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Abstrakt
V současnosti díky neustálému vývoji v měřící technice je možné pořídit velmi podrobná a přesná
data popisující povrch Země. V rámci projektu „Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LiDAR senzorů UAV“ ve spolupráci s Krkonošským národním parkem byla pořízena LiDARová a optická data velmi vysokého rozlišení, kdy hustota bodového mračna dosahuje až 800 bodů/m2 a GSD ortofota 0,02 m. Data zachycují část kamenných sutí na kryoplanačních terasách na úbočí Luční hory ve třech časových obdobích: červen, červenec a srpen 2019. Cílem práce je navrhnout metodiku mapování blokových akumulací a vyhodnotit podrobnost dat.
Klíčová slova: blokové akumulace, laserové skenování, UAV, bodové mračno, ortofoto, segmentace

Abstract
With merit of constant development in measuring technology it is possible to obtain data of high
resolution and accuracy describing Earth’s surface. During the project „Vegetation and Krkonoše
tundra change detection method development by analyzing data from multispectral, hyperspectral
and LiDAR UAV sensors“ high quality data were acquired, with point density reaching up to 800
points/m2 and orthophoto of GSD 0.02 m. Data are capturing cryoplanation terraces in NE parth of
Luční hora in three time periods: June, July and August 2019. The aim of this work is to devise a
methodology of blocky accumulation mapping and evaluating detail of data.
Key words: blocky accumulation, laser scanning, UAV, point cloud, orthophoto, segmentation
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1 ÚVOD
V současnosti díky neustálému vývoji v měřící technice je možné pořídit velmi podrobná a přesná
data popisující povrch Země. V rámci projektu „Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LiDAR senzorů UAV“ ve spolupráci s Krkonošským národním parkem byla pořízena LiDARová a optická data velmi vysokého rozlišení, kdy hustota bodového mračna dosahuje až 800 bodů/m2 a GSD ortofota 0,02 m. Data zachycují část kamenných sutí na kryoplanačních terasách na úbočí Luční hory ve třech časových obdobích: červen, červenec a srpen 2019. Cílem práce je navrhnout metodiku mapování blokových akumulací (kamenné sutě, kamenné moře, kamenné ledovce..). Budou představeny metody pro vizualizaci bodového mračna, pro kvantifikaci změn multitemporálních dat a pro delineaci jednotlivých
kamenných bloků. Bude se hodnotit míra podrobnosti a potenciál těchto dat pro další využití
v praxi.
Tato práce se dá rozdělit na dvě části: rešeršní a aplikační. V rešeršní části jsou zevrubně
představeny momentální trendy UAV LiDARu, jeho výhody oproti klasickému leteckému skenování,
technická stránka UAV LiDARu a budoucnost této technologie. Dále je čtenář seznámen s využitím
ALS v geomorfologii. Jsou popsána vstupní data, která mohou vstupovat do geomorfologické analýzy, představeny konkrétní aplikace napříč geomorfologickými disciplínami a kvantitativní analýzou
je demonstrován velký růst zájmu o LiDARovou technologii v geomorfologickém výzkumu. V aplikační části jsou popsány vybrané postupy zpracování a předzpracování dat z UAV LiDARu, které jsou
následně testovány. Na trénovacím území 12x12 m jsou tato data nejdříve vizualizována, dále je
vyzkoušena technika porovnání multitemporálních bodových mračen a v neposlední řadě je testováno, zdali LSPs (Land-Surface Parameters) derivované z LiDARového DSM dokážou zlepšit výsledek
segmentace blokových akumulací. V diskuzi je zhodnocena vhodnost použitých metod pro mapování blokových akumulací, jsou navržena možná vylepšení pro další práci a také jsou představené
další možnosti, kde se dají zkoumané metody a data uplatnit.
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2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY
2.1 LASEROVÉ SKENOVÁNÍ A UAV
Letecké laserové skenování (Airborne Laser Scanning – ALS) se za poslední čtvrt století zařadilo mezi
klíčové nástroje sbírání dat o zemském povrchu. Informace získaná z dat ALS mají pestrou škálu
využití: tvorba digitálních modelů terénu nebo povrchu (Digital Terrain Model – DTM / Digital Surface Model – DSM), segmentace a 3D rekonstrukce budov nebo v environmentálních vědách.
Technologie LiDARu našla první uplatnění v 70. letech minulého století. Poprvé byla použita
v roce 1963 americkou NASA k měření oblačnosti a znečištění ovzduší (Goyer, Watson 1963). Pro
účely topografického mapování nebyla používána, jelikož vertikální pozice nosiče má být známa na
stejné úrovní podrobnosti jako zvládne samotný LiDARový systém, což tehdejší polohové systémy
nedokázaly. Rovněž je potřeba znát horizontální polohu cílového objektu, která se před objevem
GPS složitě získávala z časové řady letových fotografií, případně z inerciální měřící jednotky (inertial
measurement unit – IMU). Až v 90. letech díky rozvoji diferenciálního GPS (DGPS) a Kalmanovi filtrace byla přesnost určení polohy dostatečná (± 10 cm ve vertikálním a ± 50 cm v horizontálním
směru) a letecké laserové skenování se začalo využívat celosvětově (Vosselman, Maas 2010). Přehled o technologii leteckého skenování sepsali například Ackermann (1999), Baltsavias (1999) nebo
Wehr, Lohr (1999).
Se zvyšující se poptávkou a vývojem technologie se stále klade důraz na větší přesnost a pravidelnost měření. Zároveň je požadována větší hustota bodů zachycující charakteristické znaky co
nejmenších objektů a tím se má docílit komplexnějších mapování a analýz. To klasické systémy
leteckého laserového skenování umožňují pouze do určitého měřítka. Podobně jako při mobilním
laserovém skenování (Mobile Laser Scanning – MLS) navíc není skenovací úhel konzistentní (Lin,
Hyyppä, Jaakkola 2011). Limitace ALS také spočívá v cenové náročnosti technologie. Instalace senzoru na letadlo, provozní náklady, údržba a samotná letová mise nejsou levnou záležitostí (Zhou et
al. 2020). Při skenování velkého území klasickými systémy je ekonomicky nevýhodné měřit s větší
hustotou než 1 pulz na 1 metr čtvereční (Næsset 2004). Ve špatně dostupných lokalitách (například
národní parky nebo archeologická naleziště) nemusí být vhodné místo na vzlétnutí a přistání. Zároveň možnost provést letecké měření je silně ovlivněno místním charakterem reliéfu a počasí (Zhou
et al. 2020). Bezpilotní letouny (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) nabízí novou možnost, jak se
těmto nevýhodám vyhnout.
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2.1.1

Technologický aspekt UAV LiDARu
UAVs jsou ovládána dálkově nebo autonomně podle naplánované trajektorie letu. Dělí se

na dvě kategorie, a to s pevnými křídly (fixed wing) a rotačními křídly (rotary wing; Klemas 2015).
V současnosti se ve většině případů pracuje s bezpilotními prostředky typu mini-UAV, neboli s kvad/hexa-/okto-koptérami. Výhodami jsou relativně nízké náklady v porovnání s leteckým měřením,
flexibilita a možnost opakovaného multitemporálního snímání zájmové oblasti (Pacina 2014).
Systém bezpilotního laserového skenování (unmanned laser scanning – ULS) se skládá z: pozičního a orientačního systému (position and orientation systém – POS), UAV nosiče, kontrolního terminálu pro akvizici dat a letového kontrolního systému. Na nosič se také může upevnit kamera. ULS
funguje na podobném principu jako jiný laserový skener. Je to aktivní senzor emitující laserové paprsky blízkého infračerveného záření a obratem zachycuje odrazy od objektů na zemském povrchu.
Vzdálenost mezi senzorem a cíli je poté určena na základě poloviny doby, za kterou byl paprsek
emitován a opět zaznamenán na senzoru (tzv. time-of-flight, Zhou et al. 2020). Poziční a orientační
systém se skládá z DGPS antény a IMU a společně udávají polohové informace o nosiči. Kontrolní
datový a letový systém je zodpovědný za časovou synchronizaci, kontrolu systému a uložení naměřených a pozičních dat (Vosselman, Maas 2010).
Řada výrobců, například RIEGL (Rakousko), Velodyne (USA), LeddarTech (Kanada), Quanergy
(USA), Innoviz (Izrael) nebo Surestar (Čína), vyvinula v posledních letech pestrou škálu LiDARových
zařízení určených pro UAV nosiče (Xie et al. 2019). Srovnání vybraných produktů je na obrázku 1.

Obrázek 1: Srovnání specifikací vybraných UAV LiDARových senzorů, zdroj: (Zhou et al. 2020)
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2.1.2

Současnost a budoucnost
Pro kvantitativní vyhodnocení růstu zájmu o UAV LiDAR byla provedena kvantitativní ana-

lýza článků recenzovaných časopisů mezi lety 1995 až 2019. Byla k tomu použita vyhledávací metoda na serveru Web of Science (Clarivate Analytics 1997). Klíčová slova byla vybrána tato: „((UAV
OR RPAS OR Unmanned Aerial Vehicle) AND (laser scanning OR LiDAR OR ALS OR airborne laser
scanner))“ s omezením pouze na články (ARTICLE). První zmínky se objevily v roce 2002, přičemž od
roku 2012 byl zaznamenán rapidní nárůst v počtu článků (Graf 1).

Obrázek 2: Kvantitativní analýza recenzované literatury s tematikou UAV a laserového skenování mezi lety 2002-2019,
zdroj: Web of Science

Dle je UAV-lidarová technologie stále na začátku vývoje oproti UAV fotogrammetrii. GPS/IMU
jsou na UAV nosiči mnohdy nepřesné s ohledem na rozlišení senzoru a nedostatečnou stablitu nosiče při letu. I dobře nakalibrované senzory mohou produkovat bodová mračna s nižší přesností než
fotogrammetrie. Další nevýhodou je stále vyšší cena a váha senzoru oproti fotogrammetrickým metodám. I přes výše zmíněné nevýhody je potenciál využití kombinace UAV LiDARu a obrazových dat
obrovský. Zvýšená kvalita může být zaznamenaná jak v přesnosti měření, tak i ve výsledné interpretaci. Možnosti využití dat z UAV měření v objektové analýze obrazu (Object-based Image Analysis –
OBIA) a bodového mračna (Object-based Point cloud Analysis – OBPA) jsou už cílem některých studií
(např. Campos-Taberner et al. 2016; Vo et al. 2016).
Technologie UAV představuje zároveň legislativní problém. Pravomoci Evropské unie byly
původně omezeny pouze na bezpilotní letadla nad 150 kilogramů, což po roce 2008, kdy byl zaznamenán velký rozmach menších, komerčně prodávaných dronů, způsobilo problémy. Jelikož drony
podléhaly v EU pouze vnitrostátním (a nepříliš uceleným) pravidlům, tak dne 12. března 2019 byl
vydán dokument „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 o bezpilotních systémech
a provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí“. V České republice vejde v platnost 31. prosince 2020 (Evropská unie 2020).
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V blízké budoucnosti můžeme očekávat další rapidní vzrůst zájmu o UAV LiDARovou technologii. Momentální trend predikuje, že snaha o menší a lehčí zařízení kompatibilní s více platformami bude pokračovat, což zaručí ještě větší flexibilitu. Technologický pokrok na poli optoelektronických polovodičových zařízení umožňuje low-cost masovou produkci LiDARových zařízení bez
vlivu na výkon. Výkon se naopak bude zlepšovat díky zvyšující se hustotě bodů, možnosti zaznamenat celý průběh pulsu laserového paprsku (tzv. full-waveform LiDAR), a díky schopnosti zaznamenat
multispektrální informaci o povrchu. Tento pokrok je zároveň hnacím strojem výzkumu softwarových technologií zpracování dat laserového skenování na základě rozšiřující se škály různých aplikací
(Xie et al. 2019). Díky tomu bude člověk o něco blíže k zaznamenání čtvrté dimenze zemského povrchu v podobě multitemporálních dat s vysokou frekvencí a přesností.
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2.2 VYUŽITÍ ALS V GEOMORFOLOGII
Posledních 20 let byl zaznamenán rapidní nárůst recenzovaných článků oznamující nové objevy
v geomorfologii, tektonice a dalších geo-vědách. Tyto objevy mimo jiné byly možné zásluhou stále
větší dostupnosti geodeticky přesných měření zaznamenávajících tvar zemského povrchu (Glennie
et al. 2013). V kombinaci s multispektrálními snímky s vysokým rozlišením se jedná o mocný nástroj
umožňující komplexní analýzu povrchu planety Země a efektivní doplněk ke klasickému in situ měření. Díky možnosti pronikat skrze vegetaci, vysoké přesnosti a nezávislosti na externím zdroji energie se data z leteckého laserového skenování stala spolehlivým zdrojem těchto informací. V současné době navíc vzrůstá popularita tzv. ULS (Unmanned laser scanning), které umožňuje podrobné
snímání hůře dostupných lokalit s velkou pravidelností.
Surová data leteckého skenování mají podobu bodového mračna: tisíce až miliony bodů
s XYZ souřadnicemi, které kromě toho mohou nést popis radiometrickém charakteru povrchu (RGB
hodnoty, intenzita…) nebo informace o průběhu měření (pořadí odrazu, skenovací úhel…). Využití
těchto dat je nepřeberné a stále není naplno využit jejich potenciál.
2.2.1

Vstupní data
Data ALS mohou do geomorfologického výzkumu vstupovat přímo nebo nepřímo. O přímý

vstup se jedná v případě, že informace je získána z bodového mračna, případně jeho odvozeného
produktu. Nepřímý vstup už obsahuje jistou míru abstrakce, jelikož původní data byla upravena
(např. výsledek segmentace bodového mračna nebo segmentace DTM; Höfle, Rutzinger 2011). Na
obrázku 3 je přehled možných vstupů do geomorfologického výzkumu.

