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Metoda radiometrické korekce smile efektu u hyperspektrálního skeneru

Vypracovaná diplomní práce je věnována metodice redukování speciálního typu spektrálního 

zkreslení, které se vyskytuje u hyperspektrálních elektronických skenerů. To způsobuje, že na detektor 

vymezeném pro konkrétní úzký spektrální kanál dopadá záření, jehož vlnové délky nejsou výlučně z 

plánovaného intervalu. Jedná se o problematiku důležitou pro veškeré aplikace, při nichž je výsledek 

závislý na přesnosti určení spektrálního projevu měřeného objektu nebo jevu. Taková měření se nyní 

objevují stále častěji a proto je téma velmi aktuální. 

Hlavním úkolem práce bylo prostudovat příčiny vzniku tohoto zkreslení a zhodnotit postupy 

používané pro jeho odstranění s cílem navrhnout možné úpravy umožňující lepší výsledky za 

konkrétních podmínek. Současně bylo cílem neomezit se jen na analýzu postupů vyjádřených 

příslušnými rovnicemi, ale i ověřit vhodné postupy korekce na reálných datech. Je sympatické, že 

autor navrhl český název pro zkreslení, kterému se u nás zatím ještě nikdo zevrubně nevěnoval a proto 

nemá české označení.

Práce má celkem šest kapitol a závěr, doplněných vcelku rozsáhlým přehledem literatury a 

seznamy tabulek, obrázků a zkratek. 

Po úvodu je zmíněn stručně princip konstrukce multispektrálních skenerů včetně 

hyperspektrální verze a obecně druhy zkreslení. V této části je podán souhrn dané problematiky, která 

je užitečná pro další analýzu zkreslení jak v této práci, tak i pro budoucí pokračování. Její hodnota 

utrpěla místy nejasnou terminologií nebo nedostatečně přesvědčivou argumentací. Např. na str. 20 je 

vedle výrazu šířka záběru použit i výraz „délka záběru“, jehož význam je třeba objasnit. Obdobně je 

tak nejasný význam pojmu „výška spektrálního pásma“ (str. 31) nebo „tvar spektrálního pásma“ (str.  

28, 38). Důležitý obrázek ilustrující působení zkreslení na str. 30 by byl mnohem lépe srozumitelný, 

kdyby byl vybaven i potřebnou legendou a podrobnějším popisem v textu toho, co představuje. V 

textu nad obrázkem je uveden příklad možné chyby v určení obsahu chlorofylu ve vegetaci vlivem 

této vady, proč je však důležité, že je v pásmu nárůstu odrazivosti spektrální křivky vegetace také 

absorpční pás kyslíku, není zřejmé. Podobně je postižen i následující obrázek č. 15, u něhož je v 

popisu použit výraz hloubka absorpčního pásma, který není v textu nijak vysvětlen a u kterého není 

označení svislé osy grafu.

Stěžejními v práci jsou pak další tři kapitoly, v nichž autor představuje příčiny zkoumaného 

zkreslení a používané postupy, kterými lze tuto vadu korigovat. Vedle optimálního způsobu korekce 

využívající známého průběhu spektrálního průběhu měřeného záření se práce zaměřila na postupy 

založené na statistickém vyhodnocení změny intenzity záření měřené na více detektorech v jednom 



spektrálním pásmu. Všechny hodnotí vady jako druh šumu a k jeho identifikaci používají metodu 

transformace souřadnic příznakového prostoru Minimum Noise Function (MNF).

V práci byl otestován upravený postup pro korekci spektrálního zkreslení na datech 

pořízených hyperspektrálním skenerem družice Hyperion a leteckým skenerem AISA Eagle.

Základní zjištění potvrdilo očekávaný fakt, že spektrální zakřivení je druhem radiometrické 

vady, která je velikostně velmi malá a silně závislé na konstrukci a parametrech skeneru. Nicméně její 

odstranění může být důležité pro určité aplikace se specificky zaměřenou potřebou informace.  Pro 

účely aplikace korekce této vady v podmínkách české krajiny byl v práci otestován inovovaný přístup 

k určení velikosti spektrální vady na datech, která nejsou prostorově homogenní. Na práci je přínosná 

analýza funkčnosti metody MNF a sledování podmínek, kdy její nasazení selhává. A to jak p ři zjištění 

vady, tedy jejího průběhu ve spektrálních rozsahu přístroje, tak i v jejím odstranění či zmírnění. 

Hlavním přínosem práce je návrh indikátoru vady v takových datech v podobě indexu 

spektrálního úhlu, který byl zapracován do stávající metody Trend Line Smile Correction (TLSC). Její  

algoritmus byl naprogramován v aplikaci Matlab.

Práce poskytuje i další otázky využitelné pro další zkoumání, například spolehlivost určování 

vady v absolutním vyjádření nebo propracování navrženého algoritmu indexu spektrálního úhlu v 

sofistikovanějším programovacím prostředí.

Úroveň práce snižuje její formální stránka. Především autor neužívá číslování matematických 

vztahů, což mu nedovoluje na ně přesně odkazovat v textu a stěžuje tak čtenáři pochopení příslušných 

souvislostí, především při výkladu transformace MNF v kap. 4.2.1. Autor také podcenil a nevěnoval 

potřebnou pozornost způsobu vyjadřování a proto některá konstatování vyznívají nejasně a nebo 

dokonce nesprávně.

Diplomant splnil zadání stanovené pro vypracování diplomové práce. Pracoval s  velkou mírou 

samostatnosti. Přitom si dokázal osvojit potřebné nové odborné znalosti v oblasti, která je do značné 

míry nová i prokázal schopnost samostatně řešit úkoly související s vypracováním práce. Doporučuji 

tuto práci k obhajobě.
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