зернових культур, можна також зробити висновок, що динаміка 

урожайності зернових, згідно зі фактичними статистичними даними, знаходиться у досить 

тісній кореляції з показником NDVI (Рис.3). Найкращий період з найвищою кореляцією 

виявився з 1 квітня по 1 червня. Кореляція між сумою NDVI за цей період і урожайністю 

зернових склала від 0,65 до 0,9 з залежності від регіону. 

 
Рис. 2. Динаміка суми NDVI у Запорізькій, Харківській та Житомирській областях 

 

Інший показник, який ефективно застосовувати для прогнозної оцінки продуктивності 

агроекосистем - це індекс вегетаційних умов VCI, що визначається як функція нормалізованого 

різницевого вегетаційного індексу (NDVI), де 

VCIj = (NDVIj –NDVImin)/(NDVImax-NDVImin)*100%,  (1.6) 

(VCIj – значення індексу умов росту рослинності для дати j; NDVIj – NDVI для дати j; 

NDVImax –максимальне NDVI для  всього набору даних; NDVImin – мінімальне NDVI для  

всього набору даних) показує його тижневе відхилення від середньо багаторічного і тісно 

корелює з умовами зволоження.  

 

Харківська 

Запорізька 

Житомирська 
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a 

 
б 

Рис.3. Зв´язок між урожайністю і сумарним  NDVI 

Цей індекс застосовується як показник росту рослинності в окремому регіоні. Умови 

вважаються вологими та сприятливими для рослинності при значенні індексу більше 70%. 

Зміни VCI у діапазоні 30-70% відображають близькі до  норми умови зволоження. Цей індекс 

показав високу кореляцію із гідротермічним коефіцієнтом Селянинова (зокрема 0,71 для 

Київської області і 0,65 для Запорізької), за яким найбільш коректно визначається  

вологозабезпеченість районів для вирощування сільськогосподарських культур  і традиційно 

оцінюється вплив основних метеорологічних факторів, зокрема температури та 

вологозабезпеченості.  

Таким чином, індикатором умов вологозабезпеченості районів для вирощування 

сільськогосподарських культур може бути індекс VCI.  

 

5. Отримання і обробка ретроспективних і оперативних матеріалів дистанційного 

зондування різного просторового розрізнення 

Для прогнозу впливу змін клімату на продуктивність агроландшафтів глобальному 

(країна) та регіональному (область) рівнях пропонується використовувати дані 

багатозонального високоточного радіометра AVHRR метеорологічних штучних супутників 

Землі NOAA, який два рази на добу забезпечує знімання практично всієї поверхні Землі. 

Радіометр працює в діапазонах 0,58–0,68 мкм; 0,725–1,1 мкм; 3,55–3,93 мкм; 10,3–11,3 мкм; 

11,4–12,4 мкм з просторовою роздільною здатністю 1,1 км і шириною смуги огляду біля 3000 
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км. Ці дані можна отримату з сайту сайт STAR NESDIS NOAA – Satellite Applications and 

Research of NOAA’s National Environmental Satellite Data Information Services – Центру 

використання супутників і досліджень Національної служби супутникових даних та інформації 

Національного управління по дослідженням океану та атмосфери США – 

http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/VH/. 

На регіональному рівні найкращим чином для прогнозування продуктивності 

агроекосистем відповідають матеріали спостережень радіометром MODIS, встановленим на 

супутниках Terra i Aqua. Широка смуга огляду (2330 км) при зніманні цією системою 

забезпечує можливість щодобового спостереження території України. Приладом  MODIS 

виконуються знімання у 36 спектральних каналах видимого та інфрачервоного діапазону 

довжин хвиль з просторовою роздільною здатністю 250 м (в каналах 1–2), 500 м (в каналах 3–

 7) та 1 км (в каналах 8–36). Крім високої якості даних значну роль грає їх вільне поширення. 

На даний час матеріали знімання як поточні так і архівні (для Terra – з 2000 р., для Aqua – з 

2002 р.) знаходяться у вільному доступі і можуть бути отримані з одного із центрів прийому і 

поширення даних (DAAC), які підтримуються Геологічною службою США 

(http://mrtweb.cr.usgs.gov/).  

Супутникові дані, зокрема дані NOAA та MODIS Національного американського 

космічного агентства NASA та дані Sentinel Європейського космічного агентства ESA, які 

знаходяться у публічному доступі, можуть бути отримані та попередньо оброблені через 

інтерфейс геопорталу Google Earth Engine. Інтерфейс геопорталу геопорталу Google Earth 

Engine (рис.4) дозволяє за допомогою програмного коду (на мові програмування Java script або 

Python) мати доступ до широкого набору  супутникових та кліматичних даних з одного місця, 

створювати та зберігати алгоритми обробки, аналізу та візуалізації даних для обраної території 

дослідження.  

