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ABSTRAKT 

Diplomová práce je zaměřena na odstranění spektrální vady senzoru. Vada je uváděna pod 

názvem spectral smile effect, neboli spektrální zakřivení. Běžně jsou tímto artefaktem postiženy 

hyperspektrální senzory, jejich snímání scény je založeno na konstrukci odpovídající stíracímu 

skeneru. Vada se v datech projevuje jako jasový gradient ve směru kolmém na let senzoru a 

ovlivňuje tvar spektrální charakteristiky objektu. Odstranění je důležité především v případě 

aplikace atmosférických korekcí, které jsou přítomností vady degradovány.  

Obsahem práce je popis současných metod využívaných k detekci a eliminaci vady. Blíže je 

pak práce zaměřena na metody odstranění vady na základě vlastních měřených dat bez využití  

kalibračních cílů. Je zkoumána citlivost metod na charakter snímané scény ve smyslu 

heterogennosti scény a dalších vnějších vlivů. Současně je jedna z metod podrobně zpracována 

s výsledkem zvýšení kvality metody pro odstranění vady.     

 

Klíčová slova: 

spectral smile effect, spektrální zakřivení, hyperspektrální senzor, stírací skener, spektrální 

vady, radiometrická kalibrace  

 

ABSTRACT 

The diploma theses focused on the topic of removing spectral aberration of sensor. The 

anomaly is being called spectral smile effect, or spectral curvature. Usually are with this artifact 

affected hyperspectral sensors, whose sensing is based on principle corresponding to pushbroom 

scanner. The defect occurs in the data as brightness gradient in the cross-track direction to the 

sensor flight and affects the object’s spectral characteristics shape. Removing is important 

particularly in case of applying atmospheric correction algorithm, which are being degraded 

with presence of this defect.  

The work contents description of current methods used for detecting and eliminating this 

anomaly. The work is closer focused on the methods removing the defect based on own 

measured data without use of calibration targets. There is being examined sensitivity of the 

methods on the scene perception character, meaning heterogeneity of the scene and other 

outside influence. One of the methods is deeply processed resulting in increasing quality of the 

method for removing the defect.  

 

Keywords: 

Spectral smile effect, spectral curvature, hyperspectral sensor, pushbroom scanner, spectral 

anomaly, radiometric calibration  
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1. Úvod 

KAPITOLA 1 

Úvod 

Již od počátku novověku je jednou z největších tužeb lidstva získání hlubších znalostí o dějích, 

které se ho na Zemi bezprostředně týkají a ovlivňují jej. Snažíme se o pochopení principů těchto 

jevů, jejich fyzikální podstaty a zkoumání jejich důsledků na vývoj Země v minulosti i 

zkoumání současného stavu. Společně s příchodem „doby informační“ se nutnost přístupu 

k dostatečnému množství relevantních informací zvyšuje. To vede k tlaku na jejich efektivní 

získávání, kdy hlavními požadavky jsou obdržení kompletních informací s minimálními 

náklady při zachování maximální přesnosti, aktuálnosti a možnosti snadné analýzy i interpretace 

dat pro vlastní užití.  

Jedním z nástrojů, který z velké části splňuje tyto požadavky, je dálkový průzkum Země a 

právě tyto stále sílící požadavky vedly a stále vedou k jeho rychlému rozvoji. Význam slovního 

spojení dálkový průzkum Země lze chápat rozdílně, nicméně pokud se budeme držet definice 

DPZ jako vědního oboru, pak se jedná o metodu získávání užitečné informace z povrchu Země, 

její atmosféry, ale i jiných vesmírných těles, bez dotyku se zkoumaným objektem 

(Schowengerdt, 2006). Využívá oboru spektrofotometrie, který slouží pro zkoumání vlastností 

vzorků na základě jeho spektrálních vlastností. Tímto způsobem mohou být s vysokou přesností 

zkoumány vzorky v laboratorních podmínkách, ale stejně tak lze využít shodný princip pro 

měření v globálním prostorovém měřítku pomocí DPZ. Ve srovnání s pozemním průzkumem 

rozšiřuje možnosti důkladného zkoumání rozsáhlých a třeba i jinak nedostupných oblastí 

v krátkém časovém horizontu. Vhodnost využití metod DPZ závisí především na spektrálním a 

prostorovém rozlišení radiometru pořizujícího data a na požadavku druhu dat. Vždy bude platit, 

že pozemní průzkum je z těchto hledisek přesnější, nicméně metody DPZ přináší možnost zisku 

informací z řádově vyššího množství vzorků, což při průzkumu rozsáhlejších oblastí znamená 

často podstatně vyšší rychlost, ale i přesnost pro získání výsledků analýz než v případě 

lokálního pozemního průzkumu. Často pak dochází i ke kombinaci obou způsobů sběru dat. 

Společně s technologickým pokrokem v posledních desetiletích rostou významně i 

možnosti DPZ. Výzkum v oblasti polovodičové techniky, zdokonalení optických částí 

aparatury, zvýšení kapacity úložišť a datových přenosů, či v neposlední řadě rostoucí schopnost 

analýzy získaných dat, umožnily podstatné zvýšení kvality výstupu. Rostoucí spektrální, 

prostorové i radiometrické rozlišení sebou přináší možnosti celé řady nových aplikací.  

Jedním ze současných mezníků DPZ je vznik hyperspektrálních senzorů. Díky vysokému 

spektrálnímu rozlišení a kontinuálnímu snímání celého spektra je o snímaném objektu zjištěno 

řádově více informací, které slouží jako jedinečný „podpis“ sledovaného objektu. Díky těmto 

přesným charakteristikám je možné sledovat velice jemné rozdíly zkoumaných objektů, jako 
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například množství chemických látek, či obsah vody. Díky tomu se objevuje celá řada dalších 

oborů a aplikací, kde je možné dálkový průzkum Země s úspěchem využít. Je ale naprosto 

zřetelné, že v případě pozorování jemných odlišností se podstatně zvyšuje dopad případných 

nepřesností měření. Proto musí pro zaručení maximální přesnosti společně s rostoucím 

rozlišením přístroje růst nároky jak na kalibraci přístroje, tak také na případné korekční 

algoritmy.  

Dálkový průzkum je velice složitým oborem z hlediska samotného principu, kdy dochází 

k měření bez dotyku s objektem. Aby bylo možné popsat sledovaný objekt, je nutné znát celou 

řadu proměnných, které ovlivňují pozorování. Na jedné straně rovnice jsou vlastnosti 

sledovaného objektu, zatím co na druhé jsou vlastnosti senzoru, přenosového média a v případě 

pozorování odraženého záření i charakteristika zářiče. Další proměnnou je geometrické 

uspořádání situace pozorování, kam patří poloha objektu vůči zářiči i senzoru, jeho nadmořská 

výška i topologie terénu. Počet proměnných je více než dostatečný a jejich kompletní znalost je 

ve skutečnosti nemožná. Přesnost jejich určení, popřípadě jejich opomenutí však výrazně 

ovlivňuje přesnost analýzy získaných dat.  

Nejproblematičtější je z tohoto pohledu popsání přenosového média záření, tedy atmosféry, 

která se vyskytuje mezi sledovaným objektem a senzorem, popřípadě i zdrojem záření. 

Atmosféra je v čase i prostoru výrazně proměnné přenosové médium. K jeho určení se v případě 

hyperspektrálních dat využívají přímo data pořízená senzorem, jenž slouží k vytvoření modelu 

situace v době snímání objektu zájmu. Jedná se o nejpřesnější možnou metodu modelace, 

nicméně vyžaduje naprostou znalost charakteristik senzoru, kdy i malá odchylka vede 

k závažným chybám na výstupu modelu. Důkladná kalibrace senzoru se proto stává naprosto 

zásadním krokem.  

Konstrukce radiometru je velice složitý proces, který spolu s rostoucími nároky na výkony 

přístroje podléhá už po několik desetiletí bouřlivému vývoji. Odstranění všech nedostatků 

konstrukčních řešení a materiálů však není možné. Z důvodů konstrukčních nepřesností, 

nedokonalosti optiky, zdaleka ne ideálnímu chování některých materiálů, ale i chybám 

vyplývajících z prosté existence fyzikálních zákonů, nelze očekávat bezchybné informace na 

výstupu z radiometru. Z tohoto důvodu je nutné u každého radiometru dokonale znát vnitřní 

charakteristiky přístroje, kdy znalost odchylek oproti ideálnímu stavu umožňuje jejich 

odstranění a tím i zvýšení přesnosti měření. Jak již bylo zmíněno výše, spolu s rostoucím 

rozlišením a zvyšujícími se nároky na přesnost přístroje roste důležitost přesné kalibrace, a 

proto je proces laboratorní kalibrace v případě hyperspektrálních senzorů zásadním krokem.  

Tato práce je zaměřena právě na jednu z vad způsobených konstrukcí radiometru 

vyskytujících se u stíracích skenerů. Jedná se o vadu běžně označovanou jako „spectral smile 

effect“, či by se dal použít výstižný český výraz spektrální zakřivení. Projevuje se na senzoru ve 

směru kolmém na let, kdy míra ovlivnění je přímo závislá na poloze detektoru v rámci řádky 

senzoru. Výsledkem působení vady je ovlivnění spektrálních vlastností snímku, způsobené 

rozdílnou šířkou pásma a centrální vlnové délky jednotlivých detektorů. S rostoucím 

spektrálním rozlišením radiometru narůstá na významu, což je důvod, proč se u 
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hyperspektrálních skenerů této konstrukce běžně přistupuje ke korekci vady. Její význam přímo 

závisí na předpokládaném využití dat, nicméně v případě provádění atmosférických korekcí na 

hyperspektrálních datech se jedná o krok naprosto zásadní. 

Odstranění spektrálního zakřivení je především úkolem laboratorní kalibrace skeneru, která 

je prováděna před umístěním radiometru na nosič a jeho použitím v praxi. Korekční algoritmy 

by měly být natolik kvalitní, aby nebylo možné chybu v datech odhalit. Nicméně v řadě případů 

tomu tak není. Může to být vinou naprostého zanedbání chyby, časem způsobené degradace 

některých částí přístroje, zanedbáním laboratorní kalibrace, či například vnějšími vlivy na 

radiometr, jako jsou vibrace, změna teploty, tlaku a další (Gao, 2004; Guanter, 2006). 

V případě, kdy je „spectral smile effect“ v datech natolik výrazný, že ovlivňuje výstupy analýz 

dat, je nutné pokusit se o eliminaci jevu přímo z dat nasnímaných radiometrem. Právě postupům 

odstranění vady na základě dat získaných za letu se věnuje další obsah této práce. 

1.1. Cíle práce 

Cílem této práce je důkladný popis spektrálního zakřivení jako vady obsažené v datech 

získaných z hyperspektrálních senzorů konstrukce stírací skener. Vysvětlení příčin jejího vzniku 

v rámci aparatury radiometru zmíněné konstrukce a uvedení dopadů dané vady na další analýzy. 

Význam spektrálního zakřivení je zásadní pouze v případě části aplikací hyperspektrálních dat, 

proto je důležité vymezení relevantních případů. 

Práce je zaměřena na eliminaci vady spektrálního zakřivení z hyperspektrálních dat 

s minimalizací negativních dopadů na dataset. Algoritmus eliminace by měl dosahovat 

kvalitních výsledků při zachování maximální možné jednoduchosti pro případného uživatele a 

zároveň nikterak extrémní náročnosti na výpočetní výkon. Práce je rozdělena na několik dílčích 

segmentů.  

Prvním úkolem je zmapování jednotlivých možností postupů detekce vady z dat měřených 

hyperspektrální senzorem. Její zjištění a popis jsou zásadními kroky pro její další eliminaci.  

Jednotlivé metody budou vysvětleny a bude popsána jejich funkčnost včetně jejich případných 

limitů a nedostatků.  

Další částí je zmapování současné situace již existujících algoritmů sloužících k eliminaci 

vady a jejich možností využití. V rámci práce bude vybráno několik zásadních konceptů 

sloužících k odstranění vad, u nichž bude vysvětlen princip. Pro vybraný koncept budou 

zhodnoceny dopady na data, úspěšnost odstranění a případná omezení algoritmu pro 

zpracovávaná data.  

Očekávaným výsledkem práce je vytvořit inovovaný algoritmus odstranění spektrálního 

zakřivení, který je schopen dosahovat kvalitních výsledků redukce vady při zachování 

jednoduchosti a minimalizace potřeby dalších informací o situaci v době pořízení datasetu. 

Výsledky metody budou adekvátně srovnány s dalšími metodami využívanými v rámci práce.  

Analýzy sloužící k hodnocení jednotlivých metod eliminace budou testovány na datasetech 

hyperspektrálních stíracích skenerů Hyperion s využitím dat AISA Eagle.   
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2. Principy dálkového průzkumu Země 

KAPITOLA 2 

Principy dálkového průzkumu Země 

Dálkový průzkum Země je definován jako měření vlastností objektů na povrchu Země 

s využitím letadla, popřípadě satelitu jako nosiče senzoru. Prostorová informace k popisu 

objektů nedostačuje, a protože nedochází ke styku senzoru s objektem, je nutné využít pro 

získání další informace projevu, který lze pozorovat vzdáleně. Jako nosič informace je proto 

využíváno vlnění, nebo chcete-li záření, které objekt sám vyzařuje, či se od objektu odráží a 

které se dále šíří prostředím. K popisu objektu může sloužit například mikrovlnné záření, 

viditelné záření, ale třeba i akustické vlnění. Získaný popis objektu se pak nazývá spektrální 

informace. (Schowengerdt, 2006) Jednotlivé druhy vlnění odpovídají rozdílným vlnovým 

délkám záření, jak je patrné na obrázku 1. Shodný princip pozorování lze použít i v případě 

sledování jiných těles než Země. 

 

 

 

 

Pro jednotlivé druhy záření je vhodný rozdílný způsob detekce a využívá se proto buď 

aktivních, nebo pasivních metod.  V případě aktivních metod je využíváno vlastního zdroje 

záření, to znamená umělého zářiče s dobře známou charakteristikou vyzařování, kdy je 

senzorem detekováno záření rozptýlené zpět k senzoru. Aktivních metod je využíváno například 

při detekci akustického, či mikrovlnného vlnění. Oproti tomu pasivní metody jsou založeny na 

detekci záření od přirozených zářičů ať už přímo, či odrazem. Zdrojem záření je v podstatě 

jakýkoliv objekt o nenulové teplotě. Nicméně pasivních zářičů je možné využít pouze 

v případech, kdy je emitované, respektive odražené záření natolik výrazné, aby jej bylo možné 

detekovat. Volba metody detekce záření je proto závislá především na vyzařovací 

charakteristice zářiče, případně i odrazivých vlastnostech odražeče. Je nutné si uvědomit, že 

záření přijaté v případě pozorování z leteckého nosiče, či umělé družice odpovídá záření 

odraženému, ale i emitovanému zemským povrchem a stejně tak i atmosférou a mraky. 

Množství záření, které je detekováno senzorem, je silně závislé na propustnosti atmosféry pro 

dané vlnové délky záření. Proto je pasivních metod možné využít pouze u silných zářičů a pro 

vlnové délky odpovídající poměrně vysoké propustnosti atmosféry. Jsou využívány například  

 

Obr. 1 Schematické znázornění elektromagnetického spektra 
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pro oblast viditelného, či infračerveného záření, kdy zdrojem záření jsou Slunce, či Země.  Na 

obrázku 2 je uveden příklad propustnosti atmosféry odpovídající záření o vlnových délkách 

v intervalu přibližně 400 a 2500 nm. Obrázek velice dobře ilustruje dopad propustnosti 

atmosféry na zář měřenou senzorem, kdy ve spektrální charakteristice záře jsou patrné výrazné 

oblasti absorpce záření podstatně snižující její hodnotu po průchodu prostředím. Zář, měřená 

senzorem pro danou vlnovou délku, je závislá na spektrální odezvě přístroje v daném pásmu, 

zářivému toku ze Slunce a odrazivosti systému povrch-atmosféra (Cairns, 2003). Tato oblast 

rozsahu vlnových délek je používána pro detekci slunečního záření odraženého od povrchu 

Země, kdy spektrální odrazivost popisuje spektrální vlastnosti sledovaného objektu. Důvodem 

je právě převládající intenzita vyzařování Slunce oproti Zemi.  

Z hlediska fyzikálního principu je informace o sledovaném objektu získávána měřením 

přijatého množství elektromagnetického záření, které objekt odráží, i sám emituje. Záznam 

množství elektromagnetického záření je prováděn buď fotochemickou metodou, kdy materiál 

reaguje na množství dopadajících fotonů, popřípadě optoelektronickou metodou, kdy dochází ke 

změně odporu detektoru a tím i změně odečítané elektrické veličiny – elektrického proudu, 

popřípadě napětí. (Kolář, 1997). V současnosti je až na výjimky využíváno digitálního 

zpracování na úkor analogového.  

Množství detekovaného záření při zanedbání vlivu atmosféry je přímo závislé na objektu, 

kdy jeho spektrální vlastnosti ovlivňuje jeho složení, struktura, teplota, či například vlhkost. 

V případě odraženého záření i řada dalších podmínek týkající se geometrické konstelace dané 

scény a vyzařovacích charakteristik zdroje záření. Jedná se „podpis“ daného objektu, na základě 

kterého je možné jej odlišit od okolí. Proto je prováděno spektrální měření v určitém intervalu 

vlnových délek (tzv. pásmo nebo kanál), které slouží k odlišení jednotlivých objektů ve scéně 

na základě jejich spektrálních vlastností. Spektrální vlastnosti objektu lze pozorovat pro různé 

Obr 2.  Spektrální charakteristika záře a propustnosti atmosféry (Jupp, 2004) 

 Propustnost atmosféry - zelená, zář měřená na radiometru - červená  
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pozice intervalů sledovaných vlnových délek, přičemž hodnota intenzity detekovaného záření je 

závislá i na šířce intervalu.  

2.1. Multispektrální senzory 

Měření pouze v jednom intervalu vlnových délek je nepraktické z hlediska množství získané 

informace. Při heterogenitě sledované scény není možné odlišit všechny objekty. Je proto 

využíváno měření ve více spektrálních pásmech, která odpovídají různým pozicím intervalů o 

přesně daném rozsahu vlnových délek záření. Jedná se pak o takzvané multispektrální měření, 

které využívá faktu, že rozdílné materiály mají v různých oblastech vlnových délek rozdílné 

spektrální vlastnosti. Typicky jsou senzory konstruovány s diskrétními pásmy umístěnými v 

oblastech vlnových délek s nízkou absorpcí záření atmosférou. V těchto kanálech je senzorem 

detekováno záření obsahující informaci o měřeném povrchu a na základě kombinace měřených 

hodnot jednotlivých kanálů je možné efektivně odlišit rozdílné objekty. K popisu objektů slouží 

spektrální charakteristika, kterou je možné sestavit na základě hodnot naměřených přístrojem.  

