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МЕТОДИ I ЗАСОБИ ПIДВИЩЕННЯ IНФОРМАТИВНОСТI ДАНИХ
ДИСТАНЦIЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛI
Актуальнiсть. З розвитком космiчних та авiацiйних технологiй актуальним стає вивчення
та монiторинг лiсових пожеж з повiтря та з космосу.Одержанi данi характеризуються високою
оперативнiстю, достовiрнiстю i можуть бути використанi для пiдтримки прийняття рiшень
фахiвцями пiд час керування процесами гасiння лiсових пожеж. Однак на знiмках важко
безпомилково виокремити джерело запалювання, визначити масштаб пожежi, оцiнити площу
вигорiлих дiлянок, оскiльки космiчнi та аерофотознiмки мiстять шуми i завади, обумовленi
складними умовами отримання, недосконалiстю систем передачi вiдеоiнформацiї тощо.
Метою даної роботи є розробка засобiв та методiв виокремлення епiцентрiв лiсових пожеж
на космiчних та аерофотознiмках.
Космiчнi та аерофотознiмки, вiдео сюжети є цифровими зображеннями i характеризуються
високою роздiловою здатнiстю. Тому для них доцiльно застосовувати технологiї Big Data [1].
Запропонована технологiя отримання зображень на яких добре помiтнi потенцiйно небезпечнi дiлянки в основi якої лежать наступнi методи: метод вирiвнювання гiстограм, вейвлет –
аналiз, кластерiзацiя методами k-means, c-means, мережi Кохонена. Програмна реалiзацiя була
здiйснена за допомогою платформи MatLab [2], [3]. Як видно з рисунку, розроблена програма
дозволяє безпомилково виявляти джерела запалювання при рiзних умовах:
• на супутникових знiмках з великої висоти (Рис.1.a, b);
• з квадрокоптеру в умовах вiдсутностi лiсового покрову (Рис. 1. c, d);
• на знiмках лiсової гущавини (Рис. 1. e, f).

Рис. 1
Висновки.
1. Розроблена методологiя кластерiзацiї первинних зображень виявилася ефективною для
розпiзнавання епiцентрiв лiсових пожеж та виявлення вигорiлих дiлянок лiсу.
2. Описанi методи можуть знайти застосування в медицинi для аналiзу знiмкiв i виявлення
пухлин на раннiх стадiях, в арктичнiй навiгацiї, в сферi безпеки для пошуку пiдозрiлих
предметiв пiд час сканування багажу в аеропортах.
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