Obrázek 3: Přehled možných vstupů do geomorfologického výzkumu, zdroj: Höfle, Rutzinger (2011), upraveno autorem
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Přímo do analýzy mohou vstupovat rastrová data, bodové mračno nebo radiometrická informace. Raster-based přístup vyžaduje převod bodového mračna interpolací do mřížky (gridu) zvolené velikosti (Höfle, Rutzinger 2011). Povrch může být reprezentován digitálním modelem terénu
(digital terrain model – DTM) nebo digitálním modelem povrchu (digital surface model). Digitální
model povrchu zobrazuje povrch a vrchní plochy všech objektů na něm. Díky prostupnosti vegetací
je možné oddělit body reprezentující tyto objekty od terénu filtračním algoritmem a interpolací
získat DTM. Použití DSM nebo DTM závisí na konkrétní aplikaci. Vývojem a analýzou digitálních modelů reprezentující zemský povrch se zabývá poměrně nová multidisciplinární věda geomorfometrie. Geomorfometrie vznikla syntézou matematiky, počítačové vědy a geo-věd (Hengl, Reuter
2008; obrázek 4).

Obrázek 4: Geomorfometrie a její vztah k ostatním vědním disciplínám, zdroj: Hengl, Reuter (2008)

Hlavním posláním v geomorfometrii je získání informací o charakteru povrchu. Různými algoritmy lze vypočítat z digitálních modelů parametry zemského povrchu (land-surface parameters
– LSPs), které dále hrají důležitou roli v geomorfologickém výzkumu. V tabulce 1 se nachází příklady
parametrů zemského povrchu. V kapitole 4.1.2 jsou vybrané LSPs popsané do hloubky.
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Tabulka 1: Příklady LSPs
Land Surface Parameters

Co popisuje?

Zdroj:

Sklonitost (Slope)

1. derivace povrchu

(Hengl, Reuter 2008)

Orientace (Aspect)

2. derivace povrchu

(Hengl, Reuter 2008)

Horizontální křivost (Curvature)

1. akumulační mechanizmus

(Hengl, Reuter 2008)

Profilová křivost (Profile Curvature)

2. akumulační mechanizmus

(Hengl, Reuter 2008)

Hypsometrie (Hypsometry)

Distribuce hodnot výšek

(Hengl, Reuter 2008)

Stínovaný reliéf (Hillshade)

Hypotetická insolace povrchu

(Hengl, Reuter 2008)

Drsnost povrchu (Surface roughness)

stupeň

nepravidelnosti

po-

vrchu

Topografická otevřenost (Topographic stupeň dominance nebo uzaopenness)

vřenosti dané lokace

(Hengl, Reuter 2008)
(Yokoyama,
Shirasawa,

Pike

2002)

Point-cloud based přístup v geomorfologii není příliš zdokumentovaný a rastrové přístupy
stále dominují (Höfle, Rutzinger 2011). Při analýze komplexních povrchů s velkou drsností totiž
může rastrová analýza dělat problémy, jelikož se gridováním snižuje dimenze a ztrácí se hodnotná
informace (Lague, Brodu, Leroux 2013; Zahs et al. 2019). V takové situaci je lepší zvolit přímou analýzu bodového mračna. Z bodového mračna se například dají odvodit přímky zlomu, které mohou
zvýšit kvalitu DMT, nebo se pomocí nich detekují geomorfologické struktury (Höfle, Rutzinger
2011).
Radiometrická data poskytují dodatečnou informaci o geometrických vlastnostech povrchu.
Například intenzita signálu (signal intensity) se v geomorfologii používá při segmentaci objektů
nebo v krajinné ekologii při klasifikaci land-coveru (Yoon, Shin, Lee 2008). Podle Eitela et al. (2016)
radiometrická informace vytváří pátou dimenzi LiDARových dat, při čemž čtvrtou představuje čas.
Kombinace XYZ souřadnic, času a radiometrické složky poskytuje nový zdroj informací o strukturálních, biofyzikálních, chemických a ekologických vlastnostech Země.
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2.2.2

Příklady aplikace ALS
Záběr využití ALS v geomorfologii je široký. LiDAR najde uplatnění při geomorfologickém

mapování, monitorování a kvantifikaci povrchových změn, modelování geomorfologických jevů
nebo při charakterizaci geomorfologického tvaru. Častým cílem výzkumu bývají sesuvy. Shrnutí metodiky využití LiDARu při investigaci sesuvů sepsali Jaboyedoff et al. (2012). Výsledky studie Glenn
et al. (2006) ukázaly, že topografická data o vysokém rozlišení z leteckého laserového skenování
mají potenciál poskytnout informaci o struktuře, typu materiálu a aktivitě daného sesuvu.
I v horském prostředí se projevuje ALS jako spolehlivý zdroj topografických dat, jelikož
umožňuje identifikaci objektů, které z letecké fotografie identifikovat nelze (Lucchesi, Giardino,
Perotti 2013), například periglaciální tvary (Migoń, Jancewicz, Kasprzak 2020). Hodnocením metod
kvantifikace volumetrických změn ledovce s využitím dat ALS se zabývají Joerg, Zemp (2020). Velmi
žádaným tématem v geomorfologickém výzkumu je permafrost, a to v souvislosti se změnou klimatu. Globálním oteplováním se může z tajícího permafrostu uvolnit velké množství skleníkových
plynů. Rychlost tání, množství uvolněných plynů a jejich vliv na klima je stále objektem vědeckého
pozorování (Schuur et al. 2015). Podle Kaaba (2008) je LiDAR v kombinaci se SAR interferometrií
velmi účinným nástrojem při kvantifikaci laterálních změn krípu v oblasti permafrostu. Sledováním
změn dynamických tvarů v kryosféře, jako jsou například kamenné ledovce, nám může napomoci
porozumět odezvě permafrostu na změny klimatu. Bodin et al. (2018) a Zahs et al. (2019) představili
dvě metody jak tento jev monitorovat a kvantifikovat.
Metodu obrazové korelace dvou DTMs zvolila skupina Xaviera Bodina v roce 2018 pro analýzu kamenného ledovce Laurichard ve Francouzských Alpách. Z měření TLS, ALS a SFM-MVS mezi
lety 2005 a 2015 získali 6 DTMs s vysokým rozlišením, které použili pro následnou obrazovou korelaci. Průměrné rychlosti změn dosahovaly podobných hodnot jako data z geodetického měření, což
dokazuje vhodnost metody pro tyto účely. Zahs et al. (2019) poukázal na nevhodnost využití rasterbased přístupů ke kvantifikaci komplexních povrchů jako je kamenný ledovec. Pro model povrchových změn kamenného ledovce Äußeres Hochebenkar v Ötztalských Alpách byla využita data z pozemního sekeneru (terrestrial laser scanning – TLS) a ALS pořízená mezi lety 2006 a 2018 (obrázek
5). Použitý M3C2 algoritmus bere v potaz 3D orientaci povrchu a je méně ovlivněn drsností povrchu
či (ko)registrační chybou (kapitola 4.2.1).
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Obrázek 5: Kvantifikace změn kamenného ledovce Äußeres Hochebenkar vzdálenostmi M3C2, zdroj: Zahs et al. (2019)

Rešerši aplikací laserového skenování na výzkum fluviálních procesů představili Hohenthal
et al. (2011). ALS najde uplatnění při mapování říčního údolí (Jones et al. 2007) nebo při modelování
povodní (Cobby, Mason, Davenport 2001). Jedním z nejplodnějších odvětví využívající metody ALS
je marinní geomorfologie. LiDAR se dá použít při kvantifikaci plážových změn (Sallenger et al. 2003),
mapování pobřežní čáry (Stockdon et al. 2002) nebo při studiu estuárií (Lohani, Mason 2001).
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V krasovém reliéfu je ALS účinným nástrojem k identifikaci závrtů (Bauer 2015; Hofierka et
al. 2018). Solazzo et al. (2018) s využitím UAV LiDARu a obrazových dat mapoval a monitoroval písečné duny. Ventura, Vilardo (2008) zase analyzovali lávový proud z roku 1944 na sopce Vesuv. Topografii Etny modelovali z ALS dat Bisson et al. (2016; obrázek 6).

Obrázek 6: DTM sopky Etna, rok 2005, zdroj: Bisson et al. (2016)
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Přínos technologie leteckého laserového skenování pro porozumění zemského porvchu je již
neodmyslitelný. Zvláště využití multitemporálního LiDARu nabírá čím dál více na oblíbenosti. Okyay
et al. (2019) sepsal obsáhlou rešerši o využití leteckého laserového skenování v zjišťování změn
zemského povrchu. Jelikož je technologie laserového skenování stále relativně nová, tak nejsou
k dispozici delší časové řady měření stejné lokace než kolem dvaceti let. Např. ledovce v regionu
Hintereisferner v Tyrolsku jsou monitorovány od roku 2001, což je celosvětově unikátní datová sada
(Bollmann et al. 2011). Tato skutečnost, společně s omezenou vertikální a horizontální přesností
klasického ALS, umožňuje pouze monitoring dynamičtějších tvarů, které se pohybují v řádech centimetrů za rok a více. Na druhou stranu díky stále lepší a lepší dostupnosti a přesnosti UAV LiDARových senzorů se můžou stát hypertemporální data (když je interval mezi měřeními menší než jeden
měsíc; Okyay et al. (2019)) snadněji dostupnější komoditou a umožní tak sledovat sezónní i rapidní
změny povrchu efektivněji.
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2.2.3

Kvantitativní analýza peer-review literatury
V roce 2011 vyšla v článku „Topographic airborne LiDAR in geomorphologcy: A technologi-

cal perspective“ (Höfle, Rutzinger 2011) kvantitativní analýza recenzovaných článků s tematikou využití ALS v geomorfologii. Studie reflektuje růst zájmu o nové metody DPZ v geomorfologii a v dalších environmentálních vědách mezi lety 1995 až 2009. Vychází z předpokladu, že vyšší počet článků
a publikace důležitých objevů v mezinárodních časopisech indikuje zvýšenou vědeckou činnost
a obecné zapálení pro věc. V analýze byly využity tyto vyhledávací metody na serveru Web of
Science (Clarivate Analytics 1997):
1) topic = (airborne lidar OR airborne laser scanning) AND geomorph*
2) topic = airborne AND (lidar OR laser scan*); GEOGRAPHY, PHYSICAL
3) topic = airborne AND (lidar OR laser scan*); GEOGRAPHY, PHYSICAL excluding REMOTE
SENSING.

Obrázek 7:Kvantitativní analýza recenzované literatury s tematikou ALS v geomorfologii mezi lety 1995 a 2009, zdroj:
Höfle, Rutzinger (2011)

Metoda 1 odhalila 57 relevantních článků, 2. metoda 198 článků a 3. metoda 89 článků mezi
lety 1995 a 2009 (obrázek 7). Menší počet článků u metody 1 je zdůvodněn nepříliš častého explicitního použití pojmu „geomorph*“ v názvu nebo popisu studie. V metodě 2 jsou zase zařazeny
články z časopisů s tematikou DPZ, které spadají také do kategorie GEOGRAPHY, PHYSICAL. Tři
nejaktivnější časopisy mimo tématiku DPZ byly Journal of Coastal Research (28 článků), Geomorphology (23) a Earth Surface Processes and Landforms (15), které pokryly 74 % ze zbytku článků. Více
jak 50 % všech článků bylo publikováno v letech 2008 a 2009 (Höfle, Rutzinger 2011).
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Metody byly pro období 1995-2019 autor této práce replikovány a lehce rozšířeny pro aktualizaci trendu zájmu o toto téma (tabulka 2). „Metoda_1a“, „Metoda_2“ a „Metoda_3“ jsou totožné metody jako v Höfle, Rutzinger (2011). „Metoda_1b“ limituje metodu „Metoda_1a“ pouze na
výsledky z kategorie GEOGRAPHY, PHYSICAL. „Metoda_UAV“ je totožná s metodou v kapitole 2.2
s omezením pouze na kategorii GEOGRAPHY, PHYSICAL.

Tabulka 2: Vybrané vyhledávací metody
Metoda_1a
Metoda_1b
Metoda_2
Metoda_3

Metoda_UAV

((airborne lidar OR airborne laser scanning) AND geomorph*)
((airborne lidar OR airborne laser scanning) AND geomorph*); GEOGRAPHY, PHYSICAL
(airborne AND (lidar OR laser scan*)); GEOGRAPHY, PHYSICAL
(airborne AND (lidar OR laser scan*)); GEOGRAPHY, PHYSICAL excluding
REMOTE SENSING
((UAV OR RPAS OR Unmanned Aerial Vehicle) AND (laser scanning OR
LiDAR OR ALS OR airborne laser scanner)); GEOGRAPHY, PHYSICAL

Tabulka 3 obsahuje vybrané hodnoty za každou metodu. H-index udává počet článků dané
metody dosahující vyšší citovanosti, než je pořadí článku podle počtu citací (Clarivate Analytics
1997).