Počet spektrálních pásem a jejich šířka určují spektrální rozlišení senzoru. To jsou společně 

s prostorovým rozlišením určeným nejmenším možným pozorovatelným objektem, který je 

možné z dat odlišit, jedny z nejdůležitějších charakteristik. Obecně lze vysledovat trend, kdy 

spektrální i prostorové rozlišení leteckých a satelitních radiometrů roste, nicméně pro řadu 

senzorů to neplatí. Požadavky uplatnění dálkového průzkumu Země jsou v jednotlivých oborech 

velice rozdílné a je proto zkonstruována celá řada radiometrů se zcela rozdílným rozmístěním 

spektrálních pásem, odlišným spektrálním i prostorovým rozlišením a řadou dalších parametrů. 

Počet radiometrů se výrazně zvyšuje, a to jak na oběžné dráze, tak i v případě leteckých 

senzorů. Děje se tak společně s nárůstem států, které se o vývoj senzorů pro DPZ zajímají. 

Zároveň však dochází ke vzniku řady komerčních projektů.  Množství a rozdílnost 

charakteristik senzorů umístěných na oběžné dráze Země je možné si prohlédnout na obrázku 3. 

2.2. Hyperspektrální senzory 

Počet spektrálních kanálů u multispektrálních senzorů je různý, ale až na několik výjimek 

nepřekračuje desítku. Na obrázku 4 je možné si prohlédnout spektrální charakteristiku 

odpovídající multispektrálnímu senzoru Landsat 7 ETM+.  Jak je dobře patrné, pozorování je 

prováděno nespojitě a průběh spektrální funkce popisuje pouze malou část spektrálních 

vlastností objektu. Pro řadu aplikací a analýz proto nevyhovuje. U studií prováděných pomocí 

DPZ platí, že jejich úkolem je zjištění spektrálních vlastností sledovaných materiálů, popřípadě 

jejich změnu v čase. Může se jednat o objekty na povrchu Země, ale stejně tak mohou být 

sledovány i spektrální vlastnosti atmosféry, či vodních ploch (Kawishwar, 2007). Záleží na 

sledovaných vlastnostech objektu, zda je počet, šířka a rozmístění pásem pro danou aplikaci 

dostačující, či nikoliv. Pokud bychom trvali na této koncepci pozorování, bylo by nutné pro 

řadu aplikací vytvořit vlastní senzory, což je příliš neefektivní. Postupy výroby polovodičové  
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techniky, stejně jako optiky a datových úložišť nám však umožňují sestavení přesnějších 

hyperspektrálních senzorů.   

Hyperspektrální senzory jsou obvykle konstruovány pro v podstatě spojité shromažďování 

dat z několika stovek spektrálních pásem v elektromagnetickém spektru, kdy šířka pásem je 

obvykle konstantní o šířce 5 -10 nm a někdy i méně. Uvedený princip poskytuje možnost 

rozpoznat fyzické a chemické vlastnosti sledovaných objektů. Vysoké spektrální rozlišení slouží 

k identifikaci materiálů, zatímco prostorové rozlišení umožňuje objekt odlišit. (Gross, 1998) 

Díky v podstatě spojitému pozorování v úzkých pásmech je možné sledování přesných 

absorpčních vlastností materiálů, s nimiž přichází záření do styku, ať už se jedná o plynné, 

kapalné, či pevné látky. Na základě interakcí záření s objekty je možné získat přesné hodnoty 

spektrální odrazivosti, či emisivity, jako kvalitní popis pozorovaného objektu. Spektrální 

charakteristika záření takového senzoru je pak velice přesná a hladká, což vypovídá o přesnosti 

popisu. Viz obrázek 4.  Měření jsou natolik přesná, že je možné provádět srovnání i 

s laboratorním měřením fyzicky získaných vzorků. Výsledkem je možnost celé řady nových 

aplikací v oborech geologie, zemědělství, hydrologie, životního prostředí a dalších, kdy je 

možné určit minerální složení hornin, stav sledované vegetace, či například množství planktonu 

v oceánech.   

Vysoký počet pásem a kontinuita spektrálního pozorování v poměrně široké oblasti 

vlnových délek znamená pro senzor vysokou univerzálnost. Možné omezení může přinášet 

pouze případné nedostatečné prostorové rozlišení přístroje, či stále ještě příliš nízké spektrální 

rozlišení. Hyperspektrálními senzory je možné plně nahradit i multispektrální senzory, kdy 

v případě potřeby je možné provést syntézu jednotlivých spektrálních kanálů pro vytvoření 

Obr. 3 Rozdělení senzorů na orbitě na základě rozlišení senzorů (Showengerdt, 2007) 
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širších pásem. Navíc je možné i poměrně úspěšně simulovat jednotlivé multispektrální senzory, 

což umožňuje srovnání měřených dat.  

Požadované výsledky hyperspektrální měření jsou natolik náročné, že je nutné mít na zřeteli 

veškeré faktory, které by mohly výsledek ovlivnit. Velice důležitý je vliv přenosového média 

záření, kterým je atmosféra. Atmosféra není inertní k přenášenému záření a při snímání scény 

jsou kromě vlastností objektu pozorovány i vlastnosti atmosféry. Prakticky nikdy však nejsou 

předmětem pozorování obě tyto složky zároveň, proto je nutné jednu z nich ze záření přijatého 

detektorem odfiltrovat. Velice důležitým krokem jsou proto atmosférické korekce, které slouží 

k modelaci vlivu atmosféry na základě modelu přenosu záření. Druhým krokem, který není 

možné zanedbat je kvalitní kalibrace samotného přístroje, která výrazně ovlivňuje výsledky 

pozorování a samotný model atmosférických korekcí. Je proto nezbytné důkladné zaměření na 

radiometrické korekce. Výsledek měření je závislý i na geometrickém uspořádání snímané 

scény, čímž je myšleno postavení zářiče vůči pozorovanému objektu, postavení senzoru, ale i 

uspořádání terénu, kde je objekt pozorován, či chybách objektivu skeneru. Eliminace těchto 

vlivů je prováděna pomocí geometrických korekcí.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Obr. 4  Spektrální rozlišení senzorů 

 Multispektrální senzor Landsat ETM+ (modře),  

 Hyperspektrální senzor Hyperion  (zeleně) 

 Body odpovídají středu spektrálního pásma radiometru 
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3. Senzory 

KAPITOLA 3 

Senzory 

V současné době vzniká tlak na konstrukci hyperspektrálních satelitních senzorů. Důvodem je 

především odstranění nedostatků velkého úhlu záběru, což způsobuje výrazné geometrické 

zkreslení a problémy stínů u členitého terénu. Navíc je obtížné mapování rozsáhlých oblastí, či 

temporální srovnání více měření. Tyto problémy nejsou u satelitních senzorů natolik výrazné, 

nicméně je zde stálý požadavek vysokého spektrálního i prostorového rozlišení. Jak je patrné 

z rovnice  

 

 

, kdy A odpovídá ploše detektoru, L je záře měřená detektorem a β je okamžité zorné pole. 

Zářivý tok Φ měřený detektorem se při zachování prostorového rozlišení výrazně sníží. Toto 

tvrzení je založeno na faktu, že velikost okamžitého zorného pole je silně závislá na letové 

výšce nosiče. Míru závislosti lze vypozorovat z následující rovnice 

 

 

, kde h je výška letu a d je průměr plochy odpovídající danému prostorovému rozlišení na 

sledovaném objektu. Při zachování časového úseku pořízení scény může být díky tomu 

množství zářivé energie odpovídající povrchu natolik nízké, že není možné jej odlišit od 

vnitřního šumu radiometru, který vzniká na každém senzoru. Klesající odstup signál-šum, 

neboli SNR, jak pak natolik nízký, že by byl detektor fakticky nepoužitelný. Na obrázku 5 je 

například patrné, že na počátku, ale i v dalších částech spektra je SNR velice nízké a data 

v těchto pásmech budou šumem výrazně degradována. Takto poškozená data lze pak těžko 

využít.  

Aby se odstup signál-šum u satelitních senzorů zvýšil, konstruují se radiometry s nižším 

prostorovým rozlišením. Řádově přibližně padesátkrát nižším, čímž dochází k opětovnému 

nárůstu okamžitého zorného pole radiometru. Další snížení prostorového rozlišení je pro řadu 

aplikací nicméně nepřípustné, proto je i přes tento ústupek okamžitý zorný úhel satelitních 

senzorů běžně i 1/40 okamžitého zorného úhlu leteckého senzoru. Poslední možností ovlivnění 

množství dopadajícího zářivého toku na detektor je prodloužení doby expozice jedné lokace 

radiometrem. Frekvence snímání scény vychází z rychlosti nosiče, který se pohybuje po oběžné 

dráze Země přesně danou rychlostí. Doba expozice je proto závazná, aby bylo možné zaručit 

kontinuální snímání celé scény bez ztráty návaznosti jednotlivých pixelů a řádků. Prodloužení 
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času je proto možné pouze změnou principu snímání scény, což vyplývá z konstrukce 

radiometru.  

Díky podstatnému vlivu atmosféry je hladina signálu odraženého od zemského povrchu i 

přes předchozí kroky poměrně nízká. Je proto nutné zajistit očištění dat od rušivých vlivů ať už 

radiometru, či samotné atmosféry. Tento krok zaštiťují radiometrické korekce. (Datt, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Konstrukce senzoru 

Účelem snímání scény je její kvalitní popsání. Proto je prováděn záznam ve třech dimenzích (x, 

y, λ), kdy první dvě jsou odpovědné za prostorové určení získané informace a odpovídají 

kartézskému systému souřadnic. Poslední dimenze slouží k záznamu spektrální informace a 

určuje hodnotu záře dopadající na senzor. (Nieke, 2008) Pokud uvažujeme digitální zpracování 

dat, pak souřadnice x a y určují v obraze polohu jednotlivých pixelů výsledné scény, zatímco λ 

určuje naměřenou hodnotu v dané pozici. Počet vzorků v jednotlivých dimenzích je závislý na 

prostorovém rozlišení radiometru, šířce záběru a spektrálním rozlišení radiometru. Na obrázku 6 

je možné si prohlédnout, jak výrazný rozdíl může mezi jednotlivými senzory být. Zde je uveden 

rozdíl mezi množstvím vzorků získaných pomocí hyperspektrálního senzoru AVIRIS v oblasti 

vlnových délek viditelného a blízkého infračerveného záření, a multispektrálního senzoru 

Landsat TM v oblasti shodných vlnových délek. Směr x odpovídá prostorové informaci kolmo 

ke směru pohybu senzoru a ve výsledném obraze je znázorněna řádkou. Oproti tomu souřadnice 

y představuje informaci získanou ve směru letu a odpovídá sloupci vzorků, kdy počet je určen 

délkou zaznamenávané scény. Osa odpovídající hodnotě λ pak odpovídá jednotlivým kanálům 

pro daný rozsah vlnových délek.  

Z důvodu diametrálně odlišného množství získané informace, se může způsob záznamu u 

hyperspektrálních a multispektrálních senzorů lišit. V případě hyperspektrálních senzorů je 

k získání informace ve směru letu využíváno zásadně pohybu nosiče. Jednotlivé spektrální 

kanály jsou výsledkem rozkladu přijatého záření na intervaly žádaných vlnových délek. A pro 

získání informace ve směru kolmém na let pak existují obecně dva odlišné principy. V případě 

Obr. 5 Laboratorní výsledky SNR pro senzor Hyperion (Pearlman, 2000) 
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takzvaných zametacích skenerů je informace ve směru řádky získána díky rotujícímu zrcátku. U 

stíracích skenerů je pak pohyb zrcátka nahrazen řádkou detektorů, kdy každý detektor v řádce je 

ekvivalentem jedné polohy rotujícího zrcátka. Princip snímání scény je v obou případech patrný 

na obrázku 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Zametací skener 

První hyperspektrální senzory, které byly sestaveny, měly konstrukci mechanických, 

takzvaných zametacích skenerů (whiskbroom skener). Snímání scény řádku ve směru kolmém 

na pohyb nosiče je prováděno po jednotlivých pixelech. Kompozice řádky je získána díky 

pohyblivé části senzoru, jímž je rotující, či kmitající zrcátko. Díky změně polohy zrcadla 

dochází ke změně zorného úhlu radiometru, čímž je detekována zář odpovídající rozdílné 

poloze v prostoru. Na počtu poloh zrcadla pak závisí snímaná šířka záběru radiometru. Snímání 

ve více spektrálních pásmech je vytvořeno rozkladem záření odraženého od zrcadla. Záření 

rozložené na intervaly požadovaných vlnových délek je rozptýleno ve směru lineárního pole 

detektorů, kdy na jednotlivé detektory dopadá zář odpovídající určenému spektrálnímu kanálu. 

Obr. 7 Záznam informace v řádce – konstrukce skeneru (Showengerdt, 2007) 

Obr. 6 Dimenzionalita obrazových dat DPZ (Showengerdt, 2007) 

 Multispektrální senzor Landsat TM, hyperspektrální senzor AVIRIS 
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Jak bylo řečeno výše, informace ve směru sloupce je získána na základě dopředného pohybu 

nosiče.  

Neustálý dopředný pohyb nosiče však způsobuje, že řádka snímaná senzorem neodpovídá 

na povrchu linii kolmé na směr letu, což je patrné i na obrázku 7. Pro převod do kartézských 

souřadnic je proto nutné provést transformaci snímku. Rychlost pohybu zrcátka pro 

zaznamenání jednotlivých pixelů je vypočtena tak, aby docházelo k mírnému překryvu 

exponovaných oblastí. Díky tomu je možné zaručit vysokou přesnost interpolace. Nicméně i 

přesto dochází k mírnému rozostření výsledné scény. Díky nutnosti velice rychlého pohybu 

oscilace zrcátka je možná doba expozice jedné lokace velice krátká. Proto je takto konstruovaný 

skener náchylný na odstup signálu od šumu. Jak bylo uvedeno v kapitole výše, při vysoké výšce 

letu dochází při zachování prostorového a spektrálního rozlišení k poklesu SNR. Dobu expozice 

je možné ovlivnit velice omezeně, a proto může docházet ke splynutí signálu s šumem. Z tohoto 

důvodu jsou hyperspektrální senzory zmíněné konstrukce využívány pouze pro letecké 

snímkování. V případě radiometrů umístěných na oběžné dráze navíc není možná fyzická 

kontrola přístroje a výskyt mechanického konstrukčního prvku v aparatuře krajně nevhodný.  

K pozitivním vlastnostem této konstrukce naopak patří snadná kalibrace senzoru. 

V lineárním poli detektorů odpovídá každý jeden detektor za zisk záření z jednoho spektrálního 

kanálu. Pokud je provedena důkladná kalibrace jednotlivých detektorů na základě jejich funkce 

spektrální odezvy, pak je zaručena dokonalá spektrální kalibrace celého snímku a odstranění 

většiny artefaktů. (Chrien, 1990) V porovnání s konstrukcí stíracích skenerů mohou proto 

nasbíraná data dosahovat vyšší kvality. (Mouroulis, 2000) Často jsou proto senzory této 

konstrukce využívány i jako referenční.       

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Stírací skener 

Stírací skenery (pushbroom skenery) jsou konstrukčně novější záležitostí především z důvodu 

výrazných kvalitativních nároků na pole detektorů. V případě hyperspektrálních stíracích 

skenerů je využito 2D pole detektorů, kdy ve směru řádky (směr kolmý na dráhu letu) je 

zaznamenávána prostorová informace odpovídající šířce záběru. Oproti tomu druhá dimenze 

pole detektorů slouží k záznamu spektrální informace. V jednom sloupci detektoru je proto 

obsažena prostorová informace téhož místa pro jednotlivá spektrální pásma.  

Šířka záběru skeneru pushbroom konstrukce je závislá na počtu detektorů v jedné řádce a 

prostorovému rozlišení skeneru. Délka záběru je pak shodná s prostorovým rozlišením skeneru. 

Záření zachycené radiometrem při jedné expozici je dále rozloženo na jednotlivé intervaly 

Tab. 1 Parametry současných hyperspektrálních skenerů zametací konstrukce 
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vlnové délky a rozptýleno ve směru odpovídajících detektorů jak v řádce, tak i sloupci. Scéna o 

větších rozměrech je následně vytvořena opět pomocí dopřednému pohybu nosiče.  

Díky konstrukci řádky detektorů odpovídající šířce záběru podstatně roste možný čas 

expozice oproti zametacím senzorům. Jedná se o nárůst z řádu nanosekund na řád mikrosekund. 

Zjednodušeně lze říci, že suma času expozice jedné řádky je pro obě konstrukce senzoru 

přibližně totožná. Proto platí, že délka expozice u stíracích skenerů je n-násobně vyšší oproti 

zametacím, kde n vyjadřuje počet měřených vzorků v řádce zametacího skeneru. Díky tomu se 

podstatně zvyšuje SNR koeficient. Tento rozdíl umožňuje využití senzorů i pro velice vzdálená 

pozorování včetně orbity Země.  

Podstatnou nevýhodou je naopak obtížná kalibrace senzoru. Vzhledem k tomu, že chybí 

jednotící prvek v podobě zrcátka, který by zabezpečil shodnost spektrálních charakteristik 

v rámci řádky, je nutné provést spektrální kalibraci všech detektorů. Pokud má kvalita 

snímaných dat odpovídat zametacím skenerům, je nutné provést shodnou kalibraci na základě 

spektrální odezvy. Při počtu detektorů v matici hyperspektrálních skenerů je to však prakticky 

nemožné. (Mouroulis, 2000) Přistupuje se proto ke kalibraci pouze omezeného množství 

detektorů a ostatní hodnoty jsou interpolovány. Výsledky proto nejsou tak kvalitní. Nicméně 

kvalita konstrukce a kalibrační techniky jsou dnes již natolik výkonné, že pozitiva této 

konstrukce převažují a jsou jimi osazovány i letecké senzory.   

 

 

        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.1.3 Rozklad záření 

Jedním ze zásadních úkonů při detekci přijatého záření je jeho rozklad na intervaly dle 

spektrálního rozlišení spektrometru. Úspěšnost rozkladu záření závisí na optických prvcích 

senzoru, jejichž úkolem je ideální rozklad záření při eliminaci maxima optických vad aparatury 

a rozptyl záření ve směru detektorů. Výsledkem je zachování správného spektrálního i 

prostorového rozlišení radiometru. Úspěšnost závisí na kvalitě konstrukce optických prvků i na 

přesnosti rozložení optických členů. Sama optika přístroje je zdrojem vad a jejich kompletní 

odstranění dalšími optickými členy není fakticky možné. Nicméně řada systémů konstrukcí se 

s eliminací vypořádá obstojně.  

Tab. 2 Parametry současných hyperspektrálních skenerů stírací konstrukce 
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Zář vstupující do senzoru odpovídá celému rozsahu vlnových délek záření. V konstrukci 

hyperspektrálních skenerů se většinou vyskytuje více jak jedno pole detektorů. Záření je proto 

rozděleno na několik málo pásem nejčastěji pomocí polopropustných zrcadel, která část záření 

propustí a zbylé odrazí ve směru dalšího pole detektorů. Dalším krokem je rozložení záření na 

intervaly potřebných vlnových délek, které odpovídají jednotlivým spektrálním kanálům. 

V případě hyperspektrálních senzorů se jedná o velice úzké intervaly, které na sebe navíc 

navazují. Není proto možné využít hranolů. Praktičtější je využití difrakční optické mřížky. 

