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ВСТУП

Одним із пріоритетних напрямків досліджень в

Європі за програмою глобального моніторингу

довкілля та безпеки (GMES) є картування та

моніторинг землекористування і наземного по�

криву, зокрема рослинного. Своєчасна і надій�

на інформація про стан наземного рослинного

покриву необхідна як для потреб лісового та

сільського господарства, так і для оцінки стану

довкілля, яке зазнає неперервних змін через

техногенні, соціоекономічні та кліматичні про�

цеси.

Дистанційне зондування Землі (ДЗЗ) за допо�

могою супутникових гіперспектральних сенсо�

рів є відповідним інструментом для тривалого

моніторингу рослинного покриву величезних за

площею територій, таких як Європа, навіть у

важкодоступних та небезпечних для життя лю�

дини районах (гірські масиви, зона відчуження

ЧАЕС).

Однак, щоб повністю реалізувати потенціал

супутникових спектральних даних для аналізу

змін наземного покриву, необхідно конвертува�

ти вихідні дані сенсора до величин, незалежних

від атмосферних умов, тобто до величин назем�

ного відбиття. Така конвертація може бути ви�

конана при атмосферній корекції даних, щоб

обчислити співвідношення між спектральною

яскравістю і коефіцієнтом відбиття наземного

покриву. 

У порівнянні з традиційними багатоканаль�

ними сенсорами супутникові гіперспектральні

сенсори, у яких щонайменше п’ять спектраль�

них каналів припадає на зону червоного краю

(670–780 нм), мають найкращий потенціал для

дослідження рослинного покриву. Як відомо

[12, 14], спектри відбиття рослин в зоні черво�

ного краю характеризуються стрімким зростан�

ням. Швидкість зростання залежить від виду

рослинного покриву, що дає можливість вико�

ристовувати цю властивість для його класифіка�

ції. Особливу роль тут відіграє довжина хвилі, на

якій швидкість зміни спектру відбиття макси�

мальна. Ця точка називається позицією черво�

ного краю, надалі REP (the red edge position) і на�

лежить до множини вегетаційних індексів чер�

воного краю, які можна визначати попіксельно

за гіперспектральними даними.

За даними наукових досліджень [3–6, 10, 19]

REP є індикатором стану рослинності і може

слугувати показником здоров’я рослинних угру�

повань. Вегетаційні стреси різної природи, які

призводять до зменшення вмісту хлорофілу,
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проявляються у спектрах відбиття рослин зсува�

ми REP до коротких довжин хвиль – «голубий»

зсув. Голубий зсув REP — це універсальний від�

гук на вегетаційний стрес, який може бути

спричинений хворобами рослин та несприятли�

вими екологічними умовами.

Зсув REP у спектрах відбиття рослинного по�

криву в довгохвильовому напрямку («червоний»

зсув) виникає із збільшенням вмісту хлорофілу в

рослинах на різних фенологічних стадіях їхньо�

го розвитку від початку вегетаційного росту до

цвітіння. Можливість ідентифікації видів рос�

линних спільнот за величиною REP та зміни

REP внаслідок геохімічних стресів, забруднення

довкілля, пошкодження рослин шкідниками та

внаслідок аварій, захворювання, — свідчать про

потенційну можливість використання REP для

аналізу стану рослинного покриву Землі за да�

ними гіперспектральної космозйомки.

Великою перевагою гіперспектральних даних

є те, що вони дають можливість попіксельного

обчислення REP (при наявності відповідної ме�

тодики) для космознімка конкретної території і

побудови REP�зображень рослинного покриву

цієї території. Класифікація таких зображень

дасть можливість виявляти «голубі» та «червоні»

зсуви REP і таким чином здійснювати аналіз

рослинного покриву Землі у регіональному або

глобальному масштабах.