Tabulka 3: Počet článků, h-index, počet citací a průměrný počet citací na článek za zvolené metody
Průměrný počet

Metoda

Počet článků

h-index

Počet citací

Metoda_1

398

51

12 084

30,36

Metoda_1_limitace

200

41

7 883

39,42

Metoda_2

1 031

94

38 682

37,52

Metoda_3

460

61

14 859

32,30

Metoda_UAV

115

26

3 339

29,03

citací na článek

Tabulky 4 až 8 obsahují grafy s počtem článků za rok (vlevo) a 3 časopisy s největším počtem
článků za danou metodu (vpravo).
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Tabulka 4: Kvantitativní vývoj recenzované literatury s tematikou ALS v geomorfologii mezi lety
1995 a 2009 – Metoda_1a, zdroj: Web of Science
Metoda_1a – ((airborne lidar OR airborne laser scanning) AND geomorph*)

19 %

9%
4%

68 %

GEOMORPHOLOGY (75)
EARTH SURFACE PROCESSES AND
LANDFORMS (36)
REMOTE SENSING (16)
zbytek (271)

Tabulka 5: Kvantitativní vývoj recenzované literatury s tematikou ALS v geomorfologii mezi lety
1995 a 2009 – Metoda_1b, zdroj: Web of Science
Metoda_1b – ((airborne lidar OR airborne laser scanning) AND geomorph*); GEOGRAPHY, PHYSICAL

38 %

7%

38 %

18 %

GEOMORPHOLOGY (75)

EARTH SURFACE PROCESSES AND
LANDFORMS (36)
JOURNAL OF COASTAL RESEARCH
(14)
zbytek (75)
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Tabulka 6: Kvantitativní vývoj recenzované literatury s tematikou ALS v geomorfologii mezi lety
1995 a 2009 – Metoda_2, zdroj: Web of Science
Metoda_2 – (airborne AND (lidar OR laser scan*)); GEOGRAPHY, PHYSICAL

23 %
52 %

13 %
12 %

ISPRS JOURNAL OF
PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE
SENSING (240)
GEOMORPHOLOGY (131)

IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN
APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND
REMOTE SENSING (125)

zbytek (535)

Tabulka 7: Kvantitativní vývoj recenzované literatury s tematikou ALS v geomorfologii mezi lety
1995 a 2009 – Metoda_3, zdroj: Web of Science
Metoda_3 – (airborne AND (lidar OR laser scan*)); GEOGRAPHY, PHYSICAL excluding REMOTE SENSING

28 %
40 %

18 %
13 %
GEOMORPHOLOGY (131)
JOURNAL OF COASTAL RESEARCH (83)
EARTH SURFACE PROCESSES AND LANDFORMS
(62)
zbytek (184)
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Tabulka 8: Kvantitativní vývoj recenzované literatury s tematikou ALS v geomorfologii mezi lety
1995 a 2009 – Metoda_UAV, zdroj: Web of Science
Metoda_UAV – ((UAV OR RPAS OR Unmanned Aerial Vehicle) AND (laser scanning OR LiDAR OR ALS OR airborne laser scanner)); GEOGRAPHY, PHYSICAL

17 %

57 %

14 %
12 %

ISPRS JOURNAL OF PHOTOGRAMMETRY AND
REMOTE SENSING (20)
ISPRS INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOINFORMATION (16)
GEOMORPHOLOGY (14)
zbytek (65)

Všechny grafy s počtem článků za rok vykazují obecně rostoucí trend zájmu o využití ALS
v geomorfologickém výzkumu. Pokles v roce 2018 mezi metodami 1a a 1b, respektive 2 a 3, je způsoben větším zastoupení článků z jiného odvětví oproti letem jiným. Od roku 2014 lze pozorovat
mírnou stagnaci v nárůstu článků. To se může vysvětlit například naplněním kapacity článků s touto
tematikou v mezinárodních recenzovaných fyzickogeografických časopisech. Další může být prudký
nárůst zájmu o UAV technologii (Tabulka 8), a to ať o UAV SFM-fotogrammetrii nebo ULS. Mezi
nejaktivnější autory patří například J. Hyyppa (Finnish Geospatial Research Institute, Finsko),
B. Hofle (Ruprecht Karls University Heidelberg, Německo), George Vosselmann (University od
Twente, Nizozemsko), N. Pfeifer (Technische Universitat Wien, Rakousko), R. Sailer (University of
Innsbruck, Rakousko) nebo M. Cavalli (University of Padova). Mezi nejcitovanější články patří „Determination of terrain models in wooded areas with airborne laser scanner data“ (Kraus, Pfeifer
1998), „Objective landslide detection and surface morphology mapping using high-resolution airborne laser altimetry“ (McKean, Roering 2004), nebo „Estimation of shoreline position and change
using airborne topographic lidar data“ (Stockdon et al. 2002).
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3 VYBRANÉ POSTUPY PŘEDZPRACOVÁNÍ A VIZUALIZACE BODOVÝCH MRAČEN
Pro účely analýzy dostupných dat budou představeny metody pro práci s bodovým mračnem tohoto charakteru. Vybrány byly vhodné metody vizualizace bodového mračna, metody pro
vyhodnocení multitemporálních změn mezi mračny a segmentační metoda území.

3.1 MOŽNOSTI VIZUALIZACE DAT LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ
Vizualizace bodového mračna slouží jako prostředek prvotní interpretace a inspekce bodového
mračna. Získá se první dojem o kvalitě dat, jejich přesnosti a zdali zachycují celý objekt zájmu
(Vosselman, Maas 2010). Vizualizace mohou následně sloužit jako vstupy do další analýzy a tím získá
uživatel další informace o daném území či objektu. Bodové mračno může být vizualizováno přímo,
například barevnou hypsometrií, nebo převedením na rastrovou reprezentaci, jako DTMs/DSMs
a jejich deriváty. Pro plastičtější zobrazení lze upravit velikost bodu tak, aby mračno tvořilo souvislou plochu. Pro bližší porozumění menšího objektu v rámci scény se může udělat řez územím
3.1.1

Přímá vizualizace bodového mračna
Nejjednodušší přímou vizualizací bodového mračna je nastavení jeho symbologie. Mnoho

standardních grafických API, jako OpenGL nebo DirectX, umožňují kromě zobrazení XYZ souřadnic
i nastavení velikosti bodů, materiální parametry jako barvu nebo vypočítat normálu bodu
(Vosselman, Maas 2010). Bodové mračno tak lze například vizualizovat barevnou hypsometrií, kdy
barva bodu vyjadřuje nadmořskou výšku. Další možnost je kolorovat bodové mračno dostupným
RGB snímkem.
Problémy standardního renderování jsou ve změně měřítka. Pokud zvětšíme přiblížení bodového mračna, zvětší se mezera mezi body a plocha již není souvislá. Následným zvětšením bodů
zase vznikají blokovité artefakty zkreslující tvar mračna. Lepší renderovací technikou proto může
být tzv. surface splatting (Obrázek 8). Tato technika body v místě minimálního zakřivení aproximuje
ploškou (splat) a tím vyplňuje mezery mezi body efektivněji (Vosselman, Maas 2010; Silver, Tiwari,
Karnieli 2019).
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Obrázek 8: Příklad splattingu, zdroj: Silver, Tiwari, Karnieli (2019)

Jelikož mnoho cílových aplikací skenování jsou 3D modely (jako jsou budovy nebo stromy),
tak je někdy vhodnější využívat jiné datové struktury. Nabízejí se struktury jako k-D trees, octrees
nebo Delaunayho triangulace (Vosselman, Maas 2010). Delaunayho triangulace (obrázek 9) rozděluje body do trojúhelníků s největším minimálním úhlem. Další vlastností této struktury je, že v kružnici proložené body trojúhelníku neleží žádný další bod a výsledkem je vždy stejná triangulace nezávisle na počátečním bodě nebo orientaci dat (Okabe et al. 2000). Nevýhodou je, že se stále jedná
o 2D strukturu, a mohou vznikat situace, kdy body trojúhelníku vzniklého v XY-rovině nemusí být
k sobě nejblíže v 3D prostoru (Vosselman, Maas 2010).

Obrázek 9: Delaunayho triangulace v SW Cloud Compare, zdroj: Girardeau-Montaut (2015)
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3.1.2

Rastrové reprezentace bodového mračna
Rastrová reprezentace bodového mračna je dobrý způsob získání obecné představy o kva-

litě a celkovém charakteru scény. Zároveň digitální modely povrchu či terénu a jejich deriváty mohou vstupovat do segmentace a objektové klasifikace (Anders, Seijmonsbergen, Bouten 2011;
Lucchesi, Giardino, Perotti 2013) nebo do analýzy změny povrchu (Glenn et al. 2006; Bodin et al.
2018). Kvalita dat z hlediska rovnoměrného rozmístění bodů lze ověřit vygenerováním rastru s počtem bodů v daném okně nebo rastru hustoty bodů. Při kontrole kvality u větších scén lze dále například vygenerovat rastr překrytí pásů. Tímto rastrem se zkontroluje, zdali bylo celé území nasnímáno, případně kolika pásy byla pokryta daná část území. Další možností je třeba soustředit se na
rozdíly mezi jednotlivými pásy a vytvořit DoD pro různé kombinace pásů.
Laserové skenování je mimo jiné zdrojem pro vytváření digitálních modelů terénu. Dle konkrétní aplikace je důležité zvolit, jestli zkoumaný geomorfologický tvar bude lépe reprezentovat
DTM nebo DSM. Při geomorfologickém mapování (nebo analýze) nanoforem je lepší použít DSM,
jelikož během filtračního procesu, který předchází tvorbě DTM, mohou být právě takto drobné
prvky vyfiltrovány (Jones et al. 2007).
V geomorfologii a geomorfometrii se dále využívá derivátů digitálního modelu terénu. Souhrnně se nazývají parametry povrchu země (Land-Surface Parameters – LSPs). LSPs se získají z geometrických a topologických vlastností digitálního modelu terénu a pomáhají nám lépe porozumět
modelovanému prostředí. Uplatnění naleznou napříč přírodovědným spektrem přes hydrologii, geologii či biologii (Hengl, Reuter 2008).
LSPs se dále dělí na lokální a regionální parametry. Hodnoty lokálních parametrů závisí
pouze na blízkém okolí daného pixelu, např. okno 3x3 pixely (slope, curvature…), zatímco do výpočtu regionálních parametrů vstupuje celý digitální model terénu (hypsometrie, některé hydrologické parametry). Další dělení je na základě metody výpočtu, a to buď na geometrické (slope,
aspect, curvature…) nebo statistické parametry (surface roughness; Hengl, Reuter 2008).
Slope
Jak příkrý reliéf je určíme prostřednictvím prvních parciálních derivací povrchu. V okně 3x3 pixely se určí gradient, neboli vektorové pole určující největší změny skalárního pole:
𝜕𝑧 𝜕𝑧

𝛻𝑧̅ = (𝜕𝑥 , 𝜕𝑦).
Gradient je v každém bodě reprezentován vektorem, u kterého se dá určit jeho délka a
směr. Směr gradientu je základem pro výpočet orientace (Aspect), délka gradientu zase vstupuje do
výpočtu sklonitosti (Hengl, Reuter 2008):
𝑆𝐿𝑂𝑃𝐸 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(|𝛻𝑧̅|).
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Curvature
Konkávnost a konvexnost povrchu zjistíme pomocí křivosti. Křivost reliéfu je užitečný parametr pro identifikaci oblastí s rychlou změnou sklonu nebo orientace svahu (Kennelly 2008). Určuje
se jak ve vertikálním (profilová křivost) směru, tak i v horizontálním (planární, vrstevnicová křivost).
S pomocí druhých parciálních derivací reliéfu se dá vypočítat např. Evansovou metodou (Evans,
Spruck 1991). V produktech od ESRI je k výpočtu použit Zevenbergen-Thornův přístup (ESRI 2020a).
Hillshade
Stínovaný reliéf představuje hypotetickou insolaci daného povrchu. Pro každou buňku je na
základě vstupních parametrů azimutu slunce (azimuth) a výšky slunce nad obzorem (altitude) vypočtena hodnota od 0 do 255. Rastr je poté vizualizován černobílou škálou. Výchozí parametry
funkce Hillshade v software ArcGIS jsou: azimuth = 315, altitude = 45 (ESRI 2020b).
Topographic openness
Geomorfologickém mapování je často závislé na vizualizačních metodách digitálního modelu terénu, jako je stínovaný reliéf. Stínovaný reliéf ale při mapování geomorfologických tvarů malého měřítka může být nedostačující, jelikož některé prvky mohou být zanedbány díky místní orientaci a malých rozdílech v elevaci. Mnoho vylepšených algoritmů stínovaní bylo v předešlých letech
představeno (např. Swiss Hillshade, MDOW). Ty ale stále nevyužívají potenciál informací obsažených v DTM a využití najdou spíše v kartografii. Yokoyama, Shirasawa, Pike v roce 2002 uvedli topografickou otevřenost jako nový způsob, jak vyjádřit „stupeň dominance nebo uzavřenosti dané lokace na komplexním povrchu“. Hodnoty topografické otevřenosti se vypočítají následovně:
v zadaném okolí pixelu se vytvoří profily v osmi směrech (S, SZ, Z, JZ, J, JV, V, SV), 2) na každém profilu se určí největší zenitový a nadirový úhel (Obrázek 10),
vypočítají se průměrné hodnoty zenitových úhlů (pozitivní otevřenost – positive openness)
a nadirových úhlů (negativní otevřenost – negative openness; Doneus 2013),
vzorcem „(positive openness – negative openness) / 2“ se poté vypočítá celková topografická otevřenost.

Obrázek 10: Určení zenitového a nadirového úhlu pro výpočet topografické otevřenosti, zdroj: (Doneus 2013)
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3.2 MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ MEZI BODOVÝMI MRAČNY
Při kvantifikaci změn povrchu se mimo jiné používají algoritmy na měření vzdáleností (distance measurement algorithms). Hojně se jich využívá při geomorfologickém výzkumu, například při monitorování ledovců (Zahs et al. 2019) či vyhodnocování erozní činnosti řeky v říčním korytu (Lague,
Brodu, Leroux 2013). Nejběžnější metodou měření vzdálenosti mezi dvěma bodovými mračny je
vytvoření rozdílového digitálního výškového modelu (Digital Elevation Model of difference – DoD),
kdy bodová mračna jsou převedena do rastrové podoby a jsou od sebe odečteny, a to buď přímo,
pokud je povrch rovinného charakteru, nebo po rotaci. Technika je velice rychlá, ale nebere v potaz
převisy a se stoupajícím sklonem dochází ke ztrátě informace (Lague, Brodu, Leroux 2013). Při práci
s hustými bodovými mračny z pozemního či UAV LiDARu navíc uživatele čeká náročný úkol v podobě
vytvoření pravidelné mříže (griddování) drsných povrchů. I přes rovinný charakter ve větším měřítku v případě drsného povrchu s velkou pravděpodobností někde více bodů spadá do jednoho
pixelu (Schürch et al. 2011). Celkově tak při práci s komplexním povrchem může docházet ke ztrátě
informace a k nepřesným výsledkům. „Cloud-to-mesh“ nebo „cloud-to-model“ (C2M) metody podobně jako DoD nejsou vhodné pro práci s komplexními povrchy, kde můžeme pozorovat výraznou
drsnost v různém měřítku nebo rozdílnou hustotu dat (Lague, Brodu, Leroux 2013). V současnosti
se tak čím dál častěji využívají „cloud-to-cloud“ (C2C) metody, které počítají vzdálenosti přímo z bodových mračen bez potřeby griddingu či meshingu. Díky tomu se pracuje s bodovými mračny
z full3D pohledu (tzv. point-cloud based přístup), což umožňuje zachytit změny v horizontálním
i vertikálním směru mnohem přesněji než tradiční 2.5D postupy (Zahs et al. 2019). Jednoduché
algoritmy jako „closest point distance“ jsou ale stále citlivé na drsnost a velikosti mezer mezi body
a jsou vhodné spíše pro detekci rychlých změn na bodových mračnech s velmi vysokou hustotou
(Lague, Brodu, Leroux 2013).
3.2.1

Multiscale Model to Model Cloud Comparison (M3C2)
Pro přesné měření vzdáleností mezi bodovými mračny je potřeba vzít v potaz několik zdrojů

nejistot, jako je chyba (ko)registrace, drsnost povrchu či poziční chyba, a přistupovat k detekování
změn lokálně. Lague, Brodu, Leroux v roce 2013 představili algoritmus „Multiscale Model to Model
Cloud Comparison“ (M3C2), který využívá prostorově proměnného intervalu spolehlivosti k otestování, zdali v daném místě došlo k signifikantní změně. Pro každý bod je zaveden vlastní interval spolehlivosti v závislosti na drsnosti povrchu a (ko)registrační chybě. Vzdálenost je navíc měřena ve
směru normály předem určeného okolí bodu, čímž se počítá s proměnlivou prostorovou orientací
komplexního povrchu. Algoritmus tím pádem není závislý na prostorově se měnící hustotě, drsnosti
či chybějících datech (Lague, Brodu, Leroux 2013).
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Princip algoritmu M3C2
Pro každý bod algoritmus M3C2 sestrojí normálu N k rovině, která co nejlépe aproximuje
dané D-okolí bodu i. Dále je zkonstruován válec o poloměru d/2 podél normály N bodu i. Průnikem
válce a mračen S1 a S2 vzniká podmnožina bodů o velikosti n1 a n2 (Obrázek 11). Z obou podmnožin
jsou spočítány průměrné souřadnice i1 a i2, které leží na ose normály. Vzdálenost mezi body i1 a i2
určuje velikost změny povrchu. Směrodatná odchylka vzdáleností bodů v okolí bodu i od roviny je
použita jako ukazatel lokální drsnosti σi(D) (Lague, Brodu, Leroux 2013).