Mřížka je konstruována jako zrcadlo, na kterém je řada nepatrných vrypů. Díky lomu a odrazu 

světla na vrypech dochází k oddělení jednotlivých vlnových délek záření. Rozklad záření je 

závislý na počtu vrypů na mm. Větší počet vrypů na 1 mm umožňuje rozložení záření kratších 

vlnových délek. Na obrázku 8 je uvedena ukázka možné konstelace optické soustavy 

hyperspektrálních skenerů. Je zde patrné záření pronikající štěrbinou radiometru dopadající na 

konkávní zrcadla a difrakční konvexní mřížku. Druhým úkolem této mřížky kromě rozkladu 

záření je i rozptýlení záření odpovídající jednotlivým kanálům ve směru jim určených detektorů.  

Pole detektorů je umístěno v ohniskové rovině radiometru, kde při eliminaci veškerých 

optických vad dochází k dokonalé sbíhavosti paprsků záření na jednotlivé detektory. Na základě 

principu snímání řádky má u zametacích skenerů tvar liniového pole detektorů. Oproti tomu u 

stíracích skenerů je v oblasti ohniskové roviny umístěno 2D pole detektorů (viz obrázek 9). 

Díky rozměrům pole detektorů u pushbroom senzorů je nutné využívat větší prostor optických 

členů soustavy. Vzhledem k tomu, že optické vady jednotlivých členů se zpravidla zvětšují ve 

směru od středové osy optiky, jsou oproti konkurenční konstrukci radiometru zdrojem 

výraznějších artefaktů v měřených datech. Je proto nutné počítat s horší prostorovou i spektrální 

kalibrací senzoru, většinou především v okrajových částech snímané scény.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. 8  Princip rozkladu záření (Mouroulis, 2000) 

 Offnerova konfigurace optiky 

Obr. 9 Konstrukce detektoru 

 Zametací a stírací skener 
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3.2. Princip detekce záření senzory 

Při pozorování scény senzorem je zaznamenáván energetický tok záření směřující od prostorové 

jednotky na povrchu ve směru senzoru. Toto odražené, či emitované záření dopadá na jednotku 

detektoru a v obraze odpovídá záznamu jednoho pixelu. Radiometrická veličina definující 

předchozí situaci se nazývá zář L a je definována jako zářivý tok (W) na jednotkový prostorový 

úhel (sr
-1

) na jednotku plochy Země (m
-2

). (Kawishwar, 2007) Množství dopadajícího záření je 

pak přímo úměrné hodnotě na výstupu z radiometru.  

Optika senzoru přijímá záření v celém spektru vlnových délek. Oproti tomu detektor, jehož 

úkolem je zaznamenat množství dopadající energie, je schopný pracovat pouze v určitém 

rozsahu vlnových délek. Díky svým fotocitlivým vlastnostem mění detektor svůj elektrický 

odpor na základě množství dopadajícího záření. Výsledkem změny odporu je pak změna 

elektrické veličiny na výstupu z detektoru. (Kolář, 1997) Fotocitlivý materiál, z něhož je senzor 

vytvořen, však mění svou citlivost v závislosti i na vlnové délce dopadajícího záření. Použitím 

různých příměsí, či rozdílných fotocitlivých sloučenin je však možné citlivost detektoru na 

různé vlnové délky záření měnit, přibližovat ideálnímu průběhu a posouvat interval citlivosti na 

různé vlnové délky záření. Využitelný interval vlnových délek dosahuje pro jednotlivé 

materiály šířky v řádu stovek nanometrů až jednotek mikrometrů. Využívá se proto pro 

konstrukci celého pole detektorů odpovídající různým oblastem záření. Pro záření viditelného a 

blízkého infračerveného spektra (VNIR) je například nejčastějším křemíkový detektor. Pro 

oblast krátkovlnného infračerveného záření (SWIR) pak například detektory vyrobené z InAs. 

Na obrázku 10 je patrný průběh spektrální citlivosti křemíkové fotodiody. V grafu je možné 

vidět, že průběh není zdaleka konstantní a charakteristiku chování detektoru je proto nutné mít 

dobře popsánu. V praxi je využíváno pouze části charakteristiky, kde dochází k pozvolné změně 

citlivosti. Krajní oblasti spektrální citlivosti materiálu, kde dochází k náhlým změnám 

sensitivity, již nejsou z důvodu klesající citlivosti a případné příliš velké chyby měření 

využívaný. 

Účelem DPZ a obecně spektrofotometrie je popis spektrálního chování zkoumaného 

materiálu pro jednotlivé λ. Této definici odpovídá nutnost získání popisu chování v diskrétních 

hodnotách vlnové délky záření. Ve skutečnosti neprobíhá měření záře pouze na konkrétní λ, ale 

v omezených intervalech v řádu jednotek, někdy ale i stovek nm. To závisí na předpokládaném 

využití senzoru. Dle požadovaného intervalu vlnových délek musí být záření ostatních vlnových 

délek z detektoru odfiltrováno, popřípadě jak bylo uvedeno v kapitole výše, rozptýleno pomocí 

spektrálních děličů na jiné detektory, jejichž účelem je detekce záření v odlišném intervalu 

spektra. Filtrace záření je vyjádřena jako pásmo propustnosti v oblasti určitých vlnových délek, 

kdy v části spektra je vysoká propustnost záření a postupně pro ostatní vlnové délky záření klesá 

až k nule. Tato funkční závislost propustnosti na vlnové délce je patrná na obrázku 10. Tradičně 

má pravidelný tvar, kdy v centru pásma je propustnost nejvyšší, zatímco k okrajům klesá. 

Díky pravidelnosti tvaru funkční závislosti, který se velmi blíží Gaussově funkci, je možné 

vlastnosti pásma propustnosti snadno popsat pomocí dvou hodnot (viz obrázek 11). Centrální 

vlnová délka (cwl) odpovídá střední hodnotě funkce, která se typicky nachází v místech 
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nejvyšší propustnosti. FWHM se pak odpovídá vzdálenosti mezi body, kde spektrální odezva 

klesne k polovině maxima funkce propustnosti. (Jupp,2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem spektrální citlivosti detektoru a pásma propustnosti jednotlivých filtrů je funkce 

spektrální odezvy, která odpovídá funkční závislosti odezvy jednoho detektoru na dopadající 

záření o různé vlnové délce. Příklad výsledku spektrální odezvy na základě citlivosti detektoru a 

množství dopadajícího záření je patrný na obrázku 10. Při bližším zkoumání je zřejmé, že tvar 

funkční závislosti není zcela symetrický, což je způsobeno asymetrií spektrální citlivosti 

detektoru. Tradičně je šířka pásma propustnosti mnohem menší, než je uvedeno na obrázku, což 

platí zcela jistě u hyperspektrálních senzorů. Změna spektrální citlivosti v takto úzkém pásmu 

vlnových délek proto v podstatě nevede k degradaci tvaru pásma propustnosti. Proto se i 

Obr. 11 Definice rozměrů odezvy na základě centrální vlnové délky a FWHM 

Obr. 10 Vznik funkce spektrální odezvy  

 Závislost citlivosti detektoru na vlnové délce, pro křemíkový detektor (modře);  

 Pásmo propustnosti pro daný detektor –popsáno Gaussovou křivkou při cwl 300 nm 

 a FWHM 300 nm (zeleně); funkce spektrální odezvy (červeně)  
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v případě funkce spektrální odezvy běžně využívá popisu tvaru pomocí centrální vlnové délky a 

FWHM. V případě nestandardního tvaru funkce propustnosti, popřípadě její výrazné šířky je 

nutné využít jiných způsobů popisu.      

3.3. Radiometrické korekce 

Základním účelem DPZ je získání informací o pozorované scéně. Díky složitému konceptu 

bezdotykového snímání povrchu se však v datech vyskytuje řada vad. Úkolem radiometrických 

korekcí je eliminace těchto vad a vlivů, které vedou k jejich vzniku. Záleží však na požadavku 

přesnosti měření, do jaké míry jsou jednotlivé korekce důležité. (Kolář, 1997)  

Korekční algoritmy lze rozdělit do čtyř skupin: 

a) opravy dané kalibrací přístroje 

b) opravy vyplývající ze změny ozáření, které jsou závislé na výšce Slunce nad obzorem 

c) opravy vyplývající z geometrie letu, působené úhlem ozařování objektu 

d) opravy vyplývající ze stavu atmosféry označované jako atmosférické korekce 

 

Jednou ze skupin, která spadá pod radiometrické korekce a které se týká obsah této práce, 

jsou opravy dané kalibrací přístroje. Kalibrace přístroje je jedním ze stěžejních kroků před 

samotným použitím senzoru. Účelem kalibrace je dokonalé seznámení se s charakteristikami 

chování jeho jednotlivých prvků a skládá se ze spektrální a prostorové kalibrace senzoru. 

Základem je provedení laboratorní kalibrace, která umožňuje velice přesné metody průzkumu 

vlastností přístroje. Při jich znalosti je pak možné eliminovat případné vady senzoru. Druhou 

možností je naopak kalibrace za letu. Cílem kalibrace za letu je eliminace vad, které nejsou 

stálé, případně pro ně není využití laboratorní kalibrace vhodné. Příkladem může být odstranění 

náhodného šumu ze snímku. Dalším důvodem může být například i selhání dříve provedené 

předletové kalibrace. Proto je důležitá především u satelitních senzorů, kde není možná 

případná další kalibrace na zemi. Po startu senzoru je přístroj vystaven celé řadě vnějších vlivů, 

které mohou mít negativní vliv na jeho chování. Mohou jimi být například změna teploty, 

atmosférického tlaku, vibrace, degradace senzoru či další vnější vlivy. Kontrola kvality 

kalibrace je proto prováděna na základě snímků pořízených radiometrem. Mohou to být snímky 

scény zemského povrchu, popřípadě je využíváno periodického opakování snímání vhodného 

jiného cíle. Příkladem takových kalibračních cílů může být kalibrační lampa umístěná na 

senzoru, zavřená krytka optiky jako černý cíl a pokud je možná změna úhlu pozorování senzoru, 

pak jsou jako cíle využívány i sluneční, či lunární kotouče společně s atmosférou země.  

Výskyt jednotlivých artefaktů v datech je kromě úspěšnosti laboratorní kalibrace závislý na 

konstrukci senzoru. U stíracích skenerů se lze setkat například s nefunkčními detektory (tzv. bad 

pixel), které se ve snímku projevují sloupci s neměnnou hodnotou. Druhou vadou detektoru 

může být trvalé podhodnocení některých pixelů, které je způsobeno nízkou citlivostí detektoru. 

Výsledkem je výrazně odlišná funkce spektrální odezvy detektoru oproti ostatním detektorům 

v řádce. (Goodenough, 2003) K vadám způsobeným optikou naopak patří „keystone“, či 
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„spectral smile“, kterému se věnuje tato práce. Jedná se principielně velice podobné vady, kdy 

první z nich má negativní vliv na prostorové určení získané informace a druhá z nich na 

spektrální. (Mouroulis, 2000) 

Keystone je možné vysvětlit jako mísení prostorové informace ze dvou sousedních pixelů 

řádky detektorů, kdy ve směru jednoho z pixelů je rozptýlena i část záření, která odpovídá 

prostorové informaci ze sousední pozice. Oproti sousedskému efektu je tato chyba způsobena 

optikou senzoru a její velikost není v rámci snímku stálá, ale zvyšuje se obvykle směrem ke 

krajům snímku.  Spektrální zakřivení je naopak způsobeno smísením spektrální informace ze 

dvou spektrálních kanálů. 
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4. Spectral smile effect 

KAPITOLA 4 

Spektral Smile Efekt 

Spectral smile effect, neboli spektrální zakřivení, se vyskytuje u senzorů využívajících pro 

detekci záření 2D pole detektorů. První rozměr detektoru slouží k záznamu prostorové 

informace, zatímco ve druhé dimenzi je zaznamenána spektrální informace. Výsledkem vady je 

spektrální ovlivnění dat a u senzorů s vysokým spektrálním rozlišením mohou být data citelně 

degradována. Proto je v případě hyperspektrálních senzorů stírací konstrukce skeneru vhodné 

zvážit analýzu intenzity spektrální vady a její případné odstranění.  

Spektrální zakřivení patří mezi nízko frekvenční artefakty a jeho výsledkem je ovlivnění 

spektrálních vlastností dat na základě rozdílného tvaru funkce spektrální odezvy jednotlivých 

detektorů. V případě ideální konstrukce stíracího skeneru odpovídají jednotlivé řádky detektoru 

v podstatě samostatným spektrometrům, které jsou schopné detekovat záření na přesně dané 

vlnové délce. Jednotlivé detektory v řádce pak slouží k záznamu odlišných vzorků v prostoru 

pro zcela shodný rozsah vlnových délek záření. Tvar a pozice funkce spektrální odezvy všech 

detektorů v řádce je v tomto ideálním případě naprosto shodná. Jak bylo zmíněno v kapitole 

týkající se konstrukce senzorů, v případě stíracích skenerů je však spektrální kalibrace celého 

pole detektorů velice ztížena.  

Příčinou spektrálního zakřivení je optická soustava starající se o přenos záření z objektivu 

na jednotlivé detektory. Přestože úkolem optické soustavy je kromě rozkladu a přenosu záření i 

maximální eliminace všech optických vad, každý optický prvek může být sám činitelem, který 

se podílí na síle „smile efektu“. Příčinou mohou být nevhodná vzdálenost, úhel natočení, 

nedokonalý tvar optického členu, či nehomogennost materiálu. Hlavním viníkem je především 

difrakční mřížka, jejímž úkolem je rozklad záření a jeho rozptyl ve směru detektorů. Vlivem 

vady optiky pak dochází k nepřesné projekci záření na pole detektorů, což vede ke vzniku vady 

spektrálního zakřivení. (Mouroulis, 2000) Důsledkem vady optiky je ovlivnění pásma 

propustnosti záření, což má degradující vliv na funkci spektrální odezvy detektoru. Optická 

vada má v případě spektrálního zakřivení dva následky na pásmo propustnosti. V prvním 

případě dochází k posunutí centrální vlnové délky, což je způsobeno zkreslením projekce. 

Druhým důsledkem je, že vlivem změny ostrosti projekce dochází i ke změně šířky pásma 

propustnosti. Výsledkem je, že na detektor dopadá i záření vlnových délek, které mu nepřísluší, 

případně může být část naopak neoprávněně odfiltrována. (Ceamanos, 2010)   

   Optické vady se často ve směru od osy optiky zvyšují. Vzhledem k tvaru pole detektorů je 

nutné využít i okrajové části optických členů, a proto se vada v závislosti na vzdálenosti od osy 

záběru na jednotlivých detektorech typicky zvyšuje. Obecně lze proto předpokládat, že v oblasti 

osy optiky, odpovídá tvar i umístění funkce spektrální odezvy hodnotám, pro které byl senzor 
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konstruován, zatímco u krajů detektoru bude vada nejvyšší. Na obrázku 12 je možné si 

prohlédnout typické následky spektrálního zakřivení na funkci spektrální odezvy řádky 

detektorů. Je patrné, že střední sloupec má téměř ideální tvar, zatímco ve směru od středu pole 

detektorů se odchylka zvyšuje. Směrem od osy záběru dochází k nárůstu šířky pásma 

propustnosti a zároveň k jeho posunu. Tato závislost však zdaleka nemusí platit vždy. Její 

průběh může mít u některých senzorů složitější charakter.   

Působení této nelineární poruchy je mírně nestálé i ve směru spektra. Charakter působení je 

podobný, nicméně nelze tvrdit, že síla „smile“ je v celém sloupci detektorů shodná.  Průběh 

chování centrální vlnové délky v jednotlivých řádcích je patrný na obrázku 13, který odpovídá 

senzoru Hyperion. Je patrné, že v případě tohoto senzoru se v krajních pozicích detektorů liší 

intenzita velikost posunu cwl až o 1 nm a rozdíl v rámci jednoho řádku je více než 3,5 nm. 

Obdobně dochází i ke změně šířky pásma propustnosti na detektoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 13 Závislost centrální vlnové délky na pozici detektoru (Aktaruzzaman, 2008) 

 Jednotlivé křivky odpovídají spektrálním pásmům senzoru Hyperion 

Obr. 12 Tvar pásma propustnosti detektorů pro tři sloupce řádky (Ceamanos, 2010) 
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Na základě simulace důsledků spektrálního zakřivení bylo zjištěno, že spektrální posun 

1nm, může v případě FWHM detektoru 10 nm způsobit změnu odečtené hodnoty až o velikosti 

25 %. Veškeré negativní dopady jsou eliminovány až v případě, kdy posun centrální vlnové 

délky a změna šířky nedosahují více jak 1 % FWHM. (Gao, 2004; Green, 1998; Cairns, 2003) 

Takovéto přesnosti spektrální kalibrace dosahují senzory konstrukce zametacích skenerů. U 

stíracích skenerů není možné vytvořit senzor s takto vysokou spektrální přesností. Nicméně 

pomocí korekčních metod se lze těmto výsledkům přiblížit.  

4.1. Důsledky výskytu vady v datech 

Významnost spektrálního zakřivení je dána především zaměřením zpracovávané úlohy. U řady 

senzorů a aplikací nemusí být provedení korekcí nutné. To vše závisí na požadavku přesnosti 

aplikace, kterou provádíme. Mezi důležité hodnoty sledované v případě spektrálního zakřivení 

patří především absolutní vyjádření velikosti rozdílu spektrální kalibrace mezi jednotlivými 

detektory v řádce. Druhým důležitým parametrem je pak vyčíslení odchylky oproti referenční 

hodnotě, která odpovídá centrální vlnové délce a FWHM dané řádky detektorů. Významnost 

spektrálního zakřivení je pak relativní vzhledem ke spektrálnímu rozlišení senzoru. Je zřejmé, 

že spektrální posun odpovídající 4 nm je mnohem důležitější v případě, kdy FWHM detektoru 

je 10 nm, oproti případu, kdy je FWHM rovno 50 nm. 

Důsledkem spektrálního zakřivení je ovlivnění DN měřené spektrometrem a tím i vnesení 

chyby do výpočtu všech odvozených radiometrických veličin. Nejvýrazněji je spektrální 

chování sledovaného objektu ovlivněno v případě náhlé výrazné změny hodnoty spektrální záře 

ve spektrální charakteristice. Nejvíce jsou proto dotčeny oblasti vlnových délek, kde se 

vyskytují pásma absorpce atmosféry. Pro ilustraci bylo využito simulace. Na obrázku 14 je 

simulována spektrální charakteristika fiktivního objektu. Ve spodní části obrázku jsou načrtnuty 

funkce spektrální odezvy pro jednotlivé kanály se vzorkováním a FWHM 10 nm. V horní části 

snímku je patrné, co se stane se spektrální charakteristikou objektu, pokud je proveden posun 

funkcí spektrální odezvy o 1, 2, či 3 nm. Z obrázku je jasně patrné, že nejvýrazněji se hodnota 

záře měřené radiometrem změní v oblastech jejího rychlého nárůstu, či poklesu. V případě, že 

se hodnota záře mezi jednotlivými spektrálními pásmy výrazně nemění, nemá spektrální posun 

v podstatě žádný vliv.  