Мета даної роботи — дослідження впливу ат�

мосферної корекції спектральних даних сенсора

«Hyperion» методом віднімання темного еле�

мента (DOS — Dark Object Substraction) [7, 11,

16] на величину REP за даними гіперспектраль�

ної зйомки конкретної території, побудова і ви�

користання REP�зображень цієї території з по�

дальшою класифікацією наземного покриву і

оцінкою результатів класифікації.

Гіперспектральні дані сенсора «Hyperion» ви�

користано, щоб дослідити вплив атмосферної

корекції методом віднімання темного об’єкта на

величину позиції червоного краю спектрів від�

биття. Встановлено, що простий метод атмо�

сферної корекції яскравості зображення, який

полягає в усуненні дифузного члена, адитивно�

го до складової прямого сонячного освітлення

земної поверхні в кожному спектральному ка�

налі сенсора, розширює діапазон значень REP і

покращує розділення деяких класів, зокрема

зникає часткове змішування значень REP для

водної поверхні і поверхні з рослинним покрит�

тям. Це покращує результати класифікації на�

земного покриву і може бути використано при

автоматизації методів класифікації зображень.

Крім того, усунення адитивної складової

спектральної яскравості є необхідною умовою

переходу від якісних до кількісних методів кла�

сифікації даних космознімання, яка є одним із

основних етапів при аналізі змін стану наземно�

го покриву. 

ДЖЕРЕЛО ДАНИХ І МЕТОДИ

«Hyperion» – перший в світі гіперспектральний

відеоспектрометр на борту супутника EO�1, за�

пущеного NASA 21 березня 2000 р. [17]. Він має

220 спектральних каналів в діапазоні від 400 до

2500 нм. Спектральна розрізненність його ка�

налів в оптичному та ближньому інфрачервоно�

му (NIR) діапазонах становить 10 нм, а просто�

рова розрізненність – 30 м для всіх каналів.

Стандартної сцена зйомки має ширину 7.7 км і

довжину 42 км. Висота його орбіти — 705 км, як

і в «Landsat�7».

Із запуском на орбіту гіперспектрального су�

путникового сенсора реальною стала можли�

вість отримання даних дистанційного зондуван�

ня Землі високої спектральної розрізненності в

області червоного краю (660—780 нм) спектрів

відбиття рослинного покриву та використання

цих даних для класифікації та аналізу змін стану

рослинності на основі попіксельного обчислен�

ня позиції червоного краю REP та нормалізова�

ного різницевого вегетаційного індексу NDVI.

Побудова зображень цих індексів за космознім�

ком конкретної території відкриває нові можли�

вості для розрізнення, ідентифікації, картуван�

ня, моніторингу та аналізу змін стану рослинно�

го покриву Землі.

Основою для методики аналізу стану рослин�

ного покриву через дослідження індексів черво�

ного краю його спектрів відбиття є спектральні

властивості рослинного покриву в цій області,

встановлені на основі даних лабораторних,



34

В. І. Лялько, О. І. Сахацький, З. М. Шпортюк, О. М. Сибірцева 

ISSN 1561�8889. Космічна наука і технологія. 2009. Т. 15. № 3 

польових наземних, аерогіперспектральних та

супутникових зйомок [1, 2, 5, 6, 9, 15, 20, 22, 23].

Зображення EO�1 «Hyperion» від 14 вересня

2002 р., використане в цьому дослідженні, має

номер EO1H1810252002244110PZ. Дані рівня 1

конвертовано до формату ERDAS Imagine за до�

помогою програми ENVI. На рис. 1 наведено

зображення «Hyperion» досліджуваної території

Києва та області. Ширина сцени приблизно 7.5

км, довжина — 94 км. Досліджувана територія

розташована вздовж смуги, центральна лінія

якої на півдні починається з точки 30о21′35′′ с. д.