Obrázek 11: Princip algoritmu M3C2 a příklad měření vzdálenosti na komplexním povrchu, zdroj: (Lague, Brodu, Leroux
2013)

Výběr správného d-okolí (tj. projection scale) a D-okolí (normal scale) je základní pro výsledek
analýzy. Špatná volba parametrů může vést k nadhodnocení vzdáleností jako na obrázku 10b. Orientace normály je u každého bodu jiná a výsledek je tak silně ovlivněn drsností povrchu. Takováto
volba parametrů může být vítaná při sledování menších tvarových změn na větších objektech, např.
erozní rýhy na balvanech o velikosti několik metrů. Vše tak záleží na konkrétní aplikaci a charakteru
dat. Autoři Lague et al. (2013) doporučují zvolit takové D-okolí, při kterém rovina proložená body
bude co nejvíce odpovídat 3D povrchu a bude tak co nejvíce eliminován vliv drsnosti povrchu.
V praxi to znamená, že do výpočtu normály by mělo vstupovat nejméně 10 bodů, D-okolí by mělo
být 20-25krát větší než drsnost σ(D) a d-okolí by mělo průměrovat minimálně 20 bodů.
Zavedením prostorově proměnného intervalu spolehlivosti získává uživatel další informace
v podobě přesnosti měření vzdálenosti a zdali došlo v daném místě ke statisticky signifikantní
změně. Na rozpětí intervalu spolehlivosti se v různých literaturách (Zahs et al. 2019) odkazuje jako
na tzv. Level of Detection (LODx%):
σ1 (d)2
𝑛1

𝐿𝑂𝐷95% = ±1,96(√

+

σ2 (d)2
𝑛2

+ 𝑟𝑒𝑔),

kdy σ1(d) a σ2(d) jsou drsnosti podmnožiny bodů mračna S1 a S2 v d-okolí bodu i. Počet
bodů v d-okolí značí proměnné n1, respektive n2 a reg je registrační chybou. Pokud uživatel nemá
informaci o (ko)registrační chybě, může být nahrazena např. směrodatnou odchylkou vzdáleností
mezi mračny ve stabilních částech povrchu (Fey, Wichmann 2017).
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3.3 OBIA A SEGMENTACE
Data dálkového průzkumu Země jsou důležitým zdrojem informaci pro charakterizaci zemského povrchu, zvláště při současné dynamické přeměně krajiny vlivem environmentálních a antropogenních změn. Při monitorování těchto změn je vyžadováno pravidelné, podrobné snímání velkého prostoru se zaměřením na prvky s širším prostorovým kontextem než bodové cíle (Aplin, Smith 2011).
S příchodem snímků s velmi vysokým prostorovým rozlišením (Very High Spatial Resolution – VHSR)
a dostupností velmi výkonných softwarů umožňující přemostění mezi zpracováním obrazových dat
a funkcionalitou GIS bylo potřeba ustoupit od tradičně pixelově zaměřených přístupů (pixel-based
approaches; Blaschke 2010). Se zvyšujícím se prostorovým rozlišením roste i spektrální variabilita
v rámci třídy, což znesnadňuje průběh tradičních klasifikací. Tyto přístupy proto mohou být limitovány při snaze o efektivní interpretaci VHSR snímků, jelikož každý neberou v potaz vztah mezi pixelem a objekty v reálném světě (Aplin 2006).
Efektivní alternativou k pixel-based přístupům je objektově založená obrazová analýza (Object-based Image – OBIA). OBIA je také známá pod pojmem Geographic Object Based Image Analysis (GEOBIA; Blaschke 2010). Umožňuje odstoupení od rastrové reprezentace, která je občas označovaná jako „zastaralá“ nebo „nepřesná“, a obrazová data jsou tak rovnou převedena do vektorové
reprezentace. OBIA se dělí na dvě části: určování objektů (shlukováním pixelů nebo segmentací)
a přidělení objektů do tříd (klasifikace). Výhodou objektové klasifikace je, že vstupem do analýzy
můžou být pouze obrazová data (Aplin, Smith 2011) a uživatel se poté úpravou segmentačních a klasifikačních parametrů snaží získat co nejpřesnější výsledek.
3.3.1

Multi-resolution segmentation
Vytvoření reprezentativních objektů v rámci území je důležitou prerekvizitou pro následnou

klasifikaci a extrakci informace (Drǎguţ, Tiede, Levick 2010). Prostorová informace o těchto objektech (např. tvar objektů) poté vstupuje do klasifikátorů, aby našel klíč k určení třídy objektu. Nepřesná segmentace proto může ovlivnit výsledek klasifikace (Clinton et al. 2010). Volba správného
segmentačního algoritmu a jeho parametrů je předmětem mnoha studií (Hossain, Chen 2019;
Drǎguţ, Tiede, Levick 2010; Drǎguţ et al. 2014; Anders, Seijmonsbergen, Bouten 2011) a na poli
výzkumu v DPZ je žhavým tématem (Blaschke 2010).
Pro tuto analýzu byl vybrán segmentační algoritmus Multi-resolution segmentation. Prvně
byl prezentován ve studii Baatz, Schäpe (2000). Metoda byl navržena tak, aby:
1) získané objektové primitivy (shluky pixelů) byly univerzálním řešením aplikovatelným
na více problémů a na obrazová data více typů,
2) algoritmus byl aplikovatelný dle zkoumaného měřítka,
3) výsledné objekty byly srovnatelné velikosti,
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4) výsledky segmentace byly reprodukovatelné,
5) rychlost algoritmu byla dostatečně nízká i při velkých datových sadách (Baatz, Schäpe
2000).
Multi-resolution segmentace patři mezi segmentační algoritmy „odspodu nahoru“ (bottomup). Menší prvky (pixely, superpixely…) se na základě relativního kritéria homogenity (homogeneity
criterion) shlukují do větších objektů. Kritérium homogenity určuje, jak moc homogenní nebo heterogenní objekt je. Vypočítá se kombinací spektrálních a tvarových charakteristik výsledných objektů
(Trimble 2014). Cílem algoritmu je minimalizovat průměrnou heterogenitu pixelů. Každý pixel je
vážen heterogenitou objektu, do kterého pixel patří (Baatz, Schäpe 2000).
Zjednodušený průběh algoritmu je následovný: existuje pixel 1, ke kterému se hledá nejvíce
podobný sousedící pixel 2. Pokud je podobnost vzájemná, tedy pokud nejvíce podobný pixel k pixelu
2 je pixel 1, pixely jsou sloučeny a vzniká objekt. Pokud nikoliv, kurzor se přesouvá na pixel nejvíce
podobný pixelu 2 – pixel 3. Iterace probíhá tak dlouho, dokud je slučování možné. Tento segmentační algoritmus je například součástí softwaru eCognition od společnosti Trimble. Parametry segmentace jsou zadavány buď přímo, nebo nepřímo. Parametry přímo zadávané jsou měřítko (scale
parametr), tvar (shape), kompaktnost (compactness) a váhy vrstev (layer weights).
Scale parameter určuje velikost objektu. Čím vyšší hodnota parametru, tím větší objekty se
budou generovat. Velikost scale parametru se volí tak, aby výsledné objekty byly co možná největší
a co nejlépe reprezentovaly reálné objekty v daném měřítku. Právě na správné volbě scale parametru mnohdy závisí výsledek segmentace a je tomu věnovaná podkapitola 4.3.2.
Jak segmentace bude ovlivněna spektrálními a jak tvarovými charakteristikami určují parametry shape a compactness. Shape parameter určuje odchylku od kompaktního či hladkého objektu. Nabývá hodnot 0.1 až 0.9. Čím vyšší hodnotu má, tím méně bude ovlivněno generování objektu spektrálním příznakem. Shape parametr tak nepřímo ovlivňuje parametr barevnosti (color).
Color parametr je doplněk shape parametru do součtu 1. Compactness vyjadřuje poměr obvod objektu vůči ploše objektu. Opět nabývá hodnot 0.1 až 0.9. Doplňkem do součtu 1 je tentokrát nepřímý
parametr hladkosti (smoothness) a dohromady s kompaktností určují tvar objektů. V případě více
vstupních vrstev lze určit váhy pro jednotlivé vrstvy a na základě vah bude poté pixelům přiřazena
spektrální informace.
3.3.2

Určení parametrů segmentace
Jak je výše zmíněno, volba scale parametru je často nelehký úkol. Určení správných para-

metrů často závisí na zkušenosti uživatele a na neúnavném trial-and-error testování. Tento přístup
ale přináší do výsledků subjektivitu uživatele a může to mít negativní dopad na výsledek analýzy.
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Existují řízené (supervised) a neřízené (unsupervised) metody, které se snaží vnést dostatečnou míru
automatizace a objektivity do určení parametrů (Belgiu, Drǎguţ 2014).
Řízené metody vyžadují referenční data (např. shapefile budov), podle kterých se upravují
parametry tak, aby výsledné objekty co nejlépe aproximovaly trénovací objekty. Docílit se toho dát
například pomocí fuzzy logiky (Maxwell, Zhang 2005) nebo kvantitativní porovnání matic rozdělení
frekvence (frequency distribution matrices; Anders, Seijmonsbergen, Bouten 2011). Pomocí řízených metod jsou parametry voleny pouze na základě statistického vyhodnocení vstupních dat. Vyvinuty byl různé procedury, např. Segmentation Optimization Procedure (SOP; Esch et al. 2008),
lokální analýza trendu regrese (Georganos et al. 2018) nebo hojně používaný a efektivní metoda
určení scale parametru (Estimation of Scale Parameter – ESP; Drǎguţ, Tiede, Levick 2010; Drǎguţ et
al. 2014).
Belgiu a Drǎguţ (2014) otestovali na stejných vstupních datech (snímky z QuickBird
a WorldView-2) řízené (konkrétně Anders, Seijmonsbergen, Bouten 2011) a neřízené (Esch et al.
2008; Drǎguţ et al. 2014) metody. Ve výsledku všechny tři metody přinesly velmi podobnou
přesnost klasifikace. V případě řízené metody (Anders, Seijmonsbergen, Bouten 2011) a výsledků
z ESP-2 (Drǎguţ et al. 2014) procedury vyšly téměř totožné segmentace a byly určeny podobné
hodnoty scale parametru. Vzhledem k větší časové náročnosti řízené metody se mnohdy vyplatí
využití neřízených metod. Do řízených metod navíc vstupuje jistá míra subjektivity, pokud jsou
referenční data získané uživatelem (například ruční vektorizací).
Estimation parameter tool (ESP)
Estimation Scale Parameter tool (ESP; Drǎguţ, Tiede, Levick 2010) spočívá na iterativním
výpočtu lokální variability heterogenity ve scéně. Pojem „lokální variabilita“ (local variance – LV)
poprvé představili Woodcock, Strahler (1987) za účelem odhalení prostorové struktury obrazu. Autoři výpočet LV popisují takto: „pro malé okolí každého pixelu (3x3 pixely) je určena směrodatná
odchylka hodnot pixelu a následně je vypočtena průměrná hodnota za celý snímek“. Kim, Madden,
Warner (2008) tuto veličinu jako první použili ve spojitosti s DPZ a OBIA, kdy místo pro okolí pixelu
počítali hodnotu LV pro vytvořené objekty. Tímto způsobem hodnotili vztah mezi variabilitou
v rámci segmentu a prostorovou autokorelací při různých scale parametrech. Jelikož mnoho environmentálních problémů nemůže být řešeno v jednom měřítku (při jednom scale parametru), rozšířili Drǎguţ et al. (2014) metodu na více úrovní (více scale parametrů).
Předpokladem je, že se zvyšující se velikostí objektu se zvyšuje směrodatná odchylka do té
doby, než se objekt shoduje s objektem v reálném světě. Při určité míře kontrastu mezi objektem a
pozadím by se tvar objektu od určitého scale parametru neměl měnit. Podobně by měl reagovat
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i jiný objekt o podobné velikosti a heterogenitě. Na grafu LV se to projeví viditelným zploštěním,
které indikuje vhodnou hodnotu scale parametru pro danou scénu (Drǎguţ, Tiede, Levick 2010).
K získání informace o dynamice z jedné úrovně do druhého byl zaveden ukazatel míry
změny lokální variability (rate of change of local variance – ROC-LV):
𝐿𝑛 −𝐿𝑛−1
)∗
𝐿𝑛 −1

𝑅𝑂𝐶_𝐿𝑉𝑛 = (

100,

kdy Ln je hodnota LV n-úrovně a Ln-1 hodnota úrovně předešlé. Ve výsledném grafu jsou
prahové hodnoty (thresholds značící vhodné scale parametry) zobrazeny píkem nebo schodem. Určují úrovně, kde došlo k zvýšení LV v objektech, respektive se směrodatná odchylka nemění (= objekty se shodují s realitou).