Při zpracování hyperspektrálních dat je velice častým krokem korekce vlivu atmosféry na 

měřenou zář. Vzhledem k vysoké přesnosti je pro výpočet vlivu atmosféry využíváno přímo dat 

měřených senzorem. Výskyt jednotlivých plynů a aerosolů v atmosféře je prováděn především 

pomocí síly absorpce záření. Je proto využíváno jak polohy, tak tvaru absorpčních pásem. Díky 

zkreslení spektrálních charakteristik však dochází k chybnému vyhodnocení, čímž jsou data 

poškozena. (Cairns, 2003) I malá chyba ve spektrální charakteristice způsobená spektrálním 

zakřivením, má za následek ovlivnění atmosférických korekcí. Situace je o to vážnější, že 

velikost spektrálního zakřivení v jednotlivých sloupcích snímku je proměnná. Proto i 

vyhodnocení stavu atmosféry v rámci snímku nebude shodné. Nejvýraznější chyby v získané 



30 
 

spektrální odrazivosti pak vzniknou právě v oblastech absorpčních pásem, kde je korekce 

nejmarkantnější. Váda se projevuje jako výrazné špičky a prohlubně ve spektru. Negativním 

důsledkem vady je, že i v případě pozorování prostorově zcela homogenní plochy dochází ke 

zkreslení a ve výsledných datech se tak nejeví. Naopak projeví se na ní jasný gradient, která 

odpovídá právě velikosti spektrálního zakřivení v jednotlivých sloupcích detektoru. 

Jak bylo uvedeno výše, nejzásadněji jsou znehodnoceny oblasti vlnových délek odpovídající 

absorpčním pásmům. Proto veškeré spektrální informace v těchto oblastech ztrácejí svou 

hodnotu pro další zpracování. Například v případě vytvoření klasifikačního pravidla, které jako 

příznak používá některé z oblastí absorpce, lze předpokládat omezení přesnosti klasifikace. 

Míra ovlivnění pak závisí na velikosti spektrálního zakřivení. Jako příklad lze uvést oblast 

red-edge, která se nachází v intervalu vlnových délek výrazného nárůstu odrazivosti vegetace a 

slouží pro hodnocení jejich vlastností. Právě v této oblasti vlnových délek se nachází pásmo 

atmosférické absorpce kyslíku. Například bylo zjištěno, že spektrální posun v oblasti red-edge o 

velikosti 2 nm může způsobit chybu výpočtu množství chlorofylu ve vegetaci o 0,2 mg/g. 

Takové množství odpovídá běžně 20 % z celého obsahu chlorofylu v rostlině.  (Guyot, 1988; 

Chao, 2006) Díky svému multiplikativnímu charakteru a využití více spektrálních pásem jsou 

na zesílení spektrálního zakřivení náchylné i některé spektrální indexy, které slouží 

k zvýraznění spektrálního chování objektů.                    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Metody detekce 

Spektrální zakřivení není natolik výraznou chybou, aby bylo možné ji v datech běžně spatřit. 

Velikost spektrální odchylky je tak malá, že v běžných datech dojde k jejímu rozpuštění ve 

spektrální a prostorové informaci sledované scény. Pro rozhodnutí o nutnosti korekce vady i 

konečného zhodnocení její úspěšnosti, je však nutné využít prostředku, který případnou chybu 

odhalí. Běžně je využíváno dvou ukazatelů. Jedním z nich je tvar absorpčních pásem a druhým 

Obr. 14 Simulace vlivu spektrálního zakřivení 
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je metoda Minimum Noise Fraction. Na jakém principu tato metody přesně pracuje, je 

vysvětleno v následující kapitole.  

Jak bylo uvedeno v kapitole výše, v oblasti absorpčních pásem je dopad spektrálního 

zakřivení nejzřetelnější. Jsou proto ideálním nástrojem pro možnost jeho odhalení. Každé 

absorpční pásmo má své minimum, ke kterému se velice rychle svažuje. Existence spektrálního 

zakřivení zaručuje, že pro danou míry posunu centrální vlnové délky bude hodnota odečtena 

v odlišné pozici absorpčního pásma oproti datům bez této vady. Proto nejjednodušší metodou 

odhalení vady je odečtení naměřených hodnot v řádce snímku, který odpovídá pásmu absorpce. 

Chyba je však ve snímku viditelná pouze v případě snímání homogenní plochy v řádce. 

K výraznému potlačení heterogenity však postačí vynést místo hodnoty v řádku průměrné 

hodnoty jednotlivých sloupců (viz obrázek 15). Zvýraznění pomocí průměrné hodnoty z celého 

sloupce snímku je účinně využívané i u dalších uvedených metod. V obrázku 16 je patrné, že 

tvar absorpčního pásma je závislý na pozici detektoru v řádku. Již ze samotného obrázku lze 

v tomto případě vypozorovat, že spektrální zakřivení bude pravděpodobně rychle růst k pravé 

straně snímku. Na poznatku závislosti tvaru pásma na kvalitě spektrální kalibrace jsou 

vytvořeny další metody detekce, které se pokoušejí hodnotit tvar a výšku spektrálního pásma. 

Proto je hodnocení prováděno na základě dvou spektrálních pásem, kdy jedno odpovídá minimu 

spektrálního pásma a druhé jednomu z jeho ramen. Popřípadě, u širších pásem absorpce, lze 

k hodnocení využít více kanálů, které popisují chování absorpčních pásem na jejich dně. 

Účelem indexů, je lépe vystihnut tvar průběhu spektrálního úsměvu. Ukázky dvou indexů je 

možné si prohlédnout zde: 

 

 

V případě rozdílového indexu bylo ke kvantifikaci využito dvou absorpčních pásem. Oproti 

tomu v případě normalizovaného indexu (Jupp, 2004) je výpočet založen na hodnotě absorpce 

na dně a rameni absorpčního pásma spolu se spektrální vzdáleností mezi nimi. Další ukazatel 

který se pokouší o indikaci „smile“ na základě tvaru absorpčního pásma, je využití spektrálního 

úhlu. Spektrální úhel je výsledkem výpočtu úhlu mezi dvěma vektory v n-rozměrném prostoru, 

kde n je počet pásem, pomocí kterých je pásmo absorpce popsáno. Vektor každého pixelu 

v řádce by měl být mírně odlišný, přičemž velikost úhlu je závislá na velikosti chyby.    

 

 

 

 

  

Obr. 15 Detekce „smile“ na základě hloubky absorpčního pásma   
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Oproti tomu druhý směr detekce vady je založen na metodě MNF. Tato metoda je založena 

v podstatě na filtraci nerelevantních dat, které velikost spektrálního zakřivení skrývají a jeho 

viditelném odhalení na základě analýzy snímku. MNF je zaměřena na sledování interakce mezi 

prostorovou strukturou dat a šumem. (Datt, 2003) Využívá metody transformace spektrálních 

kanálů, které odpovídají intervalu vlnových délek do jiného prostoru. Výsledkem transformace 

je převod dat do takzvaných komponent, kdy zjednodušeně dojde k oddělení informace, která 

náleží signálu a která se jeví jako šum. (Amato, 2009) Účelem je zisk skupiny komponent 

s vysokým poměrem SNR a v druhé části komponent naopak od SNR klesá. V případě, kdy se 

v datech vyskytuje spektrální zakřivení, objeví se v první komponentě znatelný jasový gradient 

(viz obrázek 17), který je výsledkem spektral smile efektu ze všech spektrálních kanálů. Pokud 

se gradient v datech nevyskytuje, lze konstatovat, že dataset není touto vadou postižen. Pro 

zvýraznění jevu v případě, kdy není zcela jisté, zda v datech vada skutečně je, je vhodné vynést 

do grafu průměrnou hodnotu z jednotlivých sloupců MNF-1. 

Pomocí metody MNF lze navíc velice efektivně hodnotit úspěšnost odstranění spektrálního 

zakřivení, popřípadě negativní dopady použité metody. Využívá se rozdílu komponent před 

použitím metody a po ní. Pokud jsou výsledky metody naprosto správně, mělo by být v MNF-1 

patrné odstranění jasového gradientu. Oproti tomu v ostatních komponentách by žádný rozdíl 

neměl být patrný.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Minimum Noise Fraction 

Proces zpracování dat pomocí Minimum Noise Fraction patří do skupiny metod transformace 

dat, kdy změnou projekce vstupních dat (spektrálních kanálů) dochází k transformaci souřadnic 

do jiného prostoru.  Původní projekce založená na snímání pásem v různých oblastech vlnových 

délek je nahrazena novým prostorem o stejných rozměrech, ale za využití jiných dimenzí, nebo 

li os souřadného systému. (Yokoya,2010) Do skupiny těchto transformací patří například 

nejznámější PCA, Martin-Taylor, či právě MNF. Účelem těchto metod je popis získané 

informace obsažené v datasetu takovým způsobem, aby byla relevantní informace obsažena 

Obr. 16 Absorpční pásmo 770 nm 

 Tvar pásma pro různé sloupce snímku 
Obr. 17 Komponenty MNF- 1 a MNF-2 

 V MNF-1 patrný spectral smile 
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v nižším počtu nových kanálů, takzvaných komponent. Efektivnější popis získaných dat je 

možný díky jejich redundanci v jednotlivých spektrálních kanálech datasetu. V případě 

hyperspektrálních dat, kde je vzdálenost mezi spektrálními pásmy minimální, lze předpokládat, 

že data obsažená v jednom kanálu jsou velice podobná sousednímu a existuje mezi nimi 

výrazná korelační závislost. Díky tomu je možné zaznamenat většinu informací ze dvou 

spektrálních kanálů pouze do jednoho nového, přičemž dojde ke ztrátě malého množství  

informace. Při použití velkého počtu spektrálních pásem je pak předpoklad, že velká část dat je 

redundantní a k popisu většiny informace v datasetu postačuje pouze několik komponent. 

Dochází v podstatě ke kompresi spektrální informace, a proto jsou tyto metody v případě 

hyperspektrálních dat často využívány pro redukci počtu kanálů s cílem snížení náročnosti další 

analýzy dat. Zcela zásadní je způsob získání parametrů projekce tak, aby byla komprese dat co 

možná nejúspěšnější. Právě v tomto kroku se jednotlivé metody liší.   

Asi nejznámější, metoda hlavních komponent (PCA), vytváří nové komponenty jako 

lineární kombinace záře měřené v pozicích pixelů, kdy jednotlivé komponenty jsou vzájemně 

nekorelované a mají maximální rozptyl. Právě podmínky ortogonality nových komponent a 

jejich řazení na základě maximalizace variability dat je důvodem, proč je v posledních 

komponentách PCA umístěn v podstatě pouze šum. Oproti tomu metoda MNF pracuje od 

počátku s předpokladem, že nejdůvěryhodnější je informace z dat, kde je maximální odstup 

signál-šum. Šum je od počátku považován za nechtěný a podmínka maximalizace variability 

v datech u PCA je proto v případě MNF transformace nahrazena podmínkou maximalizace 

poměru SNR (Green, 1988). Podle Yokoya, 2010, či Chen, 2000 je proto úspěšnost redukce 

spektrální informace oproti PCA vyšší. Navíc v případě MNF skutečně platí, že data jsou řazena 

dle relevance, kdy takzvaný šum je skutečně v posledních, nově vzniklých kanálech. Tento 

předpoklad v případě PCA transformace dat nutně platit nemusí, což je z hlediska například 

snižování počtu využívaných kanálů pro další analýzu zásadní informace. 

Matematicky je MNF transformace vyjádřena na základě nekorelovanosti složek signálu 

S(x) a šumu N(x), které jsou základem měřeného datasetu Z(x). 

               

, kdy dataset je výsledkem spektrálních pásem, Zi(x), i,…,p. Znak x pak vyjadřuje pozici 

souřadnice jednotlivých vzorků ve spektrálních pásmech. Díky vzájemné nezávislosti obou 

složek lze napsat, že 

                              

a je proto možné vytvořit lineární transformaci odpovídající Minimum Noise Fraction 

                            
      

takovou, že jednotlivé komponenty Yi(x) jsou navzájem kolmé. Členy rovnice hi vyjadřují 

transformační vektory, takzvaní vlastní vektory, jejichž směr odpovídá souřadným osám nového 

ortogonálního prostoru. Obecně lze lineární transformaci datasetu vyjádřit jako  
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, kde matice Y(x) je zaplněna novými komponentami a matice H vektory vlastních komponent. 

Pořadí vlastních vektorů v matici je shodné s velikostí vlastních čísel vektorů. Vlastní vektory 

matice pak určují „otočení souřadného sytému v prostoru“. Výpočet vlastních čísel a vlastních 

vektorů je zcela zásadní pro výsledek transformace. V případě metody Minimum Noise Fraction 

odpovídá jejich výpočet otočení ve směru maximalizace poměru SNR. Díky jejich vlastnosti 

maximalizace rozptylu odpovídá velikost vlastního čísla míře SNR v komponentách a proto 

„kvalita“ dat komponent dále v pořadí postupně klesá.  

Nejdůležitějším krokem transformace je určení korelační matice šumu, která určuje 

úspěšnost výsledku transformace. Není obvyklé, aby společně s hyperspektrálními daty byla 

poskytována data charakterizující šum a proto je nutný jeho odhad. Pro odhad matice šumu 

v datech je v případě dálkového průzkumu země využito předpokladu výrazné prostorové 

korelace mezi měřenými daty, zatímco náhodný šum prostorovou korelaci nemá. Proto je 

možné uvažovat, že hodnoty sousedních pixelů, které nejsou postiženy šumem, by měly mít 

velice blízkou naměřenou hodnotu. Na základě tohoto předpokladu bylo dovozeno (Switzer, 

1984), že míru šumu v pásmu je možné odhadnout na základě hodnoty sousedních pixelů 

 

 

respektive jak je ze vzorce patrné, například z pixelu o pozici vpravo a dolů. (Yokoya,2010) 

Předpoklad, že iniciátorem heterogenity v datech je samotný šum, je v případě dat DPZ 

samozřejmě mylná, nicméně pro další postup zpracování je tento odhad šumu dostatečný. 

Rozložení šumu v datech musí být přibližně stejné ve všech spektrálních pásmech 

zpracovávaného datasetu. Pokud tomu tak není, je nutné vstupní data standardizovat tak, aby 

byla variabilita šumu a střední hodnota shodná ve všech spektrálních pásmech. Na základě 

šumové matice jednotlivých pásem je možné vytvořit jejich kovarianční matici 

 

 

, která slouží k vytvoření samotné transformace. Druhým vstupem, který určuje výsledek 

transformace je kovarianční matice dat, která je vytvořena na základě závislosti mezi 

jednotlivými spektrálními kanály.  

 

 

Tyto dvě kovarianční matice jsou jedinými vstupy nutnými pro nalezení směru vlastních 

vektorů, které odpovídají podmínce maximalizace SNR. Pokud si všimnete postupu níže, je 

patrné, že MNF transformace dat je v podstatě vytvořena na základě dvou transformací PCA a 

kroku odstranění šumu z dat. (Ceamanos, 2010).   

Předpoklad je takový, že hledáme matici A takovou, kdy 
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, kde I je jednotkou maticí a CN kovarianční maticí šumu. Prvním krokem pro splnění toho 

předpokladu je výpočet vlastních B a vlastních čísel Λ z matice CN .  

 

Pak platí, že  

 

V následujícím kroku je prováděno odstranění šumu z dat 

 

, kdy kovarianční matice měřených dat CZ je transformována získanou maticí A. 

Transformovaná kovarianční matice     je následně diagonalizována 

 

, kdy výsledkem je diagonální matice vlastních čísel Δ a matice vlastních vektorů D. 

Transformační matice MNF pak vychází jak z kovarianční matice šumu, tak také dat.   

 

Tato transformační matice vlastních vektorů H vyjadřuje lineární kombinaci původních 

souřadnic spektrálních pásem Z(x) do nových souřadnic jednotlivých komponent Y(x).  

 

 Přesný způsob provedení transformace obrazových hyperspektrálních  dat pomocí metody 

MNF je možné si prohlédnout v Příloze 2.3 : MNF transformace dat, popřípadě v podobě 

kompletního matematického vyjádření v práci (Amato, 2009).   

 

Spectral smile effect a MNF 

Hlavní otázka však zní, proč se v případě aplikace MNF transformace na hyperspektrální data 

obsahující spektrální zakřivení objevuje jasný jasový gradient v první komponentě MNF. 

Zásadním poznatkem je, že tato metoda je založena na odstranění redundance informace a 

maximalizaci SNR. Je zcela očividné, že ve směrech nejvyšší variability šumu je obsaženo 

pouze málo informace odpovídající signálu a naopak. Přitom účelem metody MNF je 

maximalizace odstupu signálu od šumu, kdy v první komponentě lze předpokládat SNR 

nejvyšší a v dalších komponentách postupně klesá. Zvyšování SNR při MNF transformaci je 

prováděno na základě redundance dat v jednotlivých spektrálních kanálech. Je pak naprosto 

logické, že vysoké SNR lze uvažovat u informace, která se v datech neustále opakuje, zatímco u 

náhodných jevů, jako je náhodný šum, je SNR minimální. Právě proto je v první komponentě 

obsažena informace, která se v datasetu vyskytuje nejčastěji. Lze tam spatřit například 

pruhování, které je způsobenou sloupcem nefunkčních detektorů, či vodní plochy, které se 

projevují v širokém pásmu vlnových délek jako homogenní oblasti s nízkou odrazivostí. Jak 

bylo řečeno v kapitole výše, spektrální zakřivení je způsobeno nepatrnou změnou vlastností 
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funkce spektrální odezvy, která se obvykle postupně zvyšuje ve směru od osy pole detektorů. 

Nicméně mezi řádky detektorů, které odpovídají rozdílným spektrálním kanálům, se průběh 

mění velice pozvolně a lze jej považovat za v podstatě shodný. A právě díky existenci vady ve 

všech spektrálních pásmech se v MNF-1 objevuje jasně patrný gradient, kdy míra zvýšení, či 

snížení jasu v jednotlivých sloupcích odpovídá odchylce ve spektrální odezvě detektorů. 

4.3. Metody odstranění spektrálního zakřivení 

Metody odstranění spektrálního zakřivení lze na počátku rozdělit do třech kategorií dle způsobu 

získání dat sloužících ke kalibraci. Může se jednat o data získaná na základě laboratorního 

měření, data získaná z měření kalibračních cílů a poslední skupinou jsou data odpovídající 

běžné scéně. 

Již při vývoji radiometru existuje předpoklad, že není možné sestavit senzor bez existence 

chyby ve spektrální kalibraci přístroje. Proto se běžně před použitím přistupuje k získání přesné 

charakteristiky přístroje pomocí laboratorního měření. Výsledkem je určení odchylek měření 

oproti hodnotám, kterých by měl radiometr dosahovat. V případě spektrální kalibrace se jedná o 

hodnoty centrální vlnové délky a FWHM, které popisují funkci spektrální odezvy jednotlivých 

detektorů. Takto získané kalibrační údaje jsou pak poskytovány běžnému uživateli společně 

s daty scény, popřípadě jsou předletová kalibrační data využita pro korekci měřené scény před 

poskytnutím zákazníkovi.  