та 50o01′05′′ пн. ш., і закінчується на півночі в

точці 30o43′00′′ с. д. та 50o50′20′′ пн. ш. У межах

сцени для дослідження відбивних характеристик

та вегетаційних індексів певних видів земного

покриву виділено квадратну ділянку (рис. 1, а) для

аналізу діапазонів змін вегетаційних індексів за

даними «Hyperion» для основних різновидів

рослинного покриву та земної поверхні.

Щоб перейти від даних рівня 1R ( радіомет�

рично кориговані за показами сенсора – the

radiance at sensor) до коефіцієнтів відбиття зем�

ної поверхні, використаємо метод віднімання

яскравості найтемнішого об’єкта сцени [7, 11].

Цей метод значно спрощує процедуру атмос�

ферної корекції. Він не бере до уваги члени роз�

сіяної і спадної іррадіації [16], залежність оптич�

ної товщини атмосфери від довжини хвилі, кут

спостереження сенсора і зенітний кут Сонця на

час знімання. Але, як показано в роботі [11],

навіть така спрощена атмосферна корекція

гіперспектральних даних аеровідеоспектромет�

ра CASI дозволяє покращити результати літо�

логічного картування, використовуючи тільки

дані сцени.

В нашому дослідженні ми не розглядаємо

будь�які моделі атмосферної корекції чи їхнє

можливе покращення. Наша мета — вияснити

вплив спрощеного методу атмосферної корекції

(DOS) на величину REP та нормалізованих

різницевих індексів.

Згідно з моделлю Ламберта [8, 18, 21] освітлен�

ня поверхні тест�ділянки формується в основ�

ному із двох складових — прямого та дифузного

сонячного світла. Дифузна складова за певних

умов може бути потрактована як сталий адитив�

ний член до прямого сонячного освітлення [7].

Якщо у сцені зображення є темні (затінені)

піксели, на яких вклад прямого сонячного ос�

вітлення близький до нуля, їх можна використа�

ти для атмосферної корекції зображення. В ме�

тоді DOS значення спектральної яскравості

найтемнішого об’єкта сцени, практично міні�

мальне значення показів сенсора DNmin в кож�

ному каналі приймається за величину адитивної

Рис. 1. Синтезовані зображення в ме�

жах Київського регіону: а — знімок

EO�1 «Hyperion» (14.09.2002 р., син�

тез каналів 20, 30 та 40), б — знімок

«Landsat ETM» (14.09.2001, синтез

каналів 2, 4, 5). Білий прямокутник

на знімку «Landsat ETM» вказує на

розташування знімка «Hyperion».

Фрагмент знімка EO�1 «Hyperion»

вказує на ділянку детальних дослід�

жень в межах загальної сцени
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дифузної складової спектру, яка віднімається від

показів сенсора в кожному каналі для кожного

піксела сцени. 

Дослідимо вплив спрощеного методу атмо�

сферної корекції гіперспектральних даних сен�

сора «Hyperion» на величину REP за наявни�

ми даними гіперспектральної зйомки Києва та 

області від 14 вересня 2002 р. За найтемніший

об’єкт сцени вибрано водну поверхню Дніпра.

На рис 2, a наведено зразки спектрів основ�

них класів земного покриву тест�ділянки 3. Зау�

важимо, що по вертикальній осі відкладено зна�

чення DN спектральної яскравості — некалібро�

вані покази сенсора. Візуальне зіставлення

спектрів з пікселів, вибраних як навчальні дані,

показує значні варіації серед зразків. Ці варіації

є, зокрема, важливими і значними в каналах об�

ласті червоного краю спектру між мінімумом аб�

сорбції (приблизно 670 нм) та максимумом в

NIR (приблизно 800 нм). Ця область спектру є

найбільш важливою при дослідженні рослинно�

го покриву. Особливо яскраво різницю в спект�

рах можна побачити, якщо розглянути значення

спектральної яскравості в каналах зони черво�

ного краю (670—760 нм) та NIR (рис. 2, б).

Із рис. 2 видно, що водна поверхня має най�

нижчу яскравість в області червоного краю.