Obrázek 12: LV graf oblasti se zástavbou a lesem, prahové hodnoty jsou vyznačeny svislou čárou (cca 13, 45, 82), zdroj:
Drǎguţ, Tiede, Levick (2010)

Interpretace grafu (obrázek 22) je často náročná a pro správné určení prahové hodnoty je
potřeba zkušeného uživatele a s tím spojené přeškálování stupnice grafu. V roce 2014 Drǎguţ et al.
představili ESP-2. Ten umožňuje počítání LV z více vrstev. Navíc jsou automaticky určovány 3 prahové hodnoty (Level_1, Level_2, Level_3) a interpretace grafu uživatelem není potřeba. Uživatel
dále může určit, zdali se bude při hledání scale parametru přistupovat hierarchicky nebo nikoliv,
a velikost kroku při hledání jednotlivých prahových hodnot.
3.3.3

Kvalita segmentace
Mnoho studií ukázalo, že nepřesná segmentace může do jisté míry ovlivnit výsledek klasifi-

kace negativním způsobem (Clinton et al. 2010; Belgiu, Drǎguţ 2014; Costa, Foody, Boyd 2018).
Ověření přesnosti segmentace by tak mělo být nevyhnutelným krokem v OBIA. Metody ověření
kvality segmentace se dělí do dvou skupin: empirické metody a analytické metody (Zhang 1996).
Empirické metody jsou řízené (supervised), a ve většině případů jsou potřeba referenční data, se
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kterými se výsledek segmentace porovnává a měří se podobnost nebo odlišnost těchto dvou reprezentací. Především se tak zaměřují na geometrické vlastnosti (tvar, pozice) segmentace. Výhodou
těchto metod je, že „dobrost“ (goodness) segmentace je posuzována podle toho, co člověk/uživatel
považuje za důležité prvky. Tím se ale vnáší do vyhodnocení jistá míra subjektivity, jelikož „každého
zajímá něco jiného“. Navíc referenční data by měla být dostatečně kvalitní (Clinton et al. 2010).
O shrnutí těchto metod píší například Clinton et al. (2010) a Costa, Foody, Boyd (2018). Analytické
metody jsou neřízené. Přistupují k získání informace o přesnosti segmentace statistickými metodami, např. statistickým vyhodnocením spektrální homogenity objektů (Costa, Foody, Boyd 2018).
Výhodou je, že nejsou potřeba referenční data a uživatel pouze analyzuje výsledky na základě vlastností výsledných objektů a zvoleného segmentačního algoritmu. Nevýhodou je například fakt, že
většina metod umí pracovat pouze s jedním typem rozdělení hodnot v objektu (obvykle normální
rozdělení Zhang, Fritts, Goldman 2008). Zároveň u některých metod se hodnoty vstupních parametrů určují na základě zkušenosti uživatele, čímž se rovněž do výsledku vnáší subjektivita (Zhang
1996). Shrnutí těchto metod přináší Zhang, Fritts, Goldman (2008).
Vybrané empirické metriky
Do hodnocení kvality segmentace empirickými metodami nevstupují všechny vzniklé objekty. Je potřeba definovat podmnožinu, ve které objekty korespondují s referenčními polygony.
Nechť 𝑋 = {𝑥𝑖 ; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛} je soubor a referenčních polygonů o velikosti n a 𝑌 =
{𝑦𝑗 ; 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚} je soubor objektů o velikosti m. Plocha průniku xi a yj je 𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑥𝑖 ∩ 𝑦𝑗 ). Pro
každé xi existuje soubor Yi* složený z objektů, které splňují alespoň jedno z následujících kritérií:
a) střed referenčního polygonu xi se nachází v objektu yj,
b) střed objektu yj, se nachází v referenčním polygonu xi,
c)
d)

𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑥𝑖 ∩𝑦𝑗 )
𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑦𝑗 )
𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑥𝑖 ∩𝑦𝑗 )
𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑥𝑗 )

> 0,5,
> 0,5.

Hodnoty metrik za jednotlivé kombinace xi a yj (v případě dolního indexu „ij“) nebo za referenční polygon (pouze „i“) se poté počítá aritmetický průměr nebo vážený průměr (Clinton et al.
2010).
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Tabulka 9: Vybrané metriky ověření kvality segmentace.
Název metriky

Vzorec

OverSegmentation
𝑂𝑆𝑖𝑗 = 1 −

(OS)
UnderSegmentation (US)

𝑈𝑆𝑖𝑗 = 1 −

Root Mean Squared

QualityRate (Qr)

𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑥𝑖 ∩ 𝑦𝑗 )
, 𝑦𝑗 ∈ 𝑌𝑖∗
𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑥𝑖 )
𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑥𝑖 ∩ 𝑦𝑗 )
𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑦𝑗 )

, 𝑦𝑗 ∈ 𝑌𝑖∗

𝑂𝑆𝑖𝑗2 + 𝑈𝑆𝑖𝑗2
√
𝑅𝑀𝑆𝑖𝑗 =
2

(RMS)
Area-Fit Index (AFI)

Zdroj

𝐴𝐹𝐼𝑖 =

𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑥𝑖 ) − 𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑦𝑖𝑀𝑎𝑥 )
𝛼𝑟𝑒𝑎(𝑥𝑖 )

𝑄𝑟𝑖𝑗 = 1 −

𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑥𝑖 ∩ 𝑦𝑗 )
𝑎𝑟𝑒𝑎(𝑥𝑖 ∪ 𝑦𝑗 )

, 𝑦𝑗 ∈ 𝑌𝑖∗

(Clinton et al.
2010)
(Clinton et al.
2010)
(Clinton et al.
2010)
(Winter 2000;
Lucieer, Stein 2002)
(Weidner
2008)

V tabulce 9 se nachází vybrané metriky pro určení kvality segmentací: OverSegmentation
(OS), UnderSegmentation (US), Root Mean Squared (RMS), Area-Fit Index (AFI) a Quality rate (Qr).
Tyto metriky jsou v publikacích nejvíce rozšířené a dobře evaluují tvarovou kvalitu segmentace. Navíc jsou dobře interpretovatelné, jelikož při perfektní segementaci vychází hodnota 0. Navíc OS, US,
RMS a Qr mají normalizovanou stupnici 0 až 1. Metrika OverSegmentation (Clinton et al. 2010) značí
„chybu nadsegmentace“ (over-segmentation error), kdy dochází k vytvoření zbytečných hranic objektů v místě, kde je potenciálně pouze jedna klasifikační třída. UnderSegmentation (undersegmentation error; Clinton et al. 2010) naopak má vysoké hodnoty, jestliže daný objekt zasahuje
do více tříd (Costa, Foody, Boyd 2018).

Obrázek 13: Geometrické znázornění over-segmentation error a under-segmentation error, zdroj: (Liu et al. 2012)
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Kvadratickým průměrem OS a US vzniká metrika Root Mean Squared (Clinton et al. 2010;
v Liu et al. (2012) také nazývána jako Euclidean Distance 1 – ED1). V prostoru OS-US reprezentuje
RMS vzdálenost mezi počátkem a bodem se souřadnicemi [OS, US] (Liu et al. 2012). Area-Fit Index
vyjadřuje vztah mezi plochou referenčního polygonu xi a největšího objektu z podmnožiny Yi*. AFI
> 0 indikuje chybu nadsegmentování, AFI < 0 podsegmentování. Poslední metrika, QualityRate
(Weidner 2008), bere ve výpočtu v potaz nadsegmentaci i podsegmentaci (Liu et al. 2012).
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4

DATA A ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

4.1 ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
Zájmové území o rozloze 100x100 m leží ve východní části Krkonošského národního parku
na severovýchodním svahu Luční hory (1555 m. n. m.) v nadmořské výšce 1484-1540 m. n. m (obrázek 14). Vrcholová část Luční hory se nachází nad horní hranicí lesa a spadá do oblasti krkonošské
arkto-alpinské tundry. Geologicky je tato oblast budována svory až fylity a na hřebeni hory kvarcity.
Během posledního glaciálu (116 tisíc až 11,7 tisíc před současností), podobně jako v jiných nejvyšších částech našich pohoří, vytvořilo periglaciální prostředí a procesy s ním spojené (jako mrazové zvětrávání, regelace, mrazové třídění) unikátní soubor strukturních půd, nivačních depresí, kamenných moří a kryoplanačních teras (Křížek, Uxa, Krause 2019; Krause, Pilous 2020). Kryoplanační
terasa je mírně ukloněný až téměř horizontální erozní tvar nacházející se ve středních a hlavně horních úsecích svahů. Nejlépe jsou vyvinuté v masivních horninách s blokovým rozpadem, prostoupených hustou sítí puklin (Smolíková, Vítek 2007). Kryoplanační terasy na Luční hoře dosahují délky až
200 metrů, což ve střední Evropě nemá obdoby (Křížek, Uxa, Krause 2019; Krause, Pilous 2020).

Obrázek 14: Lokalita zájmového území, zdroj: ČÚZK
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Obrázek 15: Ortofoto a stínovaný reliéf zájmového území, zdroj: KRNAP

Strukturní půdy jsou nejrozšířenější a zároveň nejzajímavější skupinou periglaciálních tvarů
nad horní hranicí lesa ve Vysokých Sudetech (Křížek et al. 2019). Každý typ je jinak klimaticky náročný a dokonce i v rámci jednoho typu jdou vypozorovat morfologické odlišnosti, což umožňuje
zpětnou charakterizaci klimatických podmínek. Jsou to geoindikátory, tedy prvky v přírodě, které
nesou informaci o prostředí a podmínkách panujících v minulosti na daném území (Křížek, Uxa,
Krause 2019). Většina strukturních půd na našem území je již neaktivních vyjma právě tříděných
polygonů na vrcholu Luční hory (Křížek et al. 2019). Na území zájmu zasahuje pouze úzký pruh tříděných pruhů a zbytek je tvořen převážně kamennou sutí na kryoplanačních terasách (obrázek 16).
I přes menší geomorfologickou důležitost toto území poskytuje dobrá vstupní data pro natrénování
zkoumaných metod, které se následně dají aplikovat na mapování a monitorování geomorfologických tvarů podobného charakteru.

Obrázek 16: Strukturní půdy v okolí Luční hory (legenda: zelená – tříděné pruhy, žlutá – tříděné polygony, modrá – tříděné sítě, oranžová – netříděné pruhy), zdroj: Křížek et al. 2019
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4.2 DATA
V rámci projektu „Vegetace krkonošské tundry – minulost, současnost a budoucnost“ byla
pořízena tato data: ortofoto s velikostí pixelu (Ground Sampling Distance – GSD) 0,02 m, Digitální
model povrchu (Digital Surface Model – DSM) s GDS 0,05 m a bodové mračno z dat laserového
skenování (hustota až 800 bodů/m2). Měření proběhla v průběhu léta roku 2019 s periodicitou jeden měsíc. K dispozici jsou tak data za měsíc červen, červenec a srpen.
Správou KRNAP byla poskytnuta ortofota s rozlišením 0,02 m a DSM ve formě rastru s velikostí buňky 0,05 m. Snímky byly pořízeny RGB kamerou Sony A7 ILCE-7 24,3 Mpx s objektivem Voigtlander Color–Skopar 21 mm umístěnou na hexakoptéře DJI Matrice 600 Pro (obrázek 17). Jednotlivá snímání proběhla 14. 6., 10. 7. a 14. 8. a následné zpracování snímků se provedlo v softwaru
Agisoft Metashape (Janata et al. 2020).
Data laserového skenování byla nasnímána LiDARem RIEGL miniVUX®-1UAV s integrovaným systémem GNSS/IMU Apx-15 UAV umístěným na hexakoptéru DJI Matrice 600 Pro (obrázek
4). RIEGL miniVUX®-1UAV je extrémně lehký (1,55 kg) a velice skladný skener designovaný speciálně
pro umístění na UAS/UAV/RPAS nosič. Zorné pole 360° umožňuje komplexní zachycení scény. Je
vhodný na aplikaci v zemědělství, lesnictví a archeologii. Uplatnění nalezne i při monitoringu ledovců, sněhové pokrývky a sesuvů (RIEGL Laser Measurement Systems GmbH 2020a).

Obrázek 17: LiDAR RIEGL miniVUX®-1UAV a hexakoptéra DJI Matrice 600 Pro, zdroj: survey.crkennedy.com.au,
store.dji.com

Při výšce 30 m nad povrchem a rychlosti 2,5 m/s je průměrná hustota pořízeného bodového
mračna 150 bodů/m2. Skenování tak bylo naplánováno v 5 podélných a 5 příčných liniích pro docílení vyšší hustoty bodů (Potůčková 2019).
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Obrázek 18: Trajektorie letu ze dne 11. 7. 2019, čísly 1-10 je naznačeno pořadí naměřených pásů, výstup ze softwaru
PostPac

Po zpracování surových dat GNSS a IMU byl využit software PosPac a ke GNSS korekci CZEPOS. Typická chyba trajektorie se pohybuje kolem 0,2 m (horizontální rovina), respektive 0,03 m
(výška). Přesnost IMU dle výrobce je 0,025° (podélný a příčný sklon) a 0,080° (azimut). V softwaru
RiProcess byly následně spočítány souřadnice bodů bodového mračna a jednotlivé pásy slícovány.
Mračna byla převedena do S-JTSK a BpV a oříznuta. Absolutní výšková přesnost byla ověřena s využitím vlícovacích bodů naměřených metodou RTK s prostorovou přesností do 0,02 m. Ve čtvercích
o délce strany 0,5 m se středem ve vlícovacích bodech byl vybrány body bodového mračna a byl
vypočten medián a směrodatná odchylka výšek těchto bodů. Polohová přesnost bodového mračna
byla ověřena vizuálně nad ortofotem 2018 poskytovaným WMS Správy KRNAP v místě výrazných
struktur (např. kosodřeviny; Potůčková 2019). Produktem měření jsou tři datové sady o 10 pásech
ve formátu *.las. Výsledné statistiky jsou zapsány v tabulce 10.