Druhou možností odstranění vady je určení její velikosti na základě pozorování speciálních 

cílů, jako jsou Slunce, Měsíc, či jiného referenčního zdroje. Těchto metod kalibrace za letu je 

využíváno v podstatě pouze u satelitních senzorů, kdy neexistuje další způsob kontroly 

správnosti kalibrace. Díky prostorové homogennosti zdroje záření, popřípadě plochy odražeče, a 

minimálnímu ovlivnění interakcí s přenosovým médiem je možné získat poměrně přesné údaje 

o stavu kalibrace. V případě zjištění výrazných odchylek oproti předletové kalibraci je možné 

provést upravení korekčních algoritmů.  

Do poslední skupiny patří metody, které se pokouší odstranit „smile effect“ na základě 

informací získaných z měřené scény. V tomto případě je provedení případné korekce ponecháno 

zcela na uživateli dat. Důvodem je především fakt, že v případě provedení korekcí dochází 

většinou ke vzniku artefaktů, které mohou mít za následek znehodnocení dat pro některé druhy 

využití. V řadě případů navíc nemusí být nutné korekci spektrálního zakřivení provádět, proto je 

případný vznik dalších artefaktů neakceptovatelný. Je zcela na úsudku uživatele, zda je 

provedení korekcí pro následující zpracování nutné, či data naopak poškodí, a uživatel sám 

určuje, jakého korekčního algoritmu využije. Vhodnost jednotlivých algoritmů je dána 

požadavky na jejich přesnost, potřebou vstupních informací, náročností zpracování z hlediska 

algoritmu i výpočetní náročnosti. 
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4.3.1 Metody eliminace vady z vlastních dat  

Základní koncept odstranění gradientu na základě jednotlivých spektrálních pásem je velice 

triviální. Vychází z představy, že vada je zapříčiněna neadekvátním nárůstem či poklesem 

množství detekovaného záření detektorem. Tato změna hodnoty emitované na detektoru se 

navíc v řádce ve směru od osy pole detektorů mění. Informace o této vadě v pásmu je však 

překryta vysokou variabilitou prostorové informace vyskytující se na snímku pásma. Základním 

způsobem jak odfiltrovat heterogenitu dat a zvýraznit gradient, je vytvoření průměrných hodnot 

jednotlivých sloupců pásma, čímž je získána hodnota pro každý jeden sloupec spektrálního 

pásma. Rozdíly v této hodnotě by pak měly vyjadřovat právě odlišnou kalibraci jednotlivých 

detektorů, potažmo sílu spektrálního zakřivení, jakožto vady v jednotlivých spektrálních 

pásmech.  

Zásadním nedostatkem však je, že je tu nutný předpoklad relativní homogennosti celé scény. 

V případě, kdy se na snímku vyskytuje oblast, která má výrazně odlišnou spektrální 

charakteristiku, výsledný gradient průměrů sloupců již zdaleka neodpovídá vadě spektrálního 

zakřivení. Pokud je takto získaný gradient využit pro eliminaci vady, dochází ke značné 

destrukci spektrálních charakteristik (Goodenough, 2003). Metoda je proto využitelná pouze u 

homogenních snímků, což z praktického hlediska vylučuje její využití na valné většině 

zemského povrchu včetně oblasti České republiky, kde je prostorová heterogenita území velice 

vysoká. 

Další metody využívají eliminace na základě MNF-1. (Goodenough, 2003) Jak bylo 

zmíněno v kapitole detekce spektrálního zakřivení, v případě výskytu vady je v prvním kanálu 

výstupu metody transformace MNF zřetelný jasový gradient. Tento jasový gradient je 

ukazatelem přítomnosti vady spektrálního zakřivení, ale stejně tak může sloužit i jako nástroj 

eliminace vady. Jak je patrné na obrázku 17, MNF-1 neobsahuje pouze spektrální informaci o 

jasovém gradientu. Zároveň je v kanálu jasně patrná i prostorová heterogenita snímku, která 

odpovídá spektrální proměnnosti odrazivosti jednotlivých snímaných objektů v rámci scény. 

Proto je pro určení gradientu vyjadřujícího vadu spektrálního zakřivení využíváno opět 

průměrné hodnoty jednotlivých sloupců v rámci MNF-1. Právě rozdíl v jednotlivých hodnotách 

průměru sloupců vyjadřuje nepoměr naměřených hodnot v jednotlivých pozicích sloupců. 

V tomto případě se však na rozdíl od předchozí metody jedná o nepoměr složený ze všech 

spektrálních pásem, které do analýzy MNF vstupují a nikoliv pouze v rámci jednoho 

spektrálního pásma. Je proto vhodné zabezpečit, že takovýto způsob odstranění vady bude 

použit pouze pro kanály odpovídající spektrálnímu rozsahu, který odpovídá jednomu 2D poli 

detektorů. Protože v tomto případě lze předpokládat, že chování vady v rámci jednoho detektoru 

je v podstatě neměnné. Rozdíl zachycující míru vady oproti ostatním sloupcům je využit pro 

eliminaci vady. Odstraněním tohoto gradientu, respektive jeho eliminací vzhledem k některému 

ze sloupců, dosáhneme odstranění spektrálního zakřivení z celého datasetu. Otázkou je zvolení 

vhodného referenčního sloupce, k němuž bude změna vztahována. Odchylka může být 

vztahována například ke střednímu sloupci, kdy se předpokládá, že u středu je vada optiky 
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nejnižší, případně může být využito jiného sloupce, pokud máme povědomí o průběhu vady 

spektrálního zakřivení.  

Výsledek MNF transformace však není čistě spektrálně závislý, ale existuje tu i prostorová 

závislost. Jak je patrné z výše zmíněného obrázku 17, gradient v MNF-1 je díky tomu utvářen i 

dalšími informacemi kromě spektrálního zakřivení. Proto je výsledkem odstranění gradientu a 

zpětné transformace MNF do prostoru vlnových délek vznik spektrálních artefaktů, které opět 

vedou k mírnému znehodnocení spektrálních charakteristik. Výhodou této metody je naopak 

jednoduchost její aplikace na data, kdy samotná metoda MNF je obsažena přímo v řadě aplikací 

zaměřených na zpracování obrazových dat DPZ.   

S účinnějším konceptem eliminace znehodnocení spektrální charakteristiky přišel (Dadon, 

2010). Metoda je postavena na principu, že v případě předchozí metody dochází k nevhodné 

eliminaci celého gradientu, přestože ten je vytvořen jak na základě spektrální informace, tak i 

prostorové.  Rozhodl se proto, že se z první komponenty MNF pokusí odstranit pouze gradient, 

který odpovídá vadě spektrálního zakřivení a zbylý ponechá. Využívá k tomu způsob detekce 

spektrální vady pomocí tvaru absorpčních pásem, kdy jejich tvar je čistě spektrálně závislý a 

proto to platí i o získaném gradientu.  

Ostatní metody pak využívají takzvané metody „spectral-matching“ zaměřené na nalezení 

shody mezi dvěmi spektry. Využívají faktu, že míra vady spektrálního zakřivení má vliv na tvar 

spektrálních charakteristik a především pak na tvar absorpčních pásem, což bylo zmíněno 

v kapitole metod detekce vady. Jedná se o velice komplexní algoritmy s vysokou úspěšností 

eliminace vady, nicméně i s vysokými nároky na vstupní data a výpočetní náročnost algoritmu.  

Základem úspěšnosti těchto metod je využití některého z modelu přenosu záření atmosféry 

s vysokým spektrálním rozlišením. Na základě parametrů popisujících scénu, stav atmosféry, 

pozice senzoru a Slunce jako zdroje záření, je vytvořena simulovaná spektrální charakteristika 

odpovídající nastalé situaci. V případě, kdy není přítomen spectral smile effect, by mělo 

docházet k naprosté shodě mezi simulovanou a měřenou spektrální charakteristikou. Za 

předpokladu přesného modelu je proto odchylka ve tvaru spektra způsobena pouze spektrálním 

zakřivením, proto je generována řada simulovaných spektrálních charakteristik s uměle 

vnesenou vadou o přesně známé velikosti. Díky tomuto postupu je možné přesně kvantifikovat 

velikost spektrálního zakřivení v jednotlivých sloupcích detektoru.  

Všechny tyto metody pracují na principu změny tvaru absorpčních pásem, kdy možnost 

využití jednotlivých pásem je dána spektrálním rozlišením radiometru. Důvodem je možnost 

využití pouze pásem absorpce, která jsou ve spektrální charakteristice senzoru jasně rozlišitelná, 

a je možné kvalitně popsat jejich tvar. Se spektrálním rozlišením proto počet využitelných 

pásem absorpce roste a s tím roste i míra přesnosti kalibrace. Čím více absorpčních pásem je 

využito, tím kvalitněji je popsána i variabilita vady mezi jednotlivými spektrálními pásmy. 

S rostoucím spektrálním rozlišením detektorů je navíc nutné uvážit vhodnost modelu přenosu 

záření. Je důležité, aby spektrální rozlišení modelu bylo řádově vyšší než u radiometru z důvodu 

podchycení nevýrazných odchylek spektra. V tomto směru se vymyká metoda spectral-
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matching (Gao, 2004) využívající model molekulární absorpce s rozlišením 0,05 cm
-1

. Tato 

metoda je proto schopna pracovat se senzory velmi vysokého spektrálního rozlišení a využívá 

k popisu i Franhoferovy linie, které odpovídají nepatrným pásmům absorpce záření ve sluneční 

koróně. Přesnost určení vady výrazně překračuje i předletovou kalibraci, když dosahuje hodnoty 

0,1 nm. Ostatní dvě metody si vystačí s modelem MODTRAN, který má rozlišení 0,1 cm
-1

.  

Zatímco metoda, kterou vytvořil (Aktaruzzaman, 2010) provádí srovnání pomocí zdánlivé 

odrazivosti, tak druhá z metod (Guanter, 2006) pracuje s daty opravenými o atmosférické 

korekce a srovnává proto přímo spektrální odrazivost na povrchu. Tyto dvě metody mají však 

několik nedostatků, proto se při výrazné vadě v datech může blížit přesnost i k 1 nm.  

Problémem těchto metod může být v i ne právě ideálním rozložení vhodných absorpčních 

pásem ve spektru. Jako příklad lze uvést VNIR senzor se spektrálním rozlišením 10 nm 

pracující v intervalu vlnových délek 450 – 970 nm, kde jediným vyhovujícím absorpčním 

pásmem je pásmo O2 (760 nm). Dalším dostatečně výrazným absorpčním pásmem by mohlo být 

navíc absorpční pásmo H2O (940 nm), nicméně v případě vodních par nemusí být splněn 

požadavek rovnoměrného rozložení látky v atmosféře v rámci snímané scény, což může 

ovlivnit tvar pásma absorpce v jednotlivých sloupcích snímku, a to je nežádoucí.  
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5. Data a zpracování úlohy 

KAPITOLA 5 

Data a zpracování úlohy 

5.1 Využité senzory 

HYPERION 

Senzor Hyperion byl prvním hyperspektrálním senzorem umístěným na oběžné dráze Země. 

Vývoj zajišťovala firma TRW, která se v prvních letech provozu starala i o předzpracování a 

distribuci dat. Senzor je jedním ze tří zařízení na družici EO-1, která odstartovala na oběžnou 

dráhu 21. listopadu 2000. Sestavení družice bylo součástí New Millenium Program vedeným 

NASA. Účelem mise mělo být testování nových technologií a postupů, které by umožnily 

snížení nákladů, ale zároveň zvýšení výkonnosti senzorů. Doba trvání mise byla stanovena na 

jeden rok, nicméně senzor do dnešní doby pracuje a to pod správou USGS. 

Senzor Hyperion (obrázek 18) je skenerem stírací konstrukce a je složen ze dvou 

oddělených 2D polí detektorů se společným objektivem. Senzor má celkem 242 pásem, kdy 70 

s nich přísluší VNIR a 172 SWIR poli detektorů. Z tohoto počtu je díky příliš malému poměru 

SNR kalibrováno a využíváno pouze 198 pásem. V případě párů krajních pásem na překryvu 

spektrální citlivosti SWIR a VNIR pole detektorů dochází k duplicitě kanálů. Vzhledem k mírně 

vyššímu odstupu signálu od šumu v případě VNIR je v praxi využíván právě tento pár 

detektorů. Přestože v datasetu jsou k dispozici všechny pásma, ve skutečnosti jsou využívána 

pouze kanály 8-57 pro VNIR senzor a 79-227. Výsledkem je mírně užší rozsah vlnových délek, 

než na který byl senzor konstruován. 

Vady senzoru jsou způsobeny poměrně nestandardním způsobem vzniku radiometru. 

Hyperion původně neměl být součástí mise EO-1, nicméně rok před jejím startem došlo 

k selhání prvního hyperspektrálního spektrometru LEWIS, který se vydal na oběžnou dráhu, 

nicméně nikdy nefungoval. Proto bylo rozhodnuto, že bude vytvořen senzor Hyperion, který jej 

nahradí. Doba jednoho roku je na vývoj radiometru velice krátké období, proto bylo přistoupeno 

ke kompromisu, kdy konstrukce Hyperionu byla sestavena z řady náhradích dílů LEWIS. Toto 

řešení nicméně přineslo řadu problémů, protože LEWIS byl konstruován na oběžnou dráhu ve 

výšce 520 km, zatímco EO-1 se vykytuje ve výšce 705 km. Řada dílů proto nemá pro takovouto 

výšku ideální rozměry. Výsledkem této kombinace je celá řada vad radiometru, včetně 

výrazného spektrálního zakřivení na VNIR detektoru, či nízkého SNR. Právě z důvodu nízkého 

SNR bylo i sníženo spektrální rozlišení VNIR senzoru, kdy původní rozlišení LEWIS mělo být 

5 nm oproti Hyperionu s 10 nm.  Právě díky existenci poměrně výrazných vad se senzor často 

objevuje v řadě prací, které se zabývají jejich odstraněním. Podrobnější popis parametrů 

přístroje je patrný v tabulce 3. 
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5.1.1 Zpracovávaná data 

Senzor Hyperion byl zvolen jako hlavní zdroj snímků pro provedení práce. Je tomu tak 

především z důvodu výrazného ovlivnění snímků vadou spektrální zakřivení. Pro větší 

názornost zpracování je proto senzor jedním z nejvhodnějších. Jak je patrné z tabulky 3, spectral 

smile efekt dosahuje v případě VNIR senzoru velikosti až 4,6 nm, což odpovídá téměř polovině 

spektrálního rozlišení přístroje. V případě takto markantní vady v některé z citlivých oblastí 

vlnových délek záření může takto výrazná odchylka vést k výraznému pozměnění spektra, což 

bylo patrné na obrázku 16. Pro zhodnocení funkčnosti algoritmů je však takto výrazná vada 

ideální a proto jsou právě data z VNIR pole detektorů využita v rámci práce. V případě senzoru 

Obr. 19 Letecký senzor AISA Eagle Obr. 18 Satelitní senzor Hyperion 

Tab. 3 Parametry senzorů AISA Eagle a Hyperion 
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SWIR dosahuje chyba maximálně 1/10 FWHM, kdy již není vada téměř patrná a má pouze 

malé důsledky na zpracování dat. S těmito daty nebude v rámci práce dále nakládáno. 

Účelem práce je zhodnocení funkčnosti algoritmu eliminace vady z naměřených dat. Proto 

bylo přistoupeno k výběru několika odlišných scén, které by měly prověřit výkonnost algoritmu 

na různých typech dat a tak ověřit funkčnost v rozdílných situacích. Popis scén je uveden 

v tabulce 4. Jako základní referenční snímek, který odpovídá v podstatě ideální situaci pro 

detekci vady, byla zvolena oblast solného jezera Arizaro v Argentině (viz obrázek 20). Jedná se 

o oblast vyschlého jezera, jehož dno je pokryto silnou vrstvou soli. Velikost jezera převyšuje 

šířku záběru radiometru, proto je povrch využit jako homogenní plocha s poměrně výraznou 

odrazivostí. Jedná se o velice suchou oblast s minimální vlhkostí vzduchu a téměř nulovým 

množstvím dešťových srážek. Nadmořská výška oblasti je více než 3600 m n. m., proto lze 

očekávat, že pozorování je ovlivněno pouze minimem negativních vlivů, které jsou způsobené 

atmosférou Země.  

Druhá z vybraných oblastí má naopak odpovídat zcela běžným podmínkám, se kterými je 

možné se v případě zpracování dat setkat. Oblast se nachází v České republice ve Středočeském 

kraji a jedná se o trojici snímků (viz obrázek 20). První ze tří snímků na našem území 

představuje běžný snímek z oblasti českého venkova, kde lze rozpoznat roztroušenou zástavbu 

ve formě menších obcí a vegetaci s přirozenou strukturou polí, luk a lesů, přičemž žádný 

z těchto vegetačních krytů nemá dominantní charakter. Druhý snímek je umístěn především na 

území hlavního města Prahy a vyznačuje se výraznou heterogenitou ve formě městské zástavby. 

Dochází zde proto k výrazným lokálním změnám odrazivosti, a tato variabilita by mohla mít 

negativní vliv na výsledky zpracování. Tyto dva snímky jsou součástí jedné bezoblačné scény. 

Třetí ze snímků je naopak zaměřen na změnu atmosférických podmínek. Odpovídá shodné 

oblasti pořízení scény jako předchozí, nicméně datum pořízení je odlišné. Oproti ostatním 

scénám je tento snímek částečně pokryt oblačností, jejíž extrémní odrazivé vlastnosti a množství 

vodních par mohou mít negativní vliv na odstranění vady.  

Jak je patrné ze snímků, jednotlivé scény nejsou zpracovávány kompletní, nicméně jako 

výřezy. Velikost snímků je omezena na rozměry 400x256x50, kdy počet spektrálních pásem je 

omezen dle funkčního rozsahu VNIR senzoru a počet řádků je snížen z důvodu příliš vysokých 

nároků na paměť a výpočetní výkon. Zpracování dat probíhá pomocí programu MATLAB. 

Rozměr zpracovávaného snímku je proto omezen možnostmi alokace paměti softwarem a 

velikost scény množství načtených hodnot výrazně překračuje. Ukázky jednotlivých scén je 

možné si prohlédnout v Příloze 3 : Snímky HYPERION. 

 

  

 

 

 

  

Tab. 4 Specifikace použitých snímků - Hyperion  
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AISA EAGLE 

Senzor AISA Eagle patří do skupiny leteckých hyperspektrálních senzorů s konstrukcí stíracího 

skeneru a o jeho vývoj se postarala finská společnost Specim, Ltd. Jedná se o senzor, který je 

schopný snímat obrazová data v oblasti viditelného a infračerveného záření (VNIR). Jeho 

podstatnou výhodou oproti ostatním hyperspektrálním senzorům je, že jeho parametry jsou 

modifikovatelné dle aktuální potřeby. Umožňuje manipulovat jak se spektrálním, tak i 

prostorovým rozlišením skeneru dle zvoleného módu. Zároveň je na základě výběru optiky 

možné ovlivnit i úhel záběru. Díky vysoké flexibilitě parametrů, velice vysokému spektrálnímu 

a prostorovému rozlišení a kvalitní konstrukci optiky je senzor předurčen pro celou řadu 

aplikací. Pro rozšíření funkčnosti je navíc možné, aby pracoval synchronně společně 

s hyperspektrální senzorem AISA Hawk, který pracuje v oblasti SWIR.  