Згідно з методом віднімання темного об’єкта [7,

18] атмосферна корекція даних рівня 1 в оптич�

ному та NIR�діапазоні сенсора «Hyperion» здійс�

нюється для кожного піксела за формулами

. (1)

Тут Liк, Limin — кориговані та некориговані 

значення щільності спектральної яскравості

(Вт·м�2ср�1мкм�1) піксела в і�му каналі, Limin —

мінімальне значення в і�му каналі, DNi — радіо�

метрично некалібровані значення щільності

спектральної яскравості піксела в і�му каналі (за

показами сенсора), DNimin — мінімальні значен�

ня в і�му каналі за показами сенсора.

Коефіцієнт Riп планетарного відбиття (по�

верхня + атмосфера) визначається за формулою

[13]

, (2)

де Esi — сонячний потік (Вт м�2мкм�1) в і�му 

каналі, θ — зенітний кут Сонця, d — віддаль

Земля — Сонце в астрономічних одиницях.

Відповідно коефіцієнт відбиття лише земною

поверхнею визначається формулою

. (3)
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Рис. 2. Спектральні профілі основних класів земного

покриву (а) та фрагмент варіацій DN�спектрів основних

класів земного покриву в каналах областей червоного

краю та NIR (б): 1 — трава, 2 — деревостани паркової 

зони, 3 — дорога, 4 — будівля, 5 — водна поверхня 

р. Дніпро
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Значення Esi для каналів сенсора «Hyperion»

брались із сайту http://eo1.vsgs/gov/Hyperion

Irradiances.htm.

Значення коефіцієнтів планетарного та на�

земного відбиття п’яти основних класів земного

покриву (див. рис. 2), обчислених за формулами

(2) і (3), наведені на рис. 3. Видно, що атмосфер�

на корекція змінює абсолютні значення кое�

фіцієнтів в залежності від довжини хвилі, що

призводить до зміни нахилу спектральної кривої

наземного відбиття в порівнянні з нахилом кри�

вої планетарного відбиття. Крім того, коефі�

цієнти наземного відбиття наведених на рис. 2

різновидів наземного покриву мають менші зна�

чення в порівнянні з відповідними коефіцієнта�

ми планетарного відбиття. 

ПОБУДОВА REP+, NDVI+ ТА  mNDVI+ЗОБРАЖЕНЬ
ЗА ДАНИМИ СЕНСОРА «HYPERION»

Побудову REP�, NDVI� та mNDVI�зображень [1,

2] фрагмента розміром 23×18 пікселів зображен�

ня ділянки, наведеного на рис. 4, здійснено на

основі попіксельного обчислення індексів за

формулами, наведеними в табл. 1. Обчислення

проведено для двох множин даних: для коефі�

цієнтів планетарного відбиття (без атмосферної

корекції) та коефіцієнтів наземного відбиття,

отриманих шляхом атмосферної корекції даних

методом DOS.

Зображення REP�, NDVI� та mNDVI�індексів

фрагмента ділянки за значеннями коефіцієнтів

наземного відбиття та синтезоване (REP, NDVI

та mNDVI) зображення, яке використовується

при класифікації земного покриву, наведено на

рис. 5 (верхній ряд). На рис. 5 (нижній ряд) на�

ведено аналогічні зображення, побудовані за

значеннями коефіцієнтів планетарного відбиття.

В табл. 2 наведено значення вегетаційних ін�

дексів червоного краю, обчислених за коефіці�

єнтами планетарного відбиття (без атмосферної

корекції даних) та наземного відбиття (з атмо�

сферною корекцією даних) для зразків спектрів

основних класів наземного покриву, зображе�

них на рис. 2.