Tabulka 10: Charakteristika bodových mračen v oblasti Luční hory ve třech časových horizontech
Datum měření

Průměrná hustota

Medián výškových

SD výškových roz- Chyba vyrovnání

mračna [bodů/m2]

rozdílů dh=hGNSS-

dílů dh=hGNSS-hLi-

hLiDAR [m]

DAR

pásů (SD) [m]

[m]

15. 6. 2019

778

0,03

0,03

0,02

11. 7. 2019

753

-0,12

0,05

0,02

15. 8. 2019

724

-0,12

0,04

0,03
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5 METODIKA
5.1 VÝBĚR A FILTRACE DAT
Velká hustota bodů (až 800 bodů/m2) a vysoké rozlišení obrazových dat (0,02 m, respektive
0,05 m v případě DSM) neumožnuje provádět analýzu na celém zájmovém území. Zpracování takového množství dat je velmi časově i paměťově náročné. Doba průběhu funkce Multi-Resolution Segmentation v prostředí eCognition Developer nad celým územím (54,6 milionů pixelů) může trvat až
několik hodin (při specifikacích Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz, NVIDIA GeForce 940MX
+ Intel(R) HD Graphics 620, 8.0 GB RAM, OS Windows 10 64-bit), což znemožňuje efektivní testování
kombinací vstupních vrstev a parametrů. Existují metody na zkrácení doby průběhu segmentace,
kdy dojde ke shlukování pixelů do tzv. super-pixelů, jako například Simple Linear Iterative Clustering
(Csillik 2017; Vargas et al. 2015). Pro účel mapování nanoforem reliéfu tato metoda není příliš
vhodná, jelikož při necitlivé volbě algoritmu a jeho parametrů může dojít ke ztrátě informace v podobě umístění důležité hrany do jiného super-pixelu (Neubert, Protzel 2012), což by mohlo vést k
opomenutí nějakého kamenného bloku. Některé open-source licence softwarů na zpracování geoinformačních dat ani neumožňují zpracování tak velkého objemu dat. Lastools, software na zpracování dat laserového skenování, ve své „un-licensed“ verzi dokáže pracovat maximálně s 1,5 milionem bodů a s větší porci dat dokážou pracovat jen velice omezený počet funkcí. Posledním důvodem potřeby omezení dat je cíl analýzy – určit míru podrobnosti dat a jejich možnosti pro další
výzkum. Z těchto důvodů bylo přikročeno k výběru pouze části území pokrytého výše popsanými
daty.
5.1.1

Výběr trénovacího území
Byl vybrán výřez o velikosti 12x12 m, kde se vyskytuje většina typických prvků místního re-

liéfu – nízká vegetace, výrazný, dobře rozpoznatelný kamenný blok o délce 1,3 m, menší kameny
o velikosti 0,3 m až kameny blížící se velikosti štěrku (obrázek 19). Výřez se nachází v poměrně strmé
části území (20–25°), při analýze tak můžeme otestovat vliv sklonu na výsledek a využití převedení
dat na relativní výšky. V dalších krocích bude na toto území odkazováno jako na trénovací území.
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Obrázek 19: Výřez území 12x12 m, data z července 2019

Porovnáním tří datových sad pořízených v červnu, červenci a srpnu 2019 byla vybrána jedna
nejvíce vyhovující pro následnou analýzu (obrázek 20). Ortofota byla hodnocena na základě rušivých elementů ve scéně. Nejvíce vyhovující ortofoto je takové, které neobsahuje stíny a vegetace
je co nejméně dominantním prvkem ve scéně. Vzhledem k výrazně ostíněným plochám na snímku
z června a srpna a zvyšující se spektrální heterogenitě vegetace v srpnu bylo jako nejvíce vyhovující
vybráno ortofoto za měsíc červenec.

Obrázek 20: Území zájmu v červnu (vlevo), červenci a srpnu 2019

Stejně jako u ortofota musí být i bodové mračno co nejlepší reprezentací zájmového území
a mělo by obsahovat co nejvíce informací. Mračna byla proto vizualizována v software CloudCompare a následně porovnána. Pozornost byla zaměřena hlavně na velký kamenný blok v severní části
trénovacího území, který byl vysegmentován a převeden na „mesh“ Delaunyovou triangulací (obrázek 21). Posuny v horizontálním směru jsou viditelné u všech tří mračen. Vertikální posun byl viditelný pouze u červnového mračna. Žádné vizuálně zjištěné odchylky nakonec nebyly vyhodnoceny
48

jako chyby zásadní, které by nešly eliminovat dodatečnou transformací či filtrací. Pro segmentaci
a klasifikaci trénovacího území byl proto v souladu s vyhodnocenou kvalitou ortofota vybrán červencový termín. Červencové mračno bylo dodatečně ručně slícováno s ortofotem. Sofistikovanější
registraci RGB snímků z UAV s LiDARovými daty popisují např. Yang, Chen (2015).

Obrázek 21: Vizualizace kamenného bloku v CloudCompare, červená – červen, zelená – červenec, modrá – srpen, zdroj:
autor

5.1.2

Filtrace dat
Odstraňování šumu z bodového mračna, neboli filtrace, je v geomorfologickém výzkumu

a mapování velmi důležité téma a často je prvním krokem pro získaní informace ze surových dat
(Höfle, Rutzinger 2011). Mnoho studií se věnuje technikám a přístupu k filtrování dat (Sithole,
Vosselman 2004; Meng et al. 2009; Rodríguez-Caballero et al. 2016) pro následné generování digitálního modelu terénu (nebo povrchu), který je vstupní vrstvou do mapování forem a modelování
procesů. Eisank, Smith, Hillier (2014) ukázali, že filtrace bodového mračna může pozitivně ovlivnit
výstup segmentace při geomorfologických tvarů (v tomto případě drumlinů z digitálního modelu
terénu). Opačný názorový proud (Jones et al. 2007) ale tvrdí, že zpracování LiDARových dat s vylepšenou terénní filtrací a rozlišením nemusí v geomorfologickém výzkumu nutně znamenat lepší výsledek. Filtrací se může mnoho zajímavých prvků odstranit nebo „vyhladit“. Záleží tedy na konkrétní
aplikaci.
V této práci byl vliv filtrace bodového mračna testován. Na obrázku 9 vlevo je vidět, že výstup ze surových dat vrací na první pohled nepříliš validní výsledek s velkým množstvím šumu. Mohou na to mít vliv měření, kdy bylo toto trénovací území skenováno pod příliš velkým úhlem
(Keränen, Maltamo, Packalen 2016). Počet pásů byl zredukován a pásy 1, 2, 9 a 10 (viz obrázek 22)
byly odebrány. Vizuální podoba kamene se zlepšila, ale stále lze pozorovat určitý podíl šumu (obrázek 22 uprostřed). K odstranění tohoto šumu byla použita funkce „lasthin.exe“ softwaru Lastools
a ve filtrovacím okně 0,05x0,05 m byly ponechány pouze body s nejnižší hodnotou. Kamenný blok
již má pravidelný tvar, ale za cenu ztráty potenciální informace. V následné segmentaci budou testovány jak výstupy z mračna s redukovaným počtem pásů, tak z vyfiltrovaného mračna.

49

Obrázek 22: Vliv filtrace na výsledek Delaunyovy triangulace, vlevo – žádná filtrace, střed – omezení pásů, vpravo – filtrace oknem 0,05x0,05 m, SW CloudCompare, zdroj: autor
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5.2

VIZUALIZACE BODOVÉHO MRAČNA
V současnosti existuje mnoho softwarů, ve kterých lze vizualizovat a dále zpracovávat data

laserového skenování. Patří mezi ně například komerční RiscanPro (RIEGL Laser Measurement
Systems GmbH 2020b), Real Works (Trimble Germany Gmbh 2020), nebo open-source varianta
CloudCompare (Girardeau-montaut 2019). Pro efektivní práci s bodovým mračnem je také vhodný
software LAStools (Rapidlasso GmbH 2020) který kromě GUI rozhraní poskytuje i možnost zadávání
přes příkazovou řádku či toolboxy pro QGIS, ERDAS IMAGINE a pro nejpoužívanější GIS software –
ArcGIS. V ArcGIS Pro je možné data jak vizualizovat, tak i konvertovat nebo klasifikovat, a to funkcemi z toolboxu 3D Analyst Tools. Pro vizualizaci bodového mračna a tvorbu DSMs a LSPs byly využity programy ArcGIS Pro, CloudCompare, LAStools a QGIS.
5.2.1

Vybrané vizualizace bodového mračna
Bodové mračno bylo nejdříve vizualizováno barevnou hypsometrií v softwaru ArcScene (ob-

rázek 23). Dále bylo kolorováno ortofotem (obrázek 24). K tomu lze využít funkci v ArcGIS Pro Colorize LAS, nebo funkci lascolor v softwaru LAStools.

Obrázek 23: Barevná hypsometrie bodového mračna zobrazená na TIN, software ArcScene, zdroj: autor
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Obrázek 24: Kolorizované bodové mračno, software CloudCompare, zdroj: autor

Na obrázku 25 je zobrazena triangulovaná síť z kolorizovaného bodového mračna funkcí
„Mesh\Delaunay 2.5D (best fit plane)“ v software CloudCompare.

Obrázek 25: Delaunyova triangulace v softwaru CloudCompare, zdroj: autor

52

5.2.2

Rastrové reprezentace bodového mračna
Kvalita dat z hlediska rovnoměrného rozmístění bodů byla ověřena vygenerováním rastru

s počtem bodů v daném okně nebo rastru hustoty bodů (Obrázek 26). Tyto rastry lze získat funkcí
lasgrid v softwaru LAStools při zvolení hodnoty counter_32bit, respektive point_density_32bit,
u parametru item. Úzké pruhy se zvýšenou hustotou můžou být způsobené poryvy větru, kdy se
hexakoptéra na krátký okamžik zpomalila. Filtrovacím oknem jsou tyto rozdíly v hustotě potlačeny.

Obrázek 26: Počet bodů v okně 0,05x0,05 m a hustota bodů, vizualizace v softwaru ArcGIS Pro, zdroj: autor
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K vygenerování DSM byl použita funkce LAS Dataset to Raster v softwaru ArcGIS a las2dem
v softwaru LAStools. Od použití funkce LAS Dataset to Raster bylo nakonec upuštěno, jelikož výsledný DSM nezachycuje dostatečný detail na rozdíl od DSM vygenerovaným funkcí las2dem (Obrázek 27). Funkce lasgrid nejdříve převede bodové mračno do nepravidelné triangulované sítě (Triangulated Irregular Network – TIN), která je následně rasterizována do gridu. Tato funkce zároveň
umožňuje vytvoření rastru sklonitosti, intenzity, stínovaný reliéf nebo RGB mozaiku, pokud bodové
mračno obsahuje tyto údaje.

Obrázek 27: Porovnání stínovaného reliéfu z DSM vygenerovaným funkcí LAS Dataset to Raster (vlevo) a lasgrid (vpravo),
zdroj: autor

Jako vstupy do OBIA byly vybrány tyto LSPs: sklonitost (slope), profilová křivost (profile curvature), stínovaný reliéf (hillshade), drsnost povrchu (surface roughness) a topografická otevřenost
(topographic openness). Ke generaci těchto vrstev byl využit software ArcGIS Pro (pro slope, profile
curvature a hillshade) a QGIS (surface roughness a topographic openness). Vrstvy byly vygenerovány pro bodové mračno s omezením pásů a pro vyfiltrované mračno. Obrázek 28 zobrazuje srovnání DSM a sklonitosti dle vstupního mračna. Na první pohled nejsou identifikovatelné změny, ale
lokálním porovnáním hodnot je poznat, že výstupy z vyfiltrovaného mračna jsou vyhlazenější. Další
obrázky proto budou zobrazovat pouze výstupy z mračna s omezenými pásy.
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Obrázek 28: DSM a sklonitost trénovacího území, vlevo z mračna s omezenými pásy, vpravo vyfiltrované mračno, zdroj:
autor

Obrázek 29: Profilová křivost (vlevo) a stínovaný reliéf (vpravo) trénovacího území, mračno s omezením pásů, zdroj: autor
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Jak vytvořit vrstvu topografické otevřenosti v softwaru QGIS prostřednictvím funkcí od
SAGA GIS pojednává Daxer (2020). Pro účely analýzy byl vybrán poloměr o velikosti 1 m. V softwaru
QGIS je pro výpočet povrchové drsnosti použita definice dle Wilsonové et al. (2007) a algoritmus je
převzán z GDAL DEM knihovny (OSGeo 2020a). Hodnotu drsnosti v buňce určuje největší rozdíl elevací mezi hodnotou pixelu a hodnotami okolních pixelů (QGIS 2020).

Obrázek 30: Topografická otevřenost (vlevo) a drsnost povrchu (vpravo), zdroj: autor

Vzhledem k poměrně vysokému sklonu napříč celým trénovacím územím byl navíc vygenerován digitální model relativních výšek, a to jak pro mračno s omezeným počtem pásů, tak i vyfiltrované mračno. Prvně byly určeny relativní výšky každého bodu. Ve funkci lasground byli zvoleny
co nejmenší parametry, aby byly vybrány body co nejlépe aproximující průběh reliéfu. Tyto body
tvoří referenční plochu, od které je vypočítána výška pro každý bod. Výsledné mračno bylo poté
převedeno na rastr funkcí las2dem (obrázek 31). Výsledný rastr částečně eliminoval vliv sklonu celého trénovacího území.

Obrázek 31: Vstupní parametry funkce lasground a Delaunyova triangulace bodového mračna s relativními výškami v
softwaru CloudCompare, zdroj: autor
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DSMs byla vytvořena pomocí ModelBuilderu vytvořeném v ArcGIS Pro (Obrázek 22). Pro
automatizaci generování LSPs byla napsán skript v jazyce Python s využitím knihovny arcpy. Celkem
bylo vygenerováno 24 vrstev (6 LSPs za 4 bodová mračna), které budou testovány jako vstupní
vrstvy do objektové segmentace a klasifikace trénovacího území. V tabulce 2 jsou ke každému bodovému mračnu přiřazeny apendixy z důvodu ustálení názvů vrstev a lepší přehlednosti v následující analýze. Na obrázcích 33 a 34 je srovnání výstupů „_A1“ a „_B1“.