Celý systém se skládá z vlastního spektrometru (obrázek 19), jednotky GPS/INS, sloužící 

k přesnému měření prostorové orientace platformy, na níž je zařízení instalováno a řídícího 

počítače. Nasnímané údaje jsou pak uloženy do textového ASCII kódů, kdy v jedné scéně je 

možné nasnímat až 200 GB dat. Maximální možná délka scény je závislá na zvoleném 

prostorovém a spektrálním rozlišení radiometru. Obvykle bývá senzor spojen i s radiometrem 

FODIS, jehož úkolem je detekce záření rozptýleného atmosférou. 

Parametry přístroje jsou podrobně popsány v tabulce 3. Pro účely zpracování této práce byla 

poskytnuta data s nejvyšším spektrálním rozlišením 1,3 nm. Prostorové rozlišení scény je 

pětkrát vyšší než v případě senzoru Hyperion a dosahuje 6 m/px, přičemž šířka řádky detektorů 

je 477 pixelů. Vzhledem k vysoké kvalitě optické soustavy radiometru není senzor spektrální 

Obr. 20 Lokace  scén využitých při zpracování 

a) lokalita solného jezera Arizaro 

b) lokalita Střední Čechy  - 2 samostatné scény stejné oblasti (rozděleno na vegetační kryt, 

zástavbu, oblačnou scénu 
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vadou spectral smile effect příliš postižen. Z oficiální dokumentace je patrné, že vada by měla 

být menší než 0,2 px. Tato hodnota při spektrálním rozlišení radiometru 2,9 nm odpovídá 

přibližně 0,5 nm, což je ovšem maximální hodnota. Radiometr byl do zpracování zahrnut 

z důvodu využití detektoru s vyšším spektrálním rozlišením, než v případě senzoru Hyperion. 

V případě senzoru AISA jsou data dokonce násobně vyššího rozlišení, což je příhodné. Snímek 

je využit pro simulaci spektrální záře Hyperionu nad daty AISA, kdy důležité je dokonalé 

popsání pásma absorpce, což je v případě takto vysokého spektrálního rozlišení senzoru 

zaručeno. 

5.2 Pre-processing dat 

Jak bylo uvedeno výše, v datech snímaných radiometrem dochází často ke vzniku nechtěných 

vad, které je nutné před využitím dat v maximální míře eliminovat. Jedná se tradičně o známé 

vady a o jejich odstranění se stará poskytovatel dat. Nicméně záleží na uživateli, v jaké formě 

data požaduje. Mohou nastat i případy, kdy provedení korekcí vad snímání radiometru může 

znehodnotit zpracovávané výsledky a proto jsou data poskytována v surové podobě. Tradičně je 

možné získat data ve třech úrovních zpracování a někdy i více. První úrovní, takzvaný Level0, 

jsou data v naprosto surovém stavu a odpovídají přesně informaci zaznamenané detektorem při 

snímání scény. V tomto případě je pak běžné, že by měl zákazník obdržet i dodatečná kalibrační 

data, která odpovídají například snímkům tmavé scény při zavřeném krytu radiometru, kde je 

možné odhalit šum způsobený aparaturou. Či například soubory upravující gain a offset 

jednotlivých detektorů na požadovanou úroveň. Druhá úroveň Level 1 odpovídá datům, kde 

jsou veškeré známé vady radiometru odstraněny a pokud jde o jasovou složku jednotlivých 

pásem, měla by být pásma připravena k použití.  Třetí úroveň Level 2 je zaměřena na 

geometrické korekce dat, což obnáší odstranění geometrických vad aparatury a transformace dat 

do souřadného systému. Krok geometrických korekcí je naprosto zásadní především v případě 

využití leteckých skenerů, kdy dochází k výraznému zkreslení scény vlivem nestability letadla 

jako nosiče skeneru. Vlivem změny náklonu, působením větru, nestálé výšky nad terénem i díky 

širokému úhlu záběru dochází k výrazné deformaci scény a použití je velice ztíženo. Stejně tak 

je prováděna korekce v případě satelitních senzorů, kde je ale pohyb nosiče v podstatě 

pravidelný. Oprava se proto týká především radiometrů s velkou šířkou záběru, či například u 

zametacích senzorů je provedena interpolace hodnot do pravidelné mřížky.  

  V případě této práce se věnujeme odstranění vady spektrálního zakřivení, tedy vady, která 

je způsobena nepřesnou kalibrací přístroje. Spadá proto do kategorie vad, které by měly být 

odstraněny právě při pre-processingu v kroku odstranění vad způsobených nevhodným 

výstupem na radiometru. Jedná se o vadu, která se projevuje shodnou intenzitou degradace 

snímku na všech pixelech v jednom sloupci spektrálního kanálu. Tento vztah vyplývá ze 

způsobu pořízení dat u stíracích skenerů, kdy jeden sloupec spektrálního kanálu je 

zaznamenáván jedním detektorem. V případě provedení transformace snímku do souřadného 

sytému zeměpisných souřadnic dochází k porušení tohoto geometrického uspořádání a 

odstranění vady již není možné. Proto je k odstranění „smile efektu“ využíváno úrovně Level 1, 
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kdy jsou odstraněny vady, které by mohly ztížit detekci intenzity spektrálního zakřivení 

v jednotlivých sloupcích a zároveň je zachována geometrie pořízení snímku.  

V případě senzoru AISA Eagle jsou obdržena data, která byla přímo získána měřením 

radiometrem. Jedná se tedy o data odpovídající L0. Nicméně konstrukce radiometru a jeho 

kalibrace jsou natolik na výši, že data nejsou degradována například nevhodnou kalibrací 

citlivosti jednotlivých detektorů. Snímání získaných scén probíhalo společně se senzorem 

FODIS, jehož data jsou ze snímku oříznuta. Díky tomu neodpovídá osa optické soustavy 

radiometru střednímu sloupci v poli detektorů (238), ale pozici 219. Toto posunutí je proto 

nutné dále uvažovat.  

Jak již bylo zmíněno výše, kalibrace radiometru v případě senzoru Hyperion není zdaleka 

ideální. Proto je nutné pro zjištění velikosti smile pracovat s daty L1. Při provádění 

pre-processingu, který odpovídá této úrovni, je v případě VNIR senzoru provedeno odstranění 

šumu, který je zapříčiněn tepelným vyzařováním senzoru a šumem přístrojů. Dále je upravena 

citlivost detektorů (gain, offset) pro srovnatelnost měřené záře. Posledním krokem je odstranění 

známých sloupců s nulovou hodnotou, které odpovídají takzvaným „bad pixels“. I přes tyto 

korekce není provedení korekcí zdaleka ideální. Z důvodu nespolehlivosti funkčnosti některých 

detektorů se stále v datech vyskytují některé „bad pixels“, popřípadě pixely, jejichž funkčnost je 

výrazně omezena. U některých pixelů navíc dochází k poklesu jejich citlivost a projevují se 

proto jako další zdroj pruhování snímku, který je nutné odstranit.  

V případě této práce bylo přistoupeno k odstranění těchto dat svépomocí. Na eliminaci vady 

se zaměřuje ve své práci (Datt, 2003), kdy se pokouší rekonstruovat hodnoty sloupců na základě 

průměrné hodnoty a směrodatné odchylky sloupce, z nichž získává upravený gain a offset. 

Hodnoty ve sloupcích, které jsou postiženy nízkou citlivostí, by tak neměla být ztraceny, ba 

naopak by mělo dojít k jejich rekalibraci na očekávanou hodnotu. Nicméně algoritmus se příliš 

neosvědčil a docházelo opět k pruhování snímků. Proto bylo přistoupeno k vlastnímu řešení 

situace pomocí nahrazení poškozených pixelů jinou hodnotou. Metoda eliminace vadných 

pixelů je popsána v Příloze 2.1 : Eliminace artefaktů vadných detektorů. 

Algoritmus je založen na určení celých sloupců, které je nutné v jednotlivých spektrálních 

kanálech nahradit. Využívá faktu, že hodnoty poškozeného sloupce jsou typicky výrazně nižší 

oproti běžným sloupcům. Prvním krokem je proto indikace pixelů, kde je hodnota nižší, než 

hodnota okolních pixelů. Je využíváno metody konvoluce, kdy je vyhodnocováno, zda hodnota 

mezi dvěmi pixely ze sousedních sloupců je výrazně nižší, než průměr dvou sousedních hodnot. 

Pokud tomu tak je, pixelu je nastaven příznak, že odpovídá podmínce poškozeného sloupce. 

Důležitým parametrem je nastavení míry odlišnosti pixelů, která stanovuje, jak výrazné musí 

být poškození hodnot, aby došlo k detekci. V případě této práce byla hodnota nastavena na 90. 

Výsledkem je matice (viz obrázek 21), v níž jsou pro jednotlivé kanály vyznačeny pixely, které 

odpovídají stanované podmínce. Jak je z obrázku patrné, podmínka samotná nedostačuje pro 

usvědčení poškozených sloupců, protože téměř v každém řádku je nalezeno několik pixelů, 

které takto vysoké odchylky dosahují. Proto byla stanovena podmínka 
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, kde xi,j značí hodnotu pixelu v kanálu a i počet sloupců snímku. Pokud hodnota Pj je vysoká, je 

tu předpoklad, že množství vadných pixelů, je v sloupci vysoké. V rámci této práce byla 

podmínka stanovena na hranici Pj > 0,55, to znamená, že 55 % pixelů je vyhodnoceno jako 

vadných. Pokud danému sloupci odpovídá vyšší koeficient rizikových pixelů, jsou pak všechny 

pixely v daném sloupci nahrazeny průměrem z hodnoty dvou sousedních pixelů, které 

odpovídají sousedním sloupcům. Nahrazení sloupce průměrnými hodnotami není oproti 

předchozímu konceptu (Dadon, 2003) ideálním řešením, protože dochází ke ztrátě informace 

celého sloupce, nicméně dochází alespoň ke zmírnění dopadu artefaktu při dalším zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Popis využité metody odstranění smile efektu 

Pro další zpracování byla vybrána jedna z metod popsaných v kapitole týkajíc se eliminace vady 

z měřených dat. Přesněji se jedná o metodu pojmenovanou Trend Line Smile Correction, kterou 

publikovali Alon Dadon, Eyal Ben-Dor a Arnon Karnieli v roce 2010. Většina metod s vysokou 

úspěšností odstranění spektrálního zakřivení není v současnosti k dispozici ve formě funkční 

aplikace, jejímž výstupem by byla data očištěná od vady. Výjimkou je metoda využívající 

„spektrum-matching“ (Guanter, 2006), kterou je pravděpodobně možné s jistými změnami 

aplikovat na data společně s balíkem atmosférických korekcí ATCOR4 (Richter, 2011). 

Aplikace korekce spektrálního zakřivení tak vytváří vysoké nároky na samotného zpracovatele 

dat, jehož úkolem je vadu odstranit. Motivací pro vytvoření nové metody proto bylo především 

snížení nároků na uživatele dat při současném zachování co nejvyšší přesnosti metody 

Tato metoda je založena na odstranění vady pomocí MNF transformace, kdy v první 

komponentě MNF-1 se předpokládá, že velikost gradientu odpovídá velikosti působení 

spektrálního zakřivení. Nicméně autoři jsou dobře obeznámeni s faktem, že výsledek MNF-1 je 

závislý na spektrální i prostorové informaci obsažené v datech a proto ani gradient vytvořený 

v MNF-1 není čistě spektrálně závislý a obsahuje i další informace získané z dat. Tímto je 

vysvětleno, proč není vhodné jej přímo využít pro eliminaci vady z dat. Prostorové rozložení 

spektrálně odrazivých materiálů může být natolik nešťastné, že gradient, který by měl odpovídat 

Obr. 21 Ukázka detekce vady detektorů pro 58 kanál – Hyperion 

 Souvislejší linie značí vadu detektoru v daném kanálu a pozici  



47 
 

smile efektu, může být výrazně znehodnocen. Proto jako indikátor síly smile efektu neslouží 

gradient v MNF, ale je využíván na základě pásem absorpce atmosféry. V případě VNIR 

senzoru je ideálním pásmem absorpce O2 v oblasti 760 nm. Jedná se o jasně nejzřetelnější 

absorpční pásmo v oblasti VNIR, přičemž rozložení kyslíku v atmosféře je v podstatě 

homogenní, což vytváří předpoklad pro shodný tvar absorpce v případě všech detektorů v řádce. 

Pro popis absorpčního pásma je v práci vybrán vzorec pro popis skokové změny mezi dvěmi 

spektrálními pásmy, kdy jedno z nich odpovídá přibližně dnu absorpčního pásma (B2), zatímco 

druhé odpovídá jednomu z ramen (B1). FWHM  pak vyjadřuje šířku spektrálního pásma. 

 

 

Zvolený postup vychází z úvahy, že v případě zobrazení spektrální charakteristiky záře v oblasti 

absorpčního pásma pro více detektorů se tvar pásem absorpce v jednotlivých pozicích mění 

(viz obrázek 16). Hloubka absorpčních pásem by měla být u dobře rozptýlených plynů 

v atmosféře, jako jsou například O2, či CO2, relativně stálá, nicméně sklon obou ramen by měl 

být pro jednotlivé detektory mírně rozdílný. Vzorec je proto aplikován na průměrnou hodnotu 

sloupce obou spektrálních pásem a index změny je vypočten pro každý z detektorů v řádce. 

 Z důvodu přesného odstranění vady je nutné kvantifikovat, ve kterém sloupci je míra 

spektrálního zakřivení minimální. Pro tento účel se využívá modelu MODTRAN, kdy je 

vypočtena spektrální odrazivost měřená senzorem pro danou lokalitu. Pro výpočet je nutné znát 

zenitový úhel Slunce a azimut, výšku terénu, horizontální viditelnost a odrazivost v místě 

pozorování. Model je v případě MODTRAN 4 možné vypočítat se spektrálním rozlišením 0,1 

pm, přičemž rozlišení MODTRAN 5 je nyní opět o řád výkonnější. Nicméně pro radiometr o 

spektrálním rozlišení 10 nm se jedná o zcela dostačující hodnotu. Spektrum zdánlivé odrazivosti 

je navzorkováno na spektrální rozlišení odpovídající senzoru, kterým bylo měřeno. Pro 

simulovanou spektrální charakteristiku pásma absorpce je vypočtena hodnota skokové změny ze 

vzorce uvedeného výše. Při provedení srovnání hodnoty ze simulované charakteristiky 

s ostatními hodnotami pro jednotlivé detektory je vybrán detektor, kdy rozdíl indexu změny je 

minimální. Tento sloupec odpovídá minimální velikosti spektrálního zakřivení z celé řádky 

detektorů.   

Dalším krokem je adaptace zjištěné hodnoty spektrálního zakřivení na gradient v MNF-1. 

V tomto případě je jako referenční hodnoty využito pozice, která odpovídá minimální velikosti 

vady. V poměru k této hodnotě je vyjádřena míra vady v jednotlivých pozicích sloupců. Protože 

je zde předpoklad, že velikost spektrálního zakřivení není jedinou proměnnou, která může 

ovlivňovat tvar absorpčního pásma, není využíváno přímo hodnot získaných pro jednotlivé 

sloupce detektorů. Hodnoty odpovídající jednotlivým detektorům jsou ještě proloženy 

polynomem, čímž by měla být odstraněna případná nečekaná lokální změna v rámci řádku. 

Tradiční tvar spektrálního zakřivení má tvar úsměvu, či zamračení. Tento tvar je možné proložit 

polynomem druhého stupně. V případě složitějšího tvaru je možné využít polynom vyššího 

řádu. Takto získané hodnoty pro jednotlivé detektory v řádce jsou vztaženy ke gradientu 

v MNF-1. Pro adaptaci tvaru je použito rovnice 
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, kde MNFTLSC vyjadřuje upravenou míru gradientu, XMNF1 je vztaženo k pozici pixelu v MNF-1. 

XF  pak vyjadřuje míru vady vypočtenou pro daný sloupec pomocí polynomické funkce. 

Hodnota je navíc upravena, aby odpovídala měřítku gradientu v MNF-1. ΔM pak odpovídá 

zbylé hodnotě z průměru daného sloupce k hodnotě sloupce minimální vady. Tímto způsobem 

je gradient odpovídající hodnotám nalezeným pomocí pásem absorpce eliminován. Po následné 

inverzní MNF transformaci jsou snímky připraveny k dalšímu zpracování, přičemž vada 

spektrálního úsměvu by měla být odstraněna. Zpracování metody je uvedeno v Příloze 2 : 

Metoda Trend Line Smile Correction, přičemž je vhodné věnovat speciálně pozornost Příloze 

2.2 : Vyhodnocení míry spektrálního zakřivení, kde je stanoven princip určení gradientu míry 

spektrálního zakřivení na základě rozdílového indexu.  

5.4. Zhodnocení funkčnosti metody TLSC 

V rámci dalšího zpracování bude hodnocena funkčnost metody při odstranění vady pro různé 

typy scén. Zpracovávaná metoda byla původně testována v oblasti Mrtvého moře, tedy 

v oblastech silně aridních, s minimální vlhkostí vzduchu, oblačností a s výraznou mírou 

homogenity scény. Tyto vlastnosti jasně vystihují v podstatě ideální situaci snímání pomocí 

DPZ. Lze proto předpokládat, že při použití metody na odlišné druhy scén nemusí dosahovat 

natolik kvalitních výsledků. Pro zpracování je využito čtyř snímků snímaných satelitním 

radiometrem Hyperion. Přesnější charakteristika scén je uvedena v tabulce 4. Výstupem práce 

proto bude určení vhodnosti metody pro obecné použití a případné možnosti vylepšení metody 

pro zvýšení kvality výstupu. Metoda popsaná výše byla nicméně z praktických důvodů mírně 

upravena.  

Při zpracování je upuštěno od určení pozice detektoru s minimálním spektrálním 

zakřivením. Důvodů k tomuto kroku se naskýtá hned několik. Model MODTRAN vytváří 

odhad odrazivosti terénu na základě celé řady vstupních parametrů, z nichž některé nemusí být 

uživatelům běžně dostupné. Zcela zásadní je to v případě známé odrazivosti terénu, což 

předpokládá měření spektrálních vlastností v terénu. V případě, kdy hledáme detektor s nejnižší 

zjištěnou chybou, je navíc nutné provést modelaci odrazivosti pro všechny pixely v řádce a 

tudíž znát odrazivost povrchu daných lokalit. Tento předpoklad bude pravděpodobně splněn 

pouze v případě snímání homogenních oblastí, kde je měřena shodná spektrální odrazivost pro 

všechny pixely v řádce. Druhým důvodem je výrazná nespolehlivost určení správného 

detektoru. Přestože bylo prokázáno, že dochází k mírným změnám vlastností aparatury a tím i 

nepatrné změně velikosti spektrálního zakřivení (Gao, 2004), rozhodně se nejedná u změny 

skokové. Pozice detektoru s nulovou, či minimální vadou, je proto zcela jistě přibližně stálá. 