Зіставлення коригованих та не коригованих

значень REP показало зменшення значень REP

для трави, деревостанів паркової зони, водної

поверхні, будівель і дорогіх у порівнянні з від�

повідними значеннями, обчисленими за коефі�

цієнтами планетарного відбиття. Некориговані

значення різницевих вегетаційних індексів

mNDVI і NDVI мають однакові тенденції і добру

контрастність для наведених класів наземного

покриву: найменші значення — для води, най�

Рис. 3. Коефіцієнти відбиття основних класів наземного

покриву (див. рис. 2): суцільні лінії — Riп, штрихові — Ri
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Таблиця 1. Канали сенсора «Hyperion», 
які використовуються для обчислення індексів 
червоного краю

Номер каналу
сенсора

«Hyperion»
λ0, нм Індекси червоного краю



Рис. 4. Зображення фрагмента ділянки із 414 пікселів (див. рис.1): 1 — у синтезованих кольорах, 2 — REP�зображен�

ня, не скориговані за атмосферний вплив, 3 — зображення за атмосферно коригованими даними (метод DOS)

Рис. 7. Результати класифікації тришарових зображень фрагмента ділянки із 414 пікселів з використанням NDVI�,

mNDVI� та REP�зображень: а — некориговані дані; б — DOS�кориговані дані. Умовні позначення: світло�зелений —

переважно трав’яниста рослинність, темно�зелений — переважно листяна деревинна рослинність, жовтий — зміша�

ні пікселі, які включають техногенні споруди та деревинну рослинність, сірий — техногенні споруди (будівлі та до�

роги і площі з асфальтовим та бетонним покриттям), синій — водна поверхня

Рис. 6. Класифіковані REP�зображення фрагмента ділянки із 414 пікселів: а — за некоригованими даними, б — за

даними, коригованими методом DOS. Умовні позначення: деревостани паркової зони — темно�зелений, трав’янис�

та рослинність — зелений, техногенні споруди та деревостани паркової зони — сірий, техногенні споруди — корич�

невий, водна поверхня — синій

Рис. 5. Зображення індексів фрагмента ділянки 3: 1 — NDVI�зображення, 2 — mNDVI �зображення, 3 — REP�зобра�

ження, 4 — синтезоване зображення з використанням NDVI�, mNDVI� та REP�зображень. Верхній ряд — за кориго�

ваними даними, нижній ряд — за некоригованими даними



Таблиця 2. Кориговані та некориговані значення вегетаційних індексів основних класів 
наземного покриву, наведених на рис. 3

більші — для трави. Обчислені за коригованими

даними значення NDVI змінюють свою тен�

денцію: найменше значення (NDVI = 0.255) —

для будівлі, а найбільше (NDVI = 0.946) — для

деревостанів паркової зони, а не для трави. 

Щодо контрастів значень NDVI та mNDVI для

різновидів наземного покриву то атмосферна

корекція зменшила їх для трави і деревостанів

порівняно із не коригованими відповідними

значеннями.

У табл. 3 наведено значення REP для п’яти ос�

новних класів земного покриву, вибраних за на�

земними даними для фрагмента із 414 пікселів

(рис. 4) зображення дослідної ділянки, на основі

даних, обчислених для побудови REP�зобра�

жень за атмосферно�коригованими і не кориго�

ваними даними (фрагменти 3 на рис. 5).

Видно, що кориговані середні значення REP

для різних класів покриву сильно відрізняються:

для трави = 724.45 нм, для води =

= 708.00 нм, але некориговані значення майже

збігаються.

Таким чином, наведений спрощений метод

атмосферної корекції даних сенсора «Hyperion»,

який не враховує залежність оптичної товщини

атмосфери від довжини хвилі, збільшує конт�

расти REP між різновидами покриву, зменшує

перекриття класів, що визначаються за значен�

нями REP, і покращує їхню класифікацію.

РЕЗУЛЬТАТИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
КЛАСИФІКАЦІЇ REP+ЗОБРАЖЕННЯ 
ТЕСТ+ДІЛЯНКИ 

Класифікацію наведених на рис. 4 REP�зобра�

жень фрагмента ділянки із 414 пікселів здійсне�

но методом класифікації без навчання за допо�

могою програмних продуктів ERDAS IMAGINE.

Класифіковані REP�зображення фрагмента на�

ведено на рис. 6.

За результатами класифікації проведено зі�

ставлення значень REP для п’яти основних кла�

сів земного покриву: 1 — деревостани паркової

зони, 2 — трав’яниста рослинність, 3 — змішані

пікселі — техногенні споруди та деревостани

паркової зони, 4 — техногенні споруди, 5 — вод�

на поверхня річки Дніпро.

У табл. 4 наведено значення REP для п’яти ос�

новних класів земного покриву, вибраних за на�

REPREP
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Клас покриву

REP, нм mNDVI NDVI

некориговані кориговані некориговані кориговані некориговані кориговані

1. Трава

2. Деревостани паркової зони

3. Дорога

4. Будівля

5. Водна поверхня р. Дніпро

726.10

726.26

727.33

727.78

725.28

724.34

723.28

721.55

721.80

709.56

0.358

0.290

0.219

0.093

0.068

0.497

0.487

0.467

0.115

0.216

0.646

0.535

0.329

0.170

0.022

0.920

0.946

0.791

0.255

0.514

Таблиця 3. Значення REP для різних класів земного покриву на ділянці 414 пікселів 
за атмосферно коригованими і не коригованими даними сенсора «Hyperion»

1. Трава

2. Деревостани паркової зони

3. Дорога

4. Будівля

5. Водна поверхня р. Дніпро

725.47

719.94

718.24

720.35

717.30

731.54

728.97

745.80

727.78

739.84

726.92

726.92

728.10

726.09

724.99

723.49

716.30

709.34

711.66

696.42

727.04

726.40

737.37

723.04

717.00

724.45

723.44

721.68

719.99

708.00

Клас покриву

REPmin, нм REPmax, нм , нмREP REPmin, нм REPmax, нм , нмREP

некориговані кориговані



земними даними для фрагмента із 414 пікселів

(рис. 4, 1) зображення дослідної ділянки, на ос�

нові даних, обчислених для побудови REP�зоб�

ражень за некоригованими (рис. 4, 3) і кориго�

ваними методом DOS (рис. 4, 1) даними.

РЕЗУЛЬТАТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТРИШАРОВИХ
ЗОБРАЖЕНЬ МЕТОДОМ МІНІМАЛЬНОЇ
ВІДДАЛІ ДО СЕРЕДНЬОГО

Результати класифікації тришарового зобра�

ження методом мінімальної віддалі до середньо�

го показують кращу класифікацію трав’янистої

рослинності, переважної листяної деревинної

рослинності та змішаних пікселів (розріджена

рослинність) (рис. 7).

Зауважимо, що такий же метод використано

нами в роботах [1, 2] для класифікації наземного

покриву з комплексним використанням індексів

червоного краю та водних індексів, обчислених

за коефіцієнтами планетарного відбиття.

В результаті проведених досліджень вперше

на основі апробації на тест�ділянках встановле�

но можливість автоматизованої класифікації

наземного покриву на основі REP�зображень,

побудованих за атмосферно коригованими ме�

тодом DOS гіперспектральними даними сенсо�

ра «Hyperion», що може бути використано для

визначення змін при моніторингу довкілля за

різночасовими даними космознімання. 

Кращі результати автоматизованої класифі�

кації одержано при використанні атмосферної

корекції методом DOS. Метод DOS дає корек�

цію першого порядку, вона має кращі результа�

ти при обчисленні REP, ніж без атмосферної 

корекції взагалі.

Запропонований метод класифікації триша�

рових зображень методом мінімальної віддалі до

середнього показує кращу, ніж у роботі [2], кла�

сифікацію наземного покриву для розрідженої

рослинності, але потребує дальших досліджень

для інших типів наземного покриву.