Obrázek 32: ModelBuilder na generování DSMs, zdroj: autor

Tabulka 11: Zavedení apendixu pro přehlednější pojmenování vygenerovaných vrstev
Bodové mračno s omezením pásů

„_A1“

Vyfiltrované bodové mračno

„ _A2“

Bodové mračno relativních výšek s omezením pásů

„_B1“

Vyfiltrované bodové mračno relativních výšek

„_B2“
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Obrázek 33: Srovnání vrstev mračna absolutních (vlevo) a relativních (vpravo) výšek – DSM (nahoře), sklonitost (uprostřed), profilová křivost (dole), zdroj: autor
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Obrázek 34: Srovnání vrstev mračna absolutních (vlevo) a relativních (vpravo) výšek – stínovaný reliéf (nahoře), drsnost
povrchu (uprostřed), topografická otevřenost (dole), zdroj: autor
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5.3 APLIKACE ALGORITMU M3C2
V open-source softwaru CloudCompare, vytvořeným Danielem Girardeau-Montaut, je k dispozici plugin M3C2, který poskytuje možnost použití algoritmu vyvinutým Lague, Brodu, Leroux
(2013) v praxi. Nejdříve se zvolí dvě bodová mračna. První mračno (Cloud #1) je obvykle mračnem
referenčním, nad kterým probíhá výpočet normál, a jeho nejvýznamnější body (core points) jsou
promítnuty na druhé mračno (Cloud #2). Pro trénování parametrů či urychlení výpočtu při velkém
objemu dat je možné vybrat podmnožinu bodů, nad nimiž dále probíhá analýza. Nejdůležitější parametry jsou vyznačené červeným obdélníkem na obrázku 35, a to D-okolí (Normal scale), d-okolí
(Projection scale) a výška válce (max. depth). Výška válce indikuje maximální vzdálenost, ve které
bude algoritmus hledat odpovídající body v druhém mračnu. Hodnota parametru by měla být dostatečně velká, aby brala v potaz i největší vzdálenost mezi mračny. Příliš velká hodnota zpomaluje
výpočet (Girardeau-Montaut 2019). Pokud má uživatel k dispozici informaci o (ko)registrační chybě,
případně nějaký substituent (např. směrodatná odchylka vzdáleností), může být tento parametr
přidán do rovnice intervalu spolehlivosti. Plugin v CloudCompare navíc poskytuje možnost určit parametry automaticky (tlačítkem „Guess parameters“) nebo určit hlavní směr, ve kterém budou
zkonstruovány normály.
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Obrázek 35: Plugin M3C2 a možnosti nastavení parametrů v CloudCompare, zdroj: autor

5.3.1

Porovnání multitemporálních dat laserového skenování
Pro porovnání dat laserového skenování byla použitá nefiltrovaná data. Byly změřené M3C2

vzdálenosti pro všechny kombinace mračen z června, července a srpna (celkově 6). U každé kombinace bylo nejdříve porovnávané mračno slícováno s referenčním mračnem algoritmem založeným
na iteračním hledání nejbližšího bodu (Iterative Closest Point – ICP). Ten funguje na principu C2C –
vyhledají se nejbližší body porovnávaného mračna k mračnu referenčnímu, vypočte se rotace R
a posunutí t minimalizací vzdáleností a aplikují se získané transformační matice. Algoritmus se iteruje do té doby, než dosažené vzdálenosti jsou minimální (Besl, McKay 1992). Parametry výpočtu
M3C2 vzdáleností byly vygenerovány automaticky. Parameter normal scale byl stanoven na 0,38,
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projection scale na 0,19 a max. depth na 0,93. Pole registration error zůstalo nevyplněné, jelikož
tuto hodnotu neznáme a pro účely analýzy může zůstat nevyplněné. Nahradit ho ale může hodnota
směrodatné odchylky vzdáleností dh v tabulce 2, případně RMS chyba vypočtená při ICP algoritmu.
Výsledné vizualizované M3C2 vzdálenosti a statistické vyhodnocení analýzy jsou v kapitole Výsledky.

Obrázek 36: Vizualizace M3C2 vzdáleností v CloudCompare, kombinace červen/červenec a červenec/srpen, zdroj: autor

V tomto případě vypočtené vzdálenosti budou s nejvyšší pravděpodobností pouze chybou
měření (vzdálenosti nepřesahují v zásadě ± 0,05 m), jelikož kryoplanační terasy patří mezi tvary reliktní a v našich podmínkách již aktivnímu vývoji nepodléhají. Struktura sutě mohla být změněna
svahovými procesy ve strmějších částech či zatoulaným turistou. Navíc časový rozdíl mezi jednotlivými snímáními je pouze měsíc a měření probíhalo ve vegetačním období, tudíž jedině vegetace
mohla projít nějakou změnou objemu. Pokud by jednotlivá měření dělil rok či více, mohli by být
monitorovány následky soliflukce či jiné jevy způsobené sněhovou pokrývkou.
Pokud by byl tímto způsobem monitorován aktivní geomorfologický tvar, u kterého se dá
doložit geomorfologický proces měnící objem a strukturu tvaru (např. kamenný ledovec, písečná
duna, mrazové kopečky), a byla by k dispozici dostatečná časovou řada, bylo by možné s určitou
mírou přesnosti modelovat strukturální a objemovou změnu daného tvaru. Interval spolehlivosti,
vypočtený pro každou vzdálenost zvlášť, určuje, zdali došlo k signifikantní (statisticky doložitelné)
změně. Pokud s vyloučí ty vzdálenosti, které signifikantní nejsou, a zbylé se shlukovacím algoritmem
(např. DBSCAN, k-NN…) rozdělí do shluků, je tak možné odstranit zbytkový šum a získat zóny, kde
došlo s vysokou pravděpodobností ke změně. Podobným způsobem modelovali změny na kamenném ledovci Micheletti, Tonini, Lane (2017). Dále lze do analýzy nechat vstoupit jiné druhy dat,
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například dle místního sklonu určovat, zda do změny vstupovaly svahové procesy, či daty z ERT
(Electrical resistivity tomography) měření doplnit model o charakteristiku podloží (Zahs et al. 2019).

5.4 SEGMENTACE TRÉNOVACÍHO ÚZEMÍ
Cílem OBIA trénovacího území je segmentace území s co největší mírou podrobnosti s důrazem na kamenné bloky a následná klasifikace objektů do tříd dle velikosti bloků pomocí spektrálních
a tvarových příznaků. Trial-and-error přístupem byly testovány různé parametry a různé kombinace
vstupních vrstev do segmentačního a klasifikačního algoritmu. Statistickými metodami byla ověřena
kvalita segmentace a přesnost klasifikace.
Při segmentaci trénovacího území na Luční hory bylo využito řízených i neřízených metod.
K určení scale parametru byl použit ESP tool vyvinutý Drǎguţ, Tiede, Levick (2010), později upravený
pro software eCognition s možností vstupu více vrstev (ESP-2; Drǎguţ et al. 2014). Scale parametr
byl vygenerován pro 81 kombinací parametrů shape a compactness (hodnoty 0.1-0.9) pro každou
kombinaci vstupních vrstev (viz kapitola 1.5.3). Pro výsledné segmentace byly spočítány vybrané
metriky používané pro ověření přesnosti segmentace (Clinton et al. 2010; Costa, Foody, Boyd 2018;
Winter 2000; Liu et al. 2012; Zhan et al. 2005; Cai et al. 2018), na jejichž základě byly určeny
nejvhodnější kombinace parametrů.

Obrázek 37: ESP-2 tool v prostředí eCognition, zdroj: autor
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5.4.1

Aplikace segmentačních metod v eCognition
Vygenerované vrstvy DSM a LSPs vstupují do algoritmu Multiresolution Segmentation

v softwaru eCognition (obrázek 21).

Obrázek 38: Multiresolution segmentation v softwaru eCognition, zdroj: autor

V tabulce 12 je seznam všech kombinací vrstev. Cílem tohoto procesu je:
1) porovnat výsledky absolutních/relativních výšek, filtrovaných/nefiltrovaných dat
2) otestovat různé kombinace vstupních vrstev a zjistit, jestli zvyšují přesnost segmentace
oproti ryzí segmentaci ortofota,
3) najít nejlepší možné segmentace.

Tabulka 12: Seznam testovaných kombinací vrstev, zkratka „mix“ zastupuje syntézu vrstev DSM,
slope, roughness a topographic openness
Ortofoto
Orto+DSM_A1

Orto+DSM_A2

Orto+DSM_B1

Orto+DSM_B2

Orto+slope_A1

Orto+slope_A2

Orto+slope_B1

Orto+slope_B2

-

-

Orto+hillshade_B1

Orto+hillshade_B2

-

-

Orto+curvature_B1

Orto+curvature_B2

Orto+roughness_A1

Orto+roughness_A2

Orto+roughness_B1

Orto+roughness_B2

Orto+topo_openness_A1

Orto+topo_openness_A2

Orto+topo_openness_B1

Orto+topo_openness_B2

Orto+mix_A1*

Orto+mix_A2*

Orto+mix_B1*

Orto+mix_B2*

Mix_A1

Mix_A2

Mix_B1

Mix_B2
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Na obrázku 39 je zobrazen soubor pravidel (rule set) použitý k vygenerování segmentačních
shapefilů pro jednu kombinaci vrstev. Pro každou kombinaci parametrů shape a compactness
(0.1/0.1, 0.1/0.2, 0.1/0.3, …, 0.2/0.1, …, 0.9/0.9) probíhá určování scale parametru nástrojem ESP2 samostatně. Tyto parametry jsou zapsány do proměnné a poté zapsány do csv souboru. Váhy
vrstev se rovnají vždy 1, kromě kombinací označených znakem *. U těch je navíc otestována váha 1
pro vrstvy RGB a váhy 0.25 pro zbylé vrstvy. Pro kombinace s vrstvou stínovaného reliéfu nebo profilovou křivostí byly vygenerovány pouze varianty B1 a B2, jelikož vykazovaly daleko horší než
ostatní kombinace. Varianty A1 a A2 proto generovány nebyly. Jelikož výsledky úrovní „level_2“
a „level_3“ mají příliš vysoký scale parametr (obrázek 40), tak do ověření kvality segmentace vstupují pouze výsledky z úrovně „level_1“.

Obrázek 39: Soubor pravidel (rule set) v softwaru eCognition pro vygenerování segmentací jedné vrstvy, zdroj: autor
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Obrázek 40: Porovnání tří úrovní pro kombinaci parametrů shape = 0.6, compactness = 0.9, vrstva ortofoto, zdroj: autor

5.4.2

Kvalita segmentace
Uživatel při výběru metody hodnocení kvality segmentace musí uvážit, jestli je důležitější

v daném případě tvarová přesnost, nebo spektrální homogenita. Předmětem studie je především
segmentace jednotlivých prvků (kamenných bloků) ve scéně homogenního charakteru. Jednotlivé
bloky jsou rozpoznatelné okem, tudíž kvalita referenčních dat by měla být dostačující. Pokud by
předmětem zájmu byla například klasifikace lučních trav nad horní hranicí lesa v Krkonoších, vhodnější by byl analytický přístup s využitím znalostí o spektrálním chování vegetace. Bylo proto vytvořeno 52 referenčních polygonů v trénovacím území (obrázek 41). Vektorizována byla místní výrazná
vegetace a především bloky různých velikostí (1,2 až 0,25 m).
Cílem je, aby byly identifikovány co nejmenší prvky ve scéně. Jelikož se plocha referenčních
polygonů různí, byly zavedeny váhy pro každý polygon. Většina polygonů (kromě dvou největších)
1

má plochu menší než 1 m2. Váhy byly proto určeny jednoduchým výpočtem 𝑤𝑛 = 𝑆 , kdy Sn je plo𝑛

2

cha daného polygonu. Pro polygony s plochou větší než 1 m byla určena konstantní váha 1. Nejmenší polygon má váhu 27,74, největší 1. Vypočtené váhy budou dále využity pro výpočet vážených
empirických metrik.
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Obrázek 41: Referenční data pro ověření kvality segmentace, zdroj: autor

Pro ověření kvality segmentace byly vybrány výše zmíněné metriky: OS, US, RMS, AFI a Qr.
V současné chvíli neexistuje software s GUI prostředím, který by dokázal automaticky generovat
hodnoty metrik pro ověření kvality segmentace. Clinton et al. (2010) doporučuje open-source knihovny Java Topology Suite (JST; Vivid solutions 2020) a GeoTools (OSGeo 2020b) pro programovací
jazyk Java. Podobných výsledků lze ale dosáhnout i využitím základních vyhledávacích funkcí
a funkcí překrytí v GIS softwaru jako ArcGIS nebo QGIS. Byl proto sepsán skript s využitím knihovny
arcpy, který generuje celkově 25 hodnot za každou kombinaci parametrů (aritmetický průměr, vážený průměr, směrodatnou odchylku, minimum a maximum za každou metriku).
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6 VÝSLEDKY
6.1 M3C2 VZDÁLENOSTÍ
Výstupem z analýzy měření vzdálenosti bodových mračen jsou tři *.las soubory a tabulka
s výsledky a souhrnnými statistikami. Na obrázku 13 jsou tyto *.las soubory vizualizovány. Vzdálenost menší než -0,1 m jsou zobrazeny sytou modrou, vzdálenosti +0,1 a více červenou barvou.

Obrázek 42: Vizualizace M3C2 vzdáleností v software CloudCompare a porovnání s ortofotem, zdroj: autor
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Při porovnání kombinací lze určit místa, kde došlo k pravidelným změnám. Jedním z nich je
vegetace vlevo nahoře, kde došlo k růstu vegetace (stejně viditelné i na Obrázku 36). Druhé je
v dolní části, kde mohlo dojít opět k růstu vegetace. Na největším balvanu, jakožto stabilním prvku
scény, lze vypozorovat trend posunutí mračna vůči mračnu druhému. Červená barva indikuje, jakým
směrem je mračno posunuto.
Při porovnání inverzních kombinací (např. červen/červenec a červenec/červen) nebyly výsledné statistiky nikterak rozdílné. Zároveň vizuální inspekce odhalila pouze opačná znaménka u
vypočtených vzdáleností, což může značit dobrý výsledek ICP algoritmu. Tabulka 13 obsahuje základní souhrnné statistiky: směrodatnou odchylku, průměr a průměr absolutních hodnot. Porovnávané kombinace jsou „červen/červenec“, „červenec/srpen“ a „červen/srpen“.

