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О себе:   Антон Биатов
● 9 лет стажа работы в ПЗФ
● Эксперт в сфере геоинформатики и дистанционного зондирования земли
● Основатель сообщества «Природоохранные ГИС Украины» 
● Основатель компании «ABSpatial»
● Автор блога «ГИС-натуралист»
● Организатор 9-ми научно-практических конференций «ГИС и заповедные территории»
● Основатель образовательного проекта GISEducation.online
● Основные направления работы:

● Анализ космических снимков
● Создание ВЕБ-ГИС систем
● Обучение работе с ГИС 

http://GISEducation.online/


 

Що таке ГІС
Інформаційна система, яка спеціалізована 
на роботу з просторовими даними

данные + карты

Типи даних:

Растр (супутникові 
знімки, релєф, 
метеодані тощо.)

Вектор (точки, лінії, 
полігони тощо.)

Таблиці

Базы даних

Хмари точок та інщі.



 

Типи ГІС
Стільникові Мобільні Веб-ГІС



 

Що таке супутники

понад 13 тис робочих супутників

понад 2 млн фрагментів космічного мусору

   spacegid.com/media/satellite/index.html

https://spacegid.com/media/satellite/index.html?group=visual


 

Доступні та корисні

Sentinel — 2 
Виробник: ESA (European Space 

Agency)

Тип: Оптичний

Роздільна здатність: 10, 20, 60 м

+ висока роздільна здатність

+ частота зйомки (5 днів)

+ легко інтерпретувати

- заважають хмари

Landsat — 8 та 9 

Виробник: NASA та USGS

Тип: Оптичний

Роздільна здатність: 30, 15 м

+ великий архів даних

+ легко інтерпретувати

- заважають хмари

Sentinel — 1 
Виробник: ESA (European Space 

Agency)

Тип: Радарний

Роздільна здатність: 5-40 м

+ висока роздільна здатність

+ частота зйомки (щодня)

+ бачить скріз хмари

- важко інтерпретувати



 

Космичні знімки

Sentinel — 2 (10, 20, 60 м)

Landsat 8, 9 (30, 15 м)



 

Канали оптичних космічних знімків



 

Канали оптичних космічних знімків та їх комбінації

Червоний Інфрачервоний



 

Вегетаційні індекси NDVI та інщі

NIR – відбивання в інфрачервоном спектрі
RED – відбивання в червоной зоні сектру

Тип об'єкту Орієнтовні 
значення NDVI

Густа рослинність 0.7

Розріджена 
рослинність

0.5

Відкритий грунт 0.025

Хмари 0

Сніг та крига -0.05

Вода -0.25

Штучні матеріали 
(бетон, асфальт)

-0.5



 

Як з цім всім працювати?

Спеціалізовані сервіси 

лісового моніторингу

Універсальні аналітичні 

онлайн сервіси

- EO browser
- Google Earth Engine

- Global Forest Watch (GFW) 

- Deep Green Ukraine

Аналізувати в 

стільнікових ГІС

- QGIS
- ArcGIS

- SAGA GIS

- ...



 

Global Forest Watch (GFW)

globalforestwatch.org/map

https://globalforestwatch.org/map


 

Deep Green Ukraine

deepforest.org.ua/map/

https://www.deepforest.org.ua/map/


 

EO Browser — перегляд знімків 

apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/


 

EO Browser — аналіз дінаміки NDVI

apps.sentinel-hub.com/eo-browser/

https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/


 

Лісорубні квитки - карта

lk.ukrforest.com/map/general

https://lk.ukrforest.com/map/general


 

Лісорубні квитки

lk.ukrforest.com/forest-tickets/

https://lk.ukrforest.com/forest-tickets/


 

ВО "Укрдержліспроект"

forests.org.ua

https://forests.org.ua/


 

Дякую за увагу!

Якщо будуть питання:

Антон Біатов                               abspatial.com

        fb.com/biatovanton

        anton_biatov

      

http://abspatial.com/
https://www.instagram.com/anton_biatov/
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