 

Рис. 4. Інтерфейс Google Earth Engine, що містить панель управління шарами і алгоритмами, 

вікно для програмного коду, картографічне вікно і панель управління завданнями  

 

Програмний код, розроблений для отримання та попередньої обробки супутникових 

даних для оцінки впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем у програмному 

середовищі Google Earth Engine, містить такі елементи: імпорт векторного шару районів для 

усереднення супутникових показників, вибір набору супутникових даних за відповідний 

часовий період, визначення параметрів усереднення даних та експорт даних у таблицю.  

Код для імпорту векторних даних у робоче середовище: 

http://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/vci/VH/
http://mrtweb.cr.usgs.gov/
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var table = ee.FeatureCollection("users/.../rayony_newname_oblSpatialJoin"); 

 

Код для вибору набору супутникових даних за визначений період (на прикладі даних 

MOD13Q1 - 16-денні дані NDVI з просторовим розрізненням 250 м): 
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/006/MOD13Q1') 

                  .filter(ee.Filter.date('2007-01-01', '2019-10-01')); 

var ndvi = dataset.select('NDVI'); 

 

Код для візуалізації даних у картографічному вікні Google Earth Engine: 
var ndviVis = { 

  min: 0.0, 

  max: 8000.0, 

  palette: [ 

    'FFFFFF', 'CE7E45', 'DF923D', 'F1B555', 'FCD163', '99B718', '74A901', 

    '66A000', '529400', '3E8601', '207401', '056201', '004C00', '023B01', 

    '012E01', '011D01', '011301' 

  ], 

}; 

Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); 

Map.addLayer(ndvi, ndviVis, 'NDVI'); 

Map.addLayer(table); 

print(dataset); 

 

Код для визначення параметрів усереднення даних: 
// Select multiple reducers 

var reducers_all = ee.Reducer.mean() 

                                .combine(ee.Reducer.count(), null, true) 

                                .combine(ee.Reducer.stdDev(), null, true); 

                               //.combine(ee.Reducer.median(), null, true) 

 

Код для експорту даних у таблицю 

// Exporting the results to a table 

var results = ndvi.map(function(image) { 

  return image.reduceRegions({ 

    collection: table, 

    reducer: reducers_all, 

    scale: 250 

  }).map(function(f) { 

    // Add a date property to each output feature. 

    // return f.set('date', image.date().format("YYYYD")) 

    return f.set('date', image.date().format("YYYY-MM-d")) 

//            .set('WRS_PATH', image.get('WRS_PATH')) 

  }) 

}) 

// Create a FeatureCollection from the results 

var results_fin = ee.FeatureCollection(results).flatten() 

// Check how the overlayed points look like and use this to select the columns we need for exporting 

print(results_fin.first()) 

 

// Select only points that overlay with images 

var results_sel = results_fin 

                  .filterMetadata('NDVI_count', "not_equals", 0);                 

// Check how the filtered points look like 

print(results_sel.first()) 

// Export the FeatureCollection. 

Export.table.toDrive({ 

  collection: results_sel, 

  description: "fields_2019", 

  fileFormat: 'CSV', 

  selectors: ["RaionID","TITLE","RegName","year",  

  "date", "count","mean" ] 

}); 
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У результаті виконання коду створюється таблиця з часовою серією вибраних 

супутникових даних у межах визначених ділянок моніторингу.  

Весь перелік та назви доступних у Google Earth Engine супутникових кліматичних даних 

міститься на https://developers.google.com/earth-engine/datasets/. Зокрема, для завантаження 

даних про температуру земної поверхні, отриманих супутником Modis, необхідно у частині 

коду про вибір супутникових даних var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/006/MOD13Q1') змінити 

назву колекції колекції на ‘MODIS/006/MOD11A2’. 

 

6. Застосування методики кореляційного і регресійного аналізу для визначення 

впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем. 

Оцінювання впливу змін клімату на стан рослинності виконується за допомогою 

кореляційного аналізу взаємозв'язку між динамікою температури, NDVI та урожайністю. Між 

значеннями суми ефективних температур та сумарними значеннями NDVI за вегетаційний 

період спостерігається сильна позитивна кореляція, зокрема в Житомирській обл.  кореляція 

склала 0,75, а в Харківській обл. 0,63. У той же час у Запорізькій обл. вона була значно 

нижчою і не перевищувала 0,35, що ймовірно пояснюється вищими температурами за 

вегетацію і дефіцитом вологи, що призводить до зниження темпів накопичення рослинної 

біомаси, яка тісно корелює з показником NDVI.  