Tabulka 13: Výsledné souhrnné statistiky naměřených M3C2 vzdáleností
Kombinace
mračen

Směrodatná
odchylka [m]

Průměr M3C2
vzdáleností [m]

Průměr absolutních
M3C2 vzdáleností [m]

Průměr M3C2 vzdáleností
signifikantních změn [m]

červen/červenec

0,028

0,003

0,020

0,005

červenec/srpen

0,029

-0,002

0,020

-0,003

červen/srpen

0,044

-0,009

0,032

-0,013

Předpokladem je, že bodová mračna jsou totožná, tudíž by se naměřené vzdálenosti mezi
nimi měly blížit k nule, respektive průměrná hodnota a směrodatná odchylka rozdílového DEM by
se měly blížit k nule. Průměrné směrodatné odchylky hlásí nízkou variabilitu, stejně tak průměry
vzdáleností oscilují kolem nuly. Průměrné absolutní hodnoty M3C2 vzdáleností, tedy průměrná
celková změna mezi mračny, nabývá okolo 2,5 cm, což rovněž neznačí zásadní rozdíly mezi mračny.
Pokud se vezmou v potaz pouze vzdálenosti signifikantních změn, průměry se liší od nuly více.
V tomto případě dosahují změny maximálně -1,3 cm v případě kombinace červen/srpen.
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6.2 SEGMENTACE TRÉNOVACÍHO ÚZEMÍ
Výsledky segmentace byly vyhodnoceny podle tří předem určených kritérií:
1) Jsou vhodnější pro objektovou segmentaci data odvozená z absolutních výšek nebo
relativních? Zlepšuje filtrace bodového mračna výsledky segmentace, nebo se filtrací odstraní důležité prvky reliéfu?
2) Zpřesňují LSPs výsledek segmentace?
3) Jaké jsou nejlepší segmentace?
Tabulky 14 až y obsahují shrnující data za jednotlivé varianty kombinací vrstev1. Za každou
kombinaci byla zjištěna nejnižší hodnota dané metriky (OS, US, RMS, Qr), respektive hodnota nejbližší nule (AFI). Hodnoty byly seřazeny od nejnižší po nejvyšší. Sloupec „nejlepší volba“ určuje, kolikrát byla daná varianta nejlepší pro danou kombinaci vrstev. „Průměrné pořadí“ vyjadřuje průměr
všech pořadí kombinací vrstev dané varianty (celkově. „Průměrná hodnota“ jsou zprůměrované
hodnoty metriky dané varianty. Vlevo se nachází hodnoty nevážené, vpravo vážené (w). Kromě jednotlivých variant se také hodnotí volba absolutních (A) a relativních (B) výšek. Samostatně se také
hodnotí data s omezením pásů (1) a vyfiltrované mračno (2). Červená barva značí nejlepší hodnoty.
Do vyhodnocení nebyly zahrnuty kombinace s vrstvou hillshade a curvature z důvodu velice nepřesných výsledků.

Tabulka 14: Vyhodnocení metriky OverSegmentation pro varianty kombinací vrstev, zdroj: autor
OS
A1
A2
B1
B2
A
B
1
2

nejlepší
volba
2
2
3
0
4
3
5
2

průměrná
nejlepší
prům. pořadí průměrná
prům. pořadí hodnota
volba (w) (w)
hodnota (w)
16,286
0,193
3
12,286
0,161
12,714
0,179
3
12,571
0,158
13,286
0,191
0
18,429
0,176
18,571
0,202
1
17,000
0,174
14,500
0,186
6
12,429
0,159
15,929
0,197
0
17,714
0,175
14,786
0,192
3
15,357
0,168
15,643
0,190
3
14,786
0,166

Absolutní výšky (A) zaznamenávají menší chybu nadsegmentace než výšky relativní (B). Pokud jsou menší referenční polygony upřednostněny, lepší volbou je vyfiltrované mračno.

1

Kombinací vrstev se myslí např. ortofoto + LSP(s). Varianty vrstev jsou čtyři: A1, A2, B1 a B2.
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Tabulka 15: Vyhodnocení metriky UnderrSegmentation pro varianty kombinací vrstev, zdroj: autor
US
A1
A2
B1
B2
A
B
1
2

nejlepší
volba
3
2
1
1
5
2
4
3

prům.
průměrná
nejlepší prům. po- průměrná hodpořadí
hodnota
volba (w) řadí (w)
nota (w)
14,143
0,247
4
13,286
0,295
14,571
0,282
2
14,571
0,336
15,000
0,287
0
15,571
0,348
16,429
0,281
1
16,429
0,333
14,357
0,265
6
13,929
0,315
15,714
0,284
1
16,000
0,341
14,571
0,267
4
14,429
0,322
15,500
0,282
3
15,500
0,335

Nejmenší chybu podsegmentace jednoznačeně ukazuje varianta A1.

Tabulka 16: Vyhodnocení metriky RMS pro varianty kombinací vrstev, zdroj: autor
RMS
A1
A2
B1
B2
A
B
1
2

nejlepší
volba
2
2
2
1
4
3
4
3

prům. po- průměrná
nejlepší
řadí
hodnota
volba (w)
13,429
0,352
15,714
0,366
14,143
0,347
17,714
0,360
14,571
0,359
15,929
0,354
13,786
0,350
16,714
0,363

2
0
3
2
2
5
5
2

prům. pořadí průměrná
(w)
hodnota (w)
14,143
0,354
15,429
0,371
14,143
0,351
16,571
0,366
14,786
0,362
15,357
0,358
14,143
0,352
16,000
0,368

Pro dobré výsledky RMS je dobré zvolit mračno pouze s omezením pásů. Pokud jsou menší
referenční polygony upřednostněny, lepší volbou je mračno s relativními výškami. V případě bez
vážení je zase účinná varianta A.

Tabulka 17: Vyhodnocení metriky QualityRate pro varianty kombinací vrstev, zdroj: autor
Qr
A1
A2
B1
B2
A
B
1
2

nejlepší
volba
2
1
3
1
3
4
5
2

prům. po- průměrná nejlepší
řadí
hodnota
volba (w)
13,571
0,490
15,571
0,506
14,143
0,492
17,571
0,504
14,571
0,498
15,857
0,498
13,857
0,491
16,571
0,505

3
0
3
1
3
4
6
1

prům. poprůměrná
řadí (w)
hodnota (w)
14,000
0,495
15,286
0,512
14,143
0,496
16,571
0,512
14,643
0,503
15,357
0,504
14,071
0,496
15,929
0,512
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Pro dobrý výsledek metriky QualityRate a Area Fit Index je opět dobré zvolit mračno s omezeným počtem pásů.

Tabulka 18: Vyhodnocení metriky AFI pro varianty kombinací vrstev, zdroj: autor
AFI
A1
A2
B1
B2
A
B
1
2

nejlepší
volba
3
1
1
2
4
3
4
3

prům.
průměrná
nejlepší prům. po- průměrná hodpořadí
hodnota
volba (w) řadí (w)
nota (w)
18,429
-0,376
1
16,429
-0,679
12,857
-0,600
1
15,143
-0,970
13,571
-0,735
4
13,571
-1,146
16,143
-0,419
1
15,571
-0,744
14,643
-0,488
2
15,071
-0,824
14,857
-0,577
5
14,571
-0,945
14,214
-0,556
5
14,857
-0,913
15,286
-0,509
2
14,786
-0,857

Celkový trend naznačuje, že přesnější segmentace lze docílit zvolením mračna bez filtrace
nebo jen s omezeným počtem pásů. Při soustředění se na malé polygony je lepší zvolit mračno
s relativními výškami, pro celkovou přesnost výšky absolutní.
V tabulce 19 a 20 je srovnání výsledků metrik s ortofotem. Lepších hodnot bylo především
dosáhnuto při využití většího počtu vrstev v kombinaci s ortofotem (orto+mix). Vrstvy „Mix_*“ se
pro další výpočet vynechaly.
Tabulka 19: Srovnání kombinací vrstev s ortofotem metrika AFI, zdroj: autor
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Tabulka 20: Srovnání nejlepších metrik s ortofotem zdroj: autor
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Výsledky ze skriptu v Pythonu byly uloženy do *.csv souboru. V tomto souboru byly určeny
pozice pro každou kombinaci parametrů (nejlepší 1, nejhorší 81) při seřazení sešitu podle všech
průměrných metrik (OS_mean, US_mean, RMS_mean, Qr_mean, AFI_mean_abs). Nejmenší hodnota průměru těchto pozic pro každou kombinaci parametrů byla vybrána jako nejlepší segmentace
pro danou kombinaci vrstev (viz tabulka 21).
Tabulka 21: Nejlepší vstupní parametry pro kombinace vrstev, aritmetické průměry, zdroj: autor

Totéž se udělalo i v případě vážených průměrů. Tabulky společně s výslednými segmentacemi jsou k dispozici v elektronické příloze.
Tabulka 22: Nejlepší vstupní parametry pro kombinace vrstev, aritmetické průměry, zdroj: autor
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7 DISKUZE A ZÁVĚR
První kapitole byl nejdříve seznámen s problematikou UAV LiDARu a využití leteckého laserového
skenování v geomorfologii. Kvantitativní analýzou peer-review literatury byl demonstrován trend
nárůstu zájmu o UAV technologii a o LiDARová data. Budoucnost lidarového snímání je v multidimenzionalitě (Eitel et al. 2016).
Byly představeny standardní vizualizační metody bodového mračna a vybrané rastrové reprezentace. Ještě k lepšímu vymezení kamenných bloků by mohl pomoci sofistikovanější filtrační
algoritmus než ten, který byl zvolen. Otázkou je, jestli by nedošlo spíše k zarovnání lokálních elevací
a depresí. Filtrace dat při extrakci nanoforem z bodového mračna by mohla být dalším žhavým tématem v laserovém skenování při momentální expanzi UAV LiDARů s velkou hustotou bodů/m2.
M3C2 je efektivní nástroj k detekci změn povrchu. Dokáže kvantifikovat jak erozi, tak akumulaci (záporné a kladné změny). Díky pokročilému algoritmu výsledek není ovlivněn nejistotami
(ko)registrace, drsnost povrchu…) jako jiné mechanismy určování vzdáleností mezi bodovými
mračny. Zavedením prostorově proměnného intervalu spolehlivosti je možné detekovat signifikantní (statisticky doložitelné) změny. Využití nalezne nejen v monitorování geomorfologických
jevů a kvantifikaci povrchových změn, ale také k odhalení odchylek mezi dvěma bodovými mračny
z různého měření. Před samotnou analýzou je potřeba mračna slícovat. Lepším algoritmem na slícování bodových mračen je úprava ICP algoritmu GPA-ICP, při kterém není třeba zvolit referenční
mračno. Tím by se mohlo upustit od kroku porovnání inverzních M3C2 vzdáleností pro kontrolu
správnosti slícování.
Porovnáním DSM z UAV LiDARu a DSM z fotogrammetrie (poskytnuté od KRNAP) je vidět
velké shlazení terénu a některé bloky vůbec nejsou zaznamenané. Byl vytvořen DoD těchto dvou
DSM porovnávající vertikální odchylky DSM z LiDARu od druhého DSM. Rozdíly se pohybují v rozmezí ± 0,5 m. Markantní odchylky lze zaregistrovat v oblasti vegetace a větších bloků. Fotogrammtrické DSM má plynulejší průběh, ale maže v mikrotopografickým měřítku důležité tvary. Data měla
být původně doplněna o terénní šetření, případně další měření na jaře 2020, které se bohužel uskutečnit nemohlo.
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Obrázek 43:DoD DSM z LiDARu a fotogrammetrie, zdroj: autor

Segmentace trénovacího území přinesla tyto poznatky: 1) nefiltrované bodové mračno
může přinést pozitivní výsledky v mapování nanoforem, 2) převod bodového mračna na relativní
výšky může v konkrétních situacích být vhodné, například když zkoumané území je ve velmi sklonitém terénu nebo je potřeba zvýraznit drobnější tvary, 3) kombinace více vstupních vrstev zvyšuje
heterogenitu obrazu, díky čemuž lze segmentovat drobnější tvary. Byla navržena časově náročná
metoda, která s větší mírou automatizace a odstraněním redundantních činností může být efektivním nástrojem v geomorfologickém výzkumu. Na obrázku 44 je srovnání segmentace z ortofota a
z kombinace „otho+mix_A1“, u které vychází metrika AFI 0,000. Zde jde vidět, že sice jsou zachyceny
drobnější tvary o nejmenší velikosti až 15 cm, ale za cenu „rozsekání“ tvarů větších. V tomto případě
by šlo využít hierarchie v algoritmu Multi-resolution segmentation a použít metodu popsanou Anders, Seijmonsbergen, Bouten (2011). Ti při segmentaci využili stratifikovaného přístupu, tudíž použily různé hodnoty scale parametru na různě velké objekty ve scéně. Dále jde využít jiné LSPs, na-
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příklad Sky view factor nebo Local relief (Eisank et al. 2014). Napsaný skript na výpočet metrik ověření kvality segmentace má potenciál být základem pro vytvoření softwaru umožňující efektivní
evaluaci segmentace. Žádný software určený ryze pro dálkový průzkum zatím vytvořen nebyl.

Obrázek 44: Porovnání výsledků segmentace pro vrstvy "ortofoto" a "ortho+mix_A1", zdroj: autor

Mapování a vymezení geomorfologických tvarů je jeden z primárních nástrojů geomorfologie. V současnosti podrobné geomorfologické mapování probíhá převážně lokálně. Například pro
Krkonošský národní park neproběhlo celoplošné mapování geomorfologických tvarů, což znesnadňovalo práci zaměstnancům parku, jelikož pro neodborníka je klasifikace tvaru in situ často náročný
úkol. Od května 2019 byl proto zahájen projekt „Podrobná inventarizace geomorfologických forem
na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma“ (Operační Program Životního
Prostředí CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0010037). Hlavní aktivita spočívá v terénním mapováním.
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Z dat laserového skenování byl pořízen DSM s prostorovým rozlišením 50 cm a výškovou přesností
několik centimetrů. Jedná se celkově o 500 mapových listů 1x1,5 km. Po roce fungování projektu
bylo zmapováno celkově 5500 geomorfologických tvarů na území 89 listů. Cílem tohoto projektu je
zvýšit efektivitu ochrany přírody v KRNAPu a vytvořit komplexní geodatabázi pro další geomorfologické a multidisciplinární výzkumy. Výstupem bude také Atlas geomorfologických jevů Krkonoš,
který má pomoci zvýšit povědomí mezi veřejností o geomorfologických fenoménech a jejich důležitosti v rámci ekosystému (Krause, Pilous 2020). Zkoumané metody by mohly být použity na mapování blokových akumulací v Krkonošském národním parku, jako jsou kamenná moře nebo strukturální půdy. Algoritmus M3C2 lze například aplikovat při monitorování putujících balvanů.
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