V rámci práce je však uvedeno, že vyhodnocení pozice minimální vady je u jednotlivých 

snímků rozdílné (Dadon, 2010). Nejedná se o rozdíl v řádu několika pixelů, ale zcela o zásadní 
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rozdíl. Pro čtyři odlišné scény byly pozice určených detektorů rovnoměrně rozprostřeny 

v intervalu od 32 do 137 pixelů, přičemž šířka záběru použitého senzoru odpovídá 256 pixelům.  

Z tohoto je vhodné zvolit referenční detektor odlišným způsobem. Z hlediska konstrukce 

optiky by měla být nejnižší vada v jejím středu, což vybízí k volbě středního sloupce 2D pole 

detektorů. Nicméně takto pevná volba nese jisté riziko. V případě odlišné, než výše zmíněné 

situace, může dojít k výrazné odchylce, která může vnést do dat poměrně značnou vadu. Je 

proto vhodnější zvolit jako referenční ten sloupec, který nabývá střední hodnoty průměru 

jednotlivých sloupců. Maximální odchýlení je poté v obou směrech shodné. Navíc lze 

předpokládat, že při konstrukci senzoru byla vada uvažována a střed spektrálního pásma, na 

který byl detektor kalibrován, bude skutečně přibližně odpovídat pozici sloupce se střední 

hodnotou získaného gradientu. V případě, kdy známe vlastnosti senzoru, je vhodné volit 

hodnotu referenčního detektoru na základě nich.  

Obecně platí, že je vhodné určit referenční sloupec univerzálním způsobem tak, aby 

nedocházelo mezi jednotlivými zpracovávanými snímky k výrazným posunům. V případě, kdy 

mají být všechny snímky navzájem srovnatelné, není změna referenčního detektoru žádoucí. 

Vlastnosti radiometru se mezi jednotlivými snímky nijak výrazně nemění a neměla by se proto 

výrazně lišit ani kvantifikace vady spektrálního zakřivení. Upuštění od využití radiačního 

přenosového modelu záření oproti původní TLSC navíc znamená ve výsledku výrazné 

zjednodušení pro uživatele oproti konkurenčním metodám, kdy je nyní vada odstraněna pouze 

na základě dat měřených radiometrem. Další vstupy dat nejsou nutné. 

 

5.4.1. MNF transformace dat   

Prvním krokem eliminace vady je provedení Minimum Noise Fraction transformace dat. 

Zpracování datasetu, který odpovídá scéně je prováděno pomocí aplikace MATLAB, kdy 

kompletní postup je uveden v Příloze 2.3 : Minimum Noise Fraction transformace dat. Jedná se 

o lineární transformaci v prostoru, kdy vstupem je matice šumu dat a data odpovídající měřené 

scéně. Na základě korelačních matic těchto dvou proměnných je vytvořena matice vlastních 

vektorů. Díky transformaci původních dat pomocí čtvercové matice vlastních vektorů do 

nového prostoru, jsou měřená data vyjádřena pomocí nových komponent, jejichž počet je 

shodný s původním počtem spektrálních pásem. Výsledkem transformace je maximalizace SNR 

v prvních komponentách dat, což znamená, že v první komponentě se zobrazuje informace, 

která je obsažena v nejvyšším počtu spektrálních pásem. Relevantnost informace v datech proto 

s rostoucí hodnotou komponenty klesá a data obsažená v posledních komponentách obsahují 

pouze čistý šum. Transformace dat je bezztrátová, proto je možné provést zpětnou rekonstrukci 

původních dat.  

Spektrální zakřivení je vada, která se vyskytuje ve všech spektrálních pásmech, které 

odpovídají jednomu poli detektorů a její chování je ve všech pásmech velice podobné. Právě 

z tohoto důvodu lze očekávat, že spectral smile effect bude obsažen právě v první komponentě 

MNF. V případě vybraných scén se jedná o snímky pořízené shodným senzorem. Je tu proto 
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předpoklad, že velikost spektrálního zakřivení by měla být téměř shodná. V případě kdy 

gradient odpovídá pouze zmíněné vadě, by musel mít průběh vady v závislosti na pozici 

detektoru shodný tvar pro všechny uvedené případy. Na obrázku 22, kde je zachycen jasový 

gradient ve směru kolmém na pohyb nosiče. Jak je zřejmé z obrázku 22, kde je zobrazena 

průměrná hodnota jednotlivých sloupců, tvar gradientu v datech není zdaleka totožný. To je 

jedním z důkazů, že gradient nevyjadřuje pouze velikost vady spektrálního zakřivení, ale i další 

informace obsažené v datasetu. Využití gradientu MNF-1 pro odstranění vady je proto sice 

možné, nicméně za cenu odstranění i další informace a tím i pozměnění tvaru spektrální 

charakteristiky.     

Při bližším zkoumání obrázku 22 je jasně patrné, že dvě z charakteristik mají zcela odlišný 

tvar oproti ostatním. V případě vegetace se jedná pouze o změnu orientace gradientu. Stále však 

stěžejní informace obsažená v gradientu odpovídá míře smile efektu. V případě snímku s 

oblačností je však průběh zcela odlišný a je zcela zřejmé, že nevystihuje tvar sledované vady.  

Neznamená to však, že by se spektral smile v datech nevyskytoval, či že by jej metoda MNF 

nebyla schopna postihnout. Jedná se pouze o jasnou ukázku, že v první komponentě MNF 

nemusí být vždy nutně spektrální zakřivení patrné. Při podrobnějším zkoumání jednotlivých 

komponent pro transformovanou scénu s výskytem výraznější oblačnosti je zřejmé, že gradient 

v datech není zcela potlačen, ale vyskytuje se v MNF-2, jak je vidět na obrázku 23. Není běžné, 

aby se gradient vyskytl v jiné z komponent než první, nicméně je zřejmé, že se s těmito případy 

lze setkat. Výskyt v dalších komponentách je již těžko představitelný. 

Při bližším zkoumání je možné si všimnout, že míra gradientu v druhé komponentě je 

shodná s gradientem v první komponentě ostatních scén. Důvod takto jasného vymezení scény 

s oblačností oproti ostatním je zřejmý z obrázku 24. Z ukázky snímku, který odpovídá běžnému 

spektrálnímu kanálu je patrné, jak kontrastní je informace oblačnosti ve srovnání s povrchem 

Země. Takto kontrastní situace se ve větší, či menší míře opakuje ve všech spektrálních 

kanálech VNIR. Přestože jak oblačnost, tak i smile efekt jsou přítomny ve všech spektrálních 

kanálech, právě výrazná kontrastnost a konstantnost odrazivosti oblačnosti způsobuje její 

upřednostnění v první komponentě MNF. Ze stejného důvodu je v prvních dvou komponentách 

jasně upřednostněna informace o oblačnosti na úkor krajinného krytu. Pokud by bylo zobrazeno 

více komponent, bylo by zřetelné, jak postupně narůstá množství informace popisující zemský 

povrch oproti oblačnosti. K podobnému efektu by mohlo docházet například i v případě 

kontrastního přechodu na pobřežní linii, či u dalších objektů, které mají podobné odrazivé 

vlastnosti v širokém rozsahu vlnových délek. Není proto možné, aby metoda pracovala 

automaticky na principu předpokladu výskytu vady v první komponentě MNF transformace. 
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5.4.2. Detekce smile efektu 

Jak bylo zmíněno v úvodu do metody TLSC, už v předchozích pracích (Goodenough, 2003; 

Datt, 2003) zabývajících se eliminací spektrálního zakřivení bylo dokázáno, že využití gradientu 

získaného z první komponenty MNF-1 k eliminaci vady není šťastné a dochází ke zkreslení 

spektrálních charakteristik. Proto se v rámci metody TLSC přistoupilo k odlišnému indikátoru 

spektrální vady, který je na rozdíl od metody MNF čistě spektrálně závislý. Míra ovlivnění 

scény je indikována na základě změny tvaru absorpčních pásem. Pro relevantní vyjádření změny 

v rámci scény jen nutné vybrat absorpční pásmo odpovídající látce, která je v atmosféře 

homogenně rozložena v rámci celé snímané scény. Jako vhodné pásmo absorpce bylo vybráno 

absorpční pásmo O2 okolo 760 nm, kdy rozptýlení kyslíku v atmosféře je zcela jistě homogenní. 

Jak je dobře patrné na obrázku 16, tvar pásma absorpce je v případě senzoru Hyperion popsáno 

pomocí tří až pěti spektrálních pásem o šířce 10 nm. A jak bylo uvedeno už výše, v metodě 

TLSC využil Dadon jako indikátoru spektrálního úsměvu indexu skokové změny 

Obr. 22 Gradient v MNF-1 pro čtyři scény 

 Míra gradientu odpovídá průměru sloupce 

Obr. 23 MNF-1 a MNF-2 pro scénu s oblačností 

Obr. 24 Vizualizace scény s výraznou oblačností 

 a) snímek pro centrální vlnovou délku 750 nm, b) MNF-1, c) MNF-2 
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, kdy jedno z pásem odpovídá dnu pásma absorpce, což je v případě Hyperionu 762 nm na 

pozici kanálu 41. Druhý spektrální kanál odpovídá jednomu z ramen pásma absorpce. Dadon 

využívá jako vstupu do indexu skokové změny pravého ramene absorpčního pásma 772 nm (42 

kanál). Pro popis scény se využívá takzvané průměrné pásmo absorpce, Bi odpovídá střední 

hodnotě sloupců scény odpovídajících jednotlivým detektorům pro dané spektrální pásmo. 

Přesný postup aplikace výpočtu indexu skokové změny v rámci algoritmu je patrný v Příloze 

2.2 : Vyhodnocení míry spektrálního zakřivení  

Na obrázku 25a je patrný tvar gradientu, pokud vyneseme do grafu skokový gradient 

vypočtený z průměrných hodnot sloupců snímku pro spektrální pásma 41 a 42. Jedná se o 

gradient, který byl vytvořen nad ideální homogenní scénou odpovídající solnému jezeru 

Arizaro. To znamená, že gradient by měl být v tomto případě nejsnadněji identifikovatelný. Je 

zřejmé, že tvar gradientu přibližně odpovídá tvaru gradientu MNF-1, nicméně jako identické je 

skutečně uvažovat nejde, což by mohlo ukazovat právě na nevhodnost tvaru gradientu v případě 

MNF-1. Jak je patrné ze vzorce, absorpční pásmo je popsáno pouze dvěmi spektrálními pásmy. 

Jedním na dně absorpčního pásma a jedním na vrcholu jeho ramene. Z hlediska teorie by proto 

měl být získán identický gradient i při využití ramene druhého. V případě Hyperonu se jedná o 

spektrální kanály 40 a 41 (752 mn, 762 mn). Nicméně jak je zřetelné z obrázku 25b, tvar 

gradientu je zcela odlišný. Oproti předchozímu případu dochází ke kolísání indexu a naprosto 

není patrný znatelný pokles indexu u detektorů na pravé straně snímku, který je zřejmý jak 

z MNF-1, tak také z předchozího indexu s využitím opačného ramene. Ukazuje to zcela zřejmě, 

že využití tohoto indexu není zcela univerzální a spolehlivé. Záleží velice přesně na umístěná 

spektrálních pásem v rámci pásma absorpce. Při využití tohoto indexu je proto před jeho 

aplikací nejprve nutné ověřit, které z ramen absorpčního pásma je lepším indikátorem 

skutečného tvaru gradientu spektrálního zakřivení. V případě Hyperion je to zřetelně pravé 

rameno pásma absorpce. 

  
Obr. 25a Index skokové změny 

 Spekt. pásma 762 nm, 772 nm 

Obr. 25b Index skokové změny 

 Spekt. pásma 752 nm, 762 nm 
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5.4.3. Volba spektrálního indexu 

Jak bylo uvedeno, metody TLSC byla testována pouze v oblasti Mrtvého moře 

(Dadon,2010) nad aridními oblastmi se silně homogenní scénou. Cílem této práce je ověřit 

využitelnost této metody i v dalších oblastech, jakými je například Česká republika, kde je 

povrch silně heterogenní, navíc dochází často k výskytu oblačnosti v rámci scény. Požadavky na 

funkčnost algoritmu jsou tímto značně zvýšeny. Přestože v předešlém případě byla pro určení 

gradientu z indexu skokové změny využita zcela ideální scéna, výsledky za ideální považovat 

nelze. Navíc pro heterogenní scény lze očekávat další problémy. Za poměrně nedostatečné lze 

považovat popis pásma absorpce pouze na základě dvou spektrálních pásem, kdy navíc není 

jisté, která z nich jsou pro určení gradientu spektrálního zakřivení vhodná. Proto bylo v rámci 

této práce přistoupeno k hlubšímu testování spektrálního indexu skokové změny a zároveň bylo 

provedeno hledání dalších možností popsání absorpčních pásem. 

V případě, kdy se pokoušíme nahradit gradient MNF-1 přesnějším ekvivalentem, jedná se o 

zcela zásadní krok, na kterém závisí úspěšnost celého algoritmu eliminace vady. Pokud by došlo 

k výběru nevhodného indikátoru kvantifikace velikosti spektrálního zakřivení na jednotlivých 

detektorech, může dojít u řady scén i ke zhoršení chyby oproti stavu před korekcí, respektive 

oproti eliminaci pomocí samotné metody MNF. Otázkou však je, jak nejlépe vystihnout změnu 

tvaru absorpčního pásma. Jedná se poměrně složitý tvar, který je složen z řady bodů 

odpovídajících jednotlivým spektrálním kanálům. V případě vysokého spektrálního rozlišení 

radiometru v řádu nm může být množství bodů opravdu vysoké. Důležité však je, popsat daným 

ukazatelem právě ty změny rozměrů, které jsou způsobeny právě spektrálním zakřivením.  

Efektivnost jednotlivých ukazatelů není možné přesně určit na základě neznámých dat, 

proto byla vytvořena modelová situace, kdy známe tvar spektrální charakteristiky oblasti 

absorpčního pásma pro velikost vady od 0 do 6 nm. Simulace odpovídá skutečné situaci při 

zpracování dat pomocí senzoru Hyperion. Prvním krokem simulace je vytvoření tvaru spektrální 

odezvy pro několik spektrálních kanálů v okolí pásma absorpce. Přesně se jedná o funkci 

spektrální odezvy pro pět detektorů, kdy střední pozice odpovídá nejnižšímu bodu absorpčního 

pásma, zatímco ostatní čtyři detektory popisují tvar ramen pásem absorpce. Jak je možné si 

prohlédnout na obrázku 26, funkce spektrální odezvy jsou vytvořeny se vzorkováním a FWHM 

10 nm, kdy tvar jednotlivých funkcí odpovídá Gaussově křivce. Vzorec pro výpočet chování 

Gaussovy funkce o přesně daných parametrech je dán rovnicí  

    

 

, kde cwl vyjadřuje centrální vlnovou délku konstruované funkce spektrální odezvy a x 

odpovídá míře odezvy v dané pozici vlnové délky. Jako referenční spektrální charakteristika o 

vysokém spektrálním rozlišení 1,3 nm je k dispozici pásmo atmosférické absorpce snímané 

senzorem AISA Eagle. Tato spektrální charakteristika je pomocí generovaných funkcí 

spektrální odezvy převzorkována a použita pro generování spektrálního posunu. Výstupem je 

vytvoření simulované spektrální charakteristiky absorpce pro spektrální posunutí od 0 do 6 nm 
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v jednom směru. Míru degradace pásma absorpce je možné si prohlédnout na obrázku 27. 

Z obrázku také vyplývá, proč je problematické využít indexu skokové změny a volby využití 

správného ramene. Jak je patrné, u druhého z ramen nedochází k výrazné degradaci a je to 

závislé právě na směru spektrálního posunutí. Celá simulace je k nahlédnutí v Příloze 4 : 

Simulace tvaru pásma absorpce. Výsledné simulované spektrální charakteristiky pásma 

absorpce jsou dále využity pro hodnocení kvality odhadu spektrálního posunutí pomocí 

jednotlivých spektrálních indexů. 

 

Indexy využívané k postižení tvaru spektrální charakteristiky v oblasti absorpce, potažmo k 

odhalení velikosti spektral smile efektu, lze rozdělit na dvě skupiny. Jednou z nich je skupina 

indexů, které jsou zaměřeny čistě na popis vlastního tvaru pásma absorpce a druhou skupinou 

jsou indexy, které jsou zaměřeny na srovnání stavu absorpčního pásma vůči jinému detektoru, 

který je brán jako referenční. Z první skupiny byl vybrán index skokové změny, který byl použit 

v původní práci, a normalizovaný rozdílový index. Průběh tvorby simulace je k nahlédnutí 

v Příloze 5 : Závislost spektrálních indexů na spektrálním posunutí.   

a) index skokové změny – vyjadřuje změnu stavu mezi dvěmi spektrálními pásmy, kdy 

jedno odpovídá dnu absorpčního pásma a druhé vrcholu pravého, či levého ramene 

absorpčního pásma. 

b) normalizovaný index – je založen na vážení rozdílu dna a ramene absorpčního pásma 

hodnotami vlastní velikosti. Zásadní rozdíl oproti indexu skokové změny je, že 

normalizovaný index postihuje velikost spektrální záře, to znamená pozici v oblasti 

absorpčního pásma a nikoliv pouze relativní rozdíl mezi spektrálními pásmy. Nicméně 

pro popis tvaru absorpčního pásma stále využívá pouze dvou spektrálních kanálů.  

Oba tyto indexy popisují čistě změnu mezi dvěmi spektrálními pásmy. Problém vypovídající 

hodnoty indexu může nastat v případě, kdy má senzor extrémní spektrální rozlišení a pásmo 

absorpce je popsáno například deseti spektrálními pásmy a ne pouze třemi zcela zásadními. 

Popis pomocí dvou spektrálních kanálů se v tuto chvíli stává nedostatečným. Vyvstává poté 

Obr. 26 Simulace spektrální odezvy detektorů   Obr. 27 Simulace spektrálního zakřivení 

Simulace míry vlivu vady na data 

Hyperion simulovaná na pásmu absorpce 

senzoru AISA  
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otázka, které ze spektrálních pásem vybrat jako relevantní pro rameno, kdy nevhodný výběr 

může metodu eliminace vady značně poškodit. Výběr sousedních kanálů je v tuto chvíli scestný 

a smysluplný je výběr některého z pásem na vrcholu ramene absorpčního pásma. Pokud však 

máme k dispozici přesný spektrální popis pásma absorpce, je těžké akceptovat takto vysoký 

stupeň generalizace pouze s využitím dvou spektrálních kanálů. Dle obrázku 28a a 28b lze 

konstatovat, že závislost indexu na velikosti spektrálního posunutí v rámci simulovaného 

spektra je téměř lineární. Proto je tu předpoklad, že indexy by mohly být použitelné při odečtu 

jeho velikosti ve skutečných datech. 

 

 

Do druhé skupiny indexů lze zařadit například index kovariance tvaru pásem absorpce, či 

sumu kvadrátu odchylek. Na rozdíl od předchozích indexů, v tomto případě může být vstupem 

libovolné množství spektrálních kanálů a je tudíž možné popsat pásmo absorpce věrohodněji. 