Для моделювання впливу змін клімату на продуктивність агроекосистем 

використовується метод множинної регресії. У якості залежної змінної використовується 

значення урожайності, а у якості незалежних змінних – відповідні індикатори.  

Розглянемо на прикладі аналізу урожайності озимої пшениці в межах Полтавської 

області. У табл. 4 наведено динаміку фактичної середньої урожайності озимої пшениці та суми 

ефективних температур та NDVI за період  1990-2017 рр. На основі цих даних було 

сформовано модель множинної лінійної регресії для прогнозування залежності урожайності 

озимої пшениці від температури та NDVI, тобто показників, які можуть відстежуватися за 

допомогою супутникової зйомки.  

 

Таблиця 4. Динаміка урожайності, суми ефективних температур та NDVI у 

Полтавській області за середнє 1990-2017 рр.  

Рік Урожайність 

пшениці (ц/га) 

Сума 

ефективних 

температур,0С 

Сума NDVI 

1990 48,6 356,6 6,51 

1995 30,9 379,4 6,13 

2000 12,2 355,7 5,86 

2004 32,3 291,6 5,91 

2005 32,6 359,8 6,31 

2006 26,4 370,7 5,93 

2007 28,1 429,5 6,62 

2008 43,1 390,7 7,15 

https://developers.google.com/earth-engine/datasets/
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2009 35,6 414,1 6,55 

2010 26,1 411,2 6,06 

2011 34,0 396,6 6,33 

2012 31,7 428,0 6,2 

2013 45,2 405,2 6,65 

2014 44,0 419,8 7,02 

2015 43,7 411,2 6,95 

2016 45,1 364,5 6,4 

2017 40,1 428,1 6,38 

У результаті регресійного аналізу наведених вище даних було отримано рівняння 

множинної регресії, яке має вигляд: 

y = 20,39а - 0,064b - 70,29 

де,  у – урожайність пшениці, а – сума NDVI, b - сума ефективних температур. 

Інші характеристики моделі множинної лінійної регресії наведено у табл.5. З наведених 

даних можна зробити висновок, що 75% значень урожайності визначаються cумою NDVI та 

сумою ефективних температур.  

 

Таблиця 5. Характеристики моделі можножинної лінійної регресії залежності 

урожайності від суми ефективних температур та вегетаційного індексу NDVI. 

Regression Statistics               

Multiple R 0,753063936         

R Square 0,567105291         

Adjusted R 
Square 

0,50526319         

Standard Error 6,581236955         

Observations 17         

ANOVA          

  df SS MS F Significanc
e F 

    

Regression 2 794,373 397,1865 9,170214 0,002848892     
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Residual 14 606,377 43,31268       

Total 16 1400,75           

           

  Coefficients Standard 
Error 

t Stat P-value Lower 95% Upper 
95% 

Lower 
95,0% 

Upper 
95,0% 

Intercept -70,2858407 27,8041 -2,5279 0,024129 -129,9196087 -10,6521 -129,92 -10,6521 

Сума 
ефективних 
температур 

-0,06454475 0,051785 -1,24641 0,233067 -0,175611565 0,04652 -0,1756 0,04652
2 

Сума NDVI 20,38710995 4,867535 4,188385 0,000911 9,947285803 30,82693 9,947286 30,82693 

 

Валідація моделей множинної регресії проводиться за вибраними довільним чином 

точками в межах кожного набору даних, що не використовувались для розрахунку регресійної 

моделі.  

Таким чином оперативний моніторинг низки кліматичних та біофізичних показників за 

даними ДЗЗ, таких як сума ефективних температур та NDVI дозволяють швидко та оперативно 

робити попередню прогнозну оцінку впливу змін клімату на урожайність 

сільськогосподарських культур, а в підсумку і продуктивності агроекосистем, зокрема на 

регіональному рівні. 

Отримана регіональна прогнозна оцінка впливу змін клімату на продуктивність 

агроекосистем на засадах супутникових даних є важливою складовою в удосконалені системі 

управління агроресурсами, адаптації агросфери до змін клімату, інформаційно-

консультативного забезпечення аграрного виробництва та сталого розвитку сільської 

економіки в умовах змін клімату.  
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