ВИСНОВКИ

Досліджено вплив атмосферної корекції гіпер�

спектральних даних сенсора «Hyperion» за допо�

могою методу віднімання темного об’єкта на

позицію червоного краю спектрів відбиття REP,

нормалізований вегетаційний індекс NDVI та

його модифікацію mNDVI. Апробацію методу

здійснено на тест�ділянці розміром 23×18 пік�

селів, для якої побудовано REP�, NDVI� та

mNDVI�зображення на основі коефіцієнтів від�

биття нескоригованих зображень та зображень,

побудованих за коригованими за атмосферний

вплив даними, показує значне покращення

контрастів REP між різновидами наземного

покриву та зменшення перекриття класів, ви�

значених за значеннями REP.
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Таблиця 4. Значення REP для різних класів 
земного покриву на ділянці 414 пікселів 
за атмосферно коригованими і не коригованими 
даними сенсора «Hyperion»

Таблиця 5. Зіставлення результатів 
класифікації з використанням значень REP для різних
класів земного покриву за атмосферно коригованими 
і не коригованими даними сенсора «Hyperion» 
на ділянці 414 пікселів (площа 37.26 га) 

Клас покриву

REPmin,

нм

REPmax,

нм

REPmin,

нм

REPmax,

нм

некориговані DOS�кориговані 

1. Деревостани парко�

вої зони

2. Трав'яниста рослин�

ність

3. Техногенні споруди

та деревостани парко�

вої зони

4. Техногенні споруди

5. Водна поверхня

726.70

725.50

723.50

731.00

713.30

728.50

726.50

725.50

745.80

723.00

723.50

720.40

712.90

732.10

696.40

727.40

723.40

719.90

737.40

711.50

Клас покриву

Доля площі, %

для неко�

ригованих

значень

для DOS�

коригованих

значень

для назем�

них даних

1. Деревостани пар�

кової зони

2. Трав'яниста рос�

линність

3. Техногенні споруди

та деревостани пар�

кової зони

4. Техногенні споруди

5. Водна поверхня

39.9

35.0

18.8

2.9

3.1

45.7

43.2

6.5

0.7

3.6

77.8

8.7

3.3

4.8



Запропонований спрощений метод атмосфер�

ної корекції зменшує значення REP та розши�

рює їхній діапазон порівняно із значеннями

REP по нескоректованих даних. На основі про�

ведених досліджень встановлено, що атмосфер�

на корекція необхідна і повинна бути першо�

рядним кроком при обробленні гіперспектраль�

них даних сенсора «Hyperion» для обчислення

коефіцієнтів наземного відбиття при класифіка�

ції та визначенні змін рослинного покриву.

Розроблення методики точнішої атмосферної

корекції із врахуванням атмосферного розсіян�

ня та залежності оптичної товщі атмосфери від

довжини хвилі може значно покращити конт�

расти в значеннях REP між різновидами назем�

ного покриву та точність картування і потребує

подальшого дослідження, як і її вплив на вели�

чини NDVI та mNDVI. 
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V. I. Lyalko, O. I. Sakhatsky, 
Z. M. Shportyuk, O. M. Sibirtseva

CORRECTION OF ATMOSPHERIC INFLUENCE 

ON HYPERSPECTRAL EO�1 HYPERION DATA 

FOR THE RED EDGE POSITION ESTIMATION

We investigated the influence of atmospheric correction of

the Hyperion data using dark object substraction on the Red

Edge Position (REP) of spectral reflectance. The comparison

of REP�images which were constructed without atmospheric

correction and after it was made with the application of

images classification to estimate the improvement of accura�

cy of land cover mapping with the use of the Red Edge

Position. It is found that the atmospheric correction of satel�

lite data shows the increase of the contrasts of REP values and

the improvement of land cover mapping accuracy by classifi�

cation. 
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