V případě senzoru Hyperion a pásma absorpce O2 to znamená využití tří, ale lépe pěti 

spektrálních pásem, nicméně počet může být libovolně vysoký. 

c) kovariance tvaru pásma – při spektrálním posunutí dochází k mírné změně tvaru pásma 

absorpce, nicméně je tu předpoklad, že změna tvaru je natolik malá, že je možné 

předpokládat korelaci tvarů mezi jednotlivými spektrálními posuny. Referenčním 

stavem je v tuto chvíli tvar pásma absorpce s nulovým spektrálním posunutím, 

respektive jinak vhodně vybraný detektor, který slouží ke shledání míry podobnosti 

absorpčního pásma. 

d) suma kvadrátu odchylek – stanovuje podobnost na základě vzájemného posunutí 

spektrálních charakteristik, kdy je předpokládáno, že suma kvadrátu odchylek mezi 

hodnotami jednotlivých spektrálních kanálů stoupá v závislosti na velikosti spektrálního 

posunutí. 

Věrohodnost těchto indexů je silně ovlivněna v případě, že hodnoty v jednotlivých spektrálních 

pásmech jsou ovlivněny i jinými faktory než pouze spektrálním posunem, což v případě 

heterogenní scény lze očekávat. Výrazně proto indexům prospívá sjednocení hodnoceného 

pásma absorpce, kdy hodnota jednoho ze spektrálních pásem je pro obě spektrální 

charakteristiky shodná. Jak je patrné z obrázku 28c, chování indexu kovariance neodpovídá 

Obr. 28b Závislost indexu na smile efektu 

 Závislost na normalizovaném indexu 

Obr. 28a Závislost indexu na smile efektu 

 Závislost na indexu skokové změny 
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předpokladu nárůstu v závislosti na velikosti spektrálního zakřivení a jiná funkční závislost by 

byla patrně těžko odhalitelná. Proto se tento index nejeví jako vhodný. Naopak index kvadrátu 

odchylek (obrázek 28d) se v tuto chvíli se svým poměrně lineárním průběhem závislosti jeví 

jako dobře použitelný. 

 

 

Posledním použitým indexem je využití spektrálního úhlu. Jedná se o jakýsi kompromis 

mezi oběma skupinami indexů, kdy je přesně popsán tvar pásma absorpce, nicméně je 

prováděno i jeho srovnání vůči referenční hodnotě.  

e) spektrální úhel – jedná se o vyjádření 

spektrální charakteristiky absorpčního 

pásma pomocí zápisu jako vektoru v 

n-rozměrném prostoru, kdy n je rovno 

počtu spektrálních pásem, která jsou 

použita pro popis absorpčního pásma. 

Míra podobnosti dvou spekter je 

vyjádřena pomocí výpočtu úhlu mezi 

dvěma vektory. 

Díky definici spektrální charakteristiky jako 

vektoru je možné popsat pomocí spektrálního úhlu 

absorpční pásmo o libovolném spektrálním 

rozlišení, přičemž vždy dokonale vystihuje tvar pásma absorpce. V hodnotě spektrálního úhlu je 

obsažena jak informace týkající se tvaru, tak i polohy spektrální charakteristiky. V případě 

negativního vlivu změny polohy je možné tuto vlastnost odstranit posunem hodnocené 

spektrální charakteristiky. Dle obrázku 28e se zdá, že chování závislosti spektrálního úhlu 

vzhledem k velikosti vady je téměř lineární, přičemž velikost indexu poměrně přesně odpovídá 

velikosti spektrálního zakřivení v datech. Index by proto snad mohl sloužit i pro přibližné určení 

velikosti smile efektu v datech.  

Obr. 28c Závislost indexu na smile efektu 

 Závislost na kovarianci charakteristik 

Obr. 28d Závislost indexu na smile efektu 

 Závislost na kvadrátu odchylek 

Obr. 28e Závislost indexu na smile efektu 

 Závislost spektrálního úhlu 
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Při srovnání vlastností zmíněných indexů, které je možné použít pro odhad míry vady 

v pozicích jednotlivých sloupců detektoru, se v tuto chvíli jeví jako ideální index získaný na 

základě výpočtu spektrálního úhlu. Závislost velikosti indexu na míře vady byla prokázána u 

všech uvedených indexů kromě jednoho. V případě indexu založeném na kovarianci tvaru 

absorpčních pásem není tvar závislosti zdaleka ideální, a proto bude tento index z dalšího 

zpracování vyřazen. Index založený na spektrálním úhlu je v tuto chvíli nejvhodnějším adeptem 

především z hlediska jeho univerzálnosti, kdy postihuje absorpční pásmo měřené senzorem o 

libovolném spektrálním rozlišení a navíc nevyžaduje další nároky na předzpracování. Je však 

stále nutné uvažovat, že v případě zde popsaných dat se jedná pouze o simulovanou ideální 

situaci, kde podmínky pro zachycení závislosti mezi indexem a mírou vady nejsou ovlivněny 

dalšími faktory, které jsou přítomny v běžných datech. Proto je provedeno testování odhalení 

míry spektrálního zakřivení na běžných datech, které odpovídají scénám zpracovávaným 

v předcházející kapitole MNF transformace dat. 

Na obrázku 29 je patrné, jak jsou jednotlivé indexy schopné odhalit průběh spektrální vady 

ve skutečné scéně. Pro zjištění chování byly použity scény se zásadními rozdíly, kdy 

charakteristika snímku má odhalit případné slabiny spektrálních indexů. Výpočet indexu je 

proveden zcela shodně pro všechny sloupce snímku, kdy základem jsou rovnice uvedené výše. 

Přesný popis výpočtu indexů je k dispozici v Příloze 6 : Kvantifikace vady spektrálním indexem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Kvantifikace smile pro detektory pomocí indexů popisující absorpční pásmo 760 nm 

 a) index skokové změny, b) normalizovaný rozdíl, c) suma kvadrátů odchylek, d) spektrální úhel 

a) b) 

c) d) 
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Pokud budeme uvažovat, co od indexu požadujeme, pak je to popis části gradientu, který se 

vyskytuje v MNF transformaci, nicméně by měla být popsána pouze ta část, která odpovídá 

skutečně míře vady. Gradient v MNF-1 vystihuje velikost spektrální vady, nicméně osahuje i 

některé další informace. To ovšem znamená, že tvar gradientu v MNF a v případě výše 

uvedených indexů by se měl v globálním měřítku shodovat. Pokud tomu tak není, lze 

předpokládat, že gradient zcela neodpovídá skutečnosti. Při srovnání obrázků výše s obrázkem 

22 a 23, je možné určit nejvhodnějšího kandidáta na vhodný spektrální index.  

Když si pozorně prohlédneme grafy odhaleného gradientu na řádce detektorů odpovídající 

obrázku 29, pak je na první pohled patrné, že největší problémy vytváří především scéna 

s kontrastní oblačností. U všech indexů lze určit tuto scénu jako nejhůře vyhodnocenou. 

V případě indexu skokové změny a sumy kvadrátů odchylek je fakticky možné scénu úspěšně 

vyhodnotit. 

V případě, že budeme indexy hodnotit postupně dle úspěšnosti odhalení gradientu, jako 

nejhorší lze v tomto směru hodnotit index sumy kvadrátů odchylek. Zásadním důvodem 

k diskvalifikaci indexu je neschopnost zpracovat scénu s výskytem oblačnosti. Gradient na 

obrázku 29c je v tomto případě zcela nevyužitelný a jak je možné si prohlédnout v příloze 4, je 

tomu tak právě v oblasti, kde je oblačnost na snímku nejvýraznější. V případě dalších tří scén je 

možné spatřit gradient, který má podobné rysy, nicméně ve srovnání s gradientem, který je 

patrný v případě MNF-1 zde není správně vystihnut globální tvar. Zdá se, že index nedokáže 

dostatečně postihnout malý spektrální posun, který je v levé části scény a naopak dochází 

k nadhodnocení v případě výraznější vady. Index je proto shledán pro další použití jako 

neakceptovatelný. 

Index skokové změny dopadl podobně jako index předchozí. V případě oblačné scény 

dopadl výsledek snad ještě hůře. Navíc se vzrůstající heterogenitou scény je patrné, že mezi 

jednotlivými detektory dochází k výrazné variabilitě hodnoty. Tento stav není žádoucí. Index 

popisující absorpční pásmo by měl být ideálně netečný k prostorové variabilitě scény. Vliv 

heterogenity je sice možné do značné míry eliminovat pomocí proložení gradientu funkcí, 

nicméně to nedělá index spolehlivějším. Navíc tvar gradientu v případě některých scén příliš 

neodpovídá očekávání. Zřetelné je to například u scény zástavby, kde očividně silná variabilita 

odrazivosti povrchu vytváří problémy. Přestože byl tento index použit v původní metodě TLSC 

(Dadon,2010), je shledán jako nespolehlivý pro další použití.  

Pokud si všimneme normalizovaného indexu rozdílů (obrázek 29b), v jeho prospěch jasně 

hovoří, že vyhodnocení gradientu u jednotlivých scén je téměř totožné. Vyhodnocený gradient 

je v podstatě stálý, což je způsobeno právě zásluhou normalizace indexu. I scéna oblačnosti byla 

vyhodnocena v podstatě totožně až na minimální podhodnocení v oblasti detektorů, kde je 

oblačnost ve scéně nejvyšší. Zásadní nedostatek je však spatřován v tvaru gradientu, kdy 

dochází k pozvolnému poklesu indexu nebo stagnaci hodnoty v oblasti mezi nultým a stým 

detektorem. Tento tvar neodpovídá průběhu v případě gradientu v MNF, což je zarážející. Jako 

příčina může být určeno právě omezení na využití pouze jednoho z ramen pásma absorpce. Jak 

bylo zmíněno, tvar ramene se mění v závislosti nejen na velikosti, ale i směru spektrálního 
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posunutí. A vzhledem k tomu, že v řádce detektorů dochází jak k pozitivnímu, tak také 

negativnímu spektrálnímu posunutí, bylo by vhodné provázat indexy pro obě ramena pásma 

absorpce. Nicméně jak bylo uvedeno u indexu skokové změny, druhé rameno není pro výpočet 

indexu vhodné. I z důvodu této neuniverzálnosti je též tento index shledán jako nepříliš vhodný. 

Jako nejúspěšnější indikátor spektrálního zakřivení je proto vyhodnocen index vycházející 

ze spektrálního úhlu, kdy jako referenční byla automaticky vybrána hodnota posledního 

detektoru v řádce. Tento detektor byl vybrán z důvodu maxima gradientu v této pozici. Díky 

výběru této hodnoty je index roven nule právě v pozici detektoru 256, a proto nedochází k 

„lomení“ gradientu. Přestože na první pohled se zdá, že jedna ze scén je velmi odlišná, jedná se 

pouze o změnu měřítka. Vzhledem k faktu, že tvar gradientu odpovídá první komponentě MNF 

nejlépe, jeví se využití toho to indexu jako ideální. Navíc je metoda schopna poměrně bez 

problémů zachytit gradient i v případě oblačné scény, v čemž je ve srovnání s ostatními 

bezkonkurenční. Předpoklad přímé úměry mezi velikostí spektrálního úhlu a velikostí 

spektrálního zakřivení, který byl vysloven při simulaci, se však nepotvrdil. Jak je patrné na 

obrázku 29d, měřítko gradientu je očividně ovlivněno i jinou proměnnou, než pouze velikostí 

spektrální vady. Byť hodnoty spektrálního posunutí až 3,5 nm není dle dokumentace zcela 

scestná, nelze hodnotu brát za bernou minci už vzhledem ke scéně solného jezera, kde je 

hodnota silně odlišná a těžko lze usuzovat, že by to bylo odlišností míry spektrálního zakřivení.  

Pro kvantifikaci vady by proto bylo nutné využít jiného postupu.  

5.4.4. Adaptace gradientu 

Pokud že jsme využili pro detekci vady spektrálního zakřivení spektrálních indexů, je nutné 

najít způsob, jak detekovanou vadu z dat odstranit. Výše je uvedeno, že pro eliminaci je využito 

gradientu přítomného v první komponentě MNF, respektive v MNF-2 v případě oblačné scény. 

Jak je patrné z obrázku 29, v tuto chvíli jsou však oba gradienty navzájem nepoměřitelné díky 

zcela rozdílným jednotkám. Dílčím důležitým krokem je proto adaptace gradientu zjištěného 

pomocí indexu změny absorpčního pásma na velikost gradientu v MNF. Jak bylo zmíněno, 

TLSC je založena na předpokladu, že gradient vycházející z MNF v podstatě odpovídá vadě 

spektrálního zakřivení a jeho využitelnost je limitována pouze faktem, že obsahuje i informaci 

navíc, která je pro odstranění vady devastující (Dadon, 2010). Gradinety z MNF a spektrálních 

indexů by si proto měly být velice podobné v případě všech jednotlivých vybraných scén. Díky 

tomu je možné provést adaptaci gradientu získaného ze spektrálních indexů na tvar gradientu 

z MNF analýzy. Jako nejuniverzálnější řešení se jeví standardizace obou gradientů pomocí 

vzorce 

 

 

,kdy je pro výpočet využito výpočtu střední hodnoty a směrodatné odchylky z gradientu. Díky 

standardizaci je střední hodnota obou gradientů rovna 0 a rozptyl hodnot je roven jedné, čímž je 

možné provést srovnání mezi MNF a gradientem, který odpovídá velikosti indexu odlišnosti 

jednotlivých detektorů v řádce. 
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Obr. 30 Srovnání standardizovaného gradientu scén z MNF a pomocí ukazatelů síly smile 

 a) srovnání pro scény transformované MNF a indexu na základě spektrálního úhlu 

 b) srovnání pro scény transformované MNF a indexu skokové změny 

Výsledek standardizace je patrný na obrázku 30. Na obrázku a, je vyobrazeno srovnání 

hodnot, které náleží gradientům v MNF pro jednotlivé scény a společně s nimi jsou zobrazeny i 

gradienty měřené pro jednotlivé scény pomocí výpočtu spektrálního úhlu. Na obrázku je jasně 

zřetelné, jak dobře se oba gradienty scén shodují. Jedinou scénou, kde dochází k lokálním 

odchylkám od gradientu MNF, je případ vysoké oblačnosti. Ale i v tomto případě je shoda na 

velice vysoké úrovni a k mírnému odchýlení dochází v podstatě pouze v jedné lokaci. Oproti 

tomu na ukázku je na obrázku 30b uvedeno srovnání standardizovaných gradientů v případě 

využití indexu skokové změny mezi pásmy. Tento ukazatel síly spektrálního zakřivení byl 

použit v originálu práce. Je zde jasně patrné, že velikost vady není odhadována korektně. 

Nejmarkantnější je chyba v případě scény s oblačností, nicméně poměrně výrazné nedostatky 

má metoda ve všech sledovaných scénách. Problematická je i scéna se zcela homogenním 

povrchem, která odpovídá solnému jezeru Arizaro v Argentině, což je mírně zarážející. Zjevně 

dochází k příliš strmému nárůstu gradientu u extrémních hodnot vady a stejně tak je očividné, 

že není správně vyhodnocen gradient ani v druhé polovině snímku, kde je díky malé velikosti 

vady a popisu na základě nevhodného z ramen absorpčního pásma tvar gradientu také 

neodpovídající.   

V případě indexu spektrálního úhlu vypadá gradient velice korektně, nicméně jak bylo 

řečeno v úvodních kapitolách, na základě chování vady způsobeného především optikou 

přístroje, je tu zřejmý předpoklad kontinuity vady a pouze její pozvolné změny, nikoliv 

skokové. Oproti tomu na Obrázku 30a je k vidění mírné lokální kolísání okolo gradientu. Toto 

kolísání lze považovat za šum způsobený vedlejšími vlivy působícími na změnu tvaru pásma 

absorpce O2, které nejsou součástí vady spektrálního zakřivení a jsou proto nežádoucí. Je proto 

nutné přistoupit k nějakému způsobu vyrovnání gradientu. Běžně slouží k vyrovnání gradientu 

polynomická funkce, kdy její parametry jsou vypočteny na základě metody nejmenších čtverců. 

V případě původní metody TSLC bylo využito pro popsání gradientu polynomu druhého stupně. 

Nicméně jak je patrné na obrázku 31a, polynom druhého stupně nevystihuje gradient na základě 
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Obr. 31 Proložení gradientu indexu spektrální úhlu polynomem 

 a) proložení gradientu scény zástavby polynomem druhého řádu 

 b) proložení gradientu scény zástavby polynomem čtvrtého řádu 

indexu spektrálního úhlu právě věrně. Dochází k odchylkám vyšším, než mezi gradientem 

v MNF-1 a gradientem spektrálního úhlu, což je neakceptovatelné. Cílem metody bylo tyto 

chyby úspěšně eliminovat. Jak je patrné na obrázku 31b, polynom čtvrtého stupně vystihuje 

průběh gradientu podstatně lépe. Takto vysoký řád polynomu není v tuto chvíli na škodu, pokud 

víme, že můžeme prokládanému gradientu důvěřovat a nebude docházet k žádným nevhodným 

artefaktům. Jak bylo dokázáno v případě předešlých scén, index spektrálního úhlu se zdá být 

v tomto směru neměnný. V případě složitějšího průběhu vady smile efektu by bylo nutné 

testovat vhodnost řádu polynomu, aby nebyl zbytečně volen polynom vysokého řádu. I z tohoto 

důvodu se pro složitější průběh jeví jako univerzálnější některé z vyrovnání funkce lokálního 

charakteru, které je schopné globální změny směru gradientu postihnout a zároveň stanovuje 

hodnotu gradientu pro všechny detektory na řádce. Hodnoty v místech detektorů tímto 

způsobem očištěné od nežádoucího šumu pak odpovídají informaci, která kvantifikuje velikost 

spektrálního zakřivení v datech.  

Tato hodnota je pak brána jako určující pro eliminaci gradientu. Po standardizaci jsou 

gradienty získané na základě analýzy MNF a spektrálního indexu srovnatelné a je proto možné 

přistoupit k odstranění. Je však nutné uvažovat, vzhledem k jaké hodnotě budeme gradient 

odstraňovat. Je vhodné zvolit referenční detektor, který bude vyhodnocen jako detektor 

s nulovou vadou. Jak bylo zmíněno v úvodu kapitoly TSLC, původně byl vhodný referenční 

detektor hledán pomocí modelu MODTRAN, nicméně ukázalo se, že tato metoda není příliš 

spolehlivá a proto se její využití jeví jako nadbytečné. Jako referenční se proto určuje detektor, 

který je nejblíže střední hodnotě vstupního gradientu získaného z proloženého indexu 

spektrálního úhlu pro řádku detektorů. V případě zmíněných čtyř scén se detektor nejblíže 

střední hodnotě nachází mezi detektory 175 – 178. I toto ukazuje na vysokou kvalitu popisu 

gradientu pomocí indexu spektrálního úhlu. Oprava je pak aplikována na základě vzorce 

 

 

, kde X vyjadřuje jednotlivé gradienty, zatímco ΔM odpovídá posunu vůči ref. detektoru. 
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Odstranění vady probíhá na jednotlivých pixelech snímku první komponenty. Na základě 

vzorce pro standardizaci dat, který je uveden výše, je vypočtena hodnota každého jednoho 

pixelu v MNF-1. Od takto vypočítané hodnoty je odečtena hodnota standardizovaného 

gradientu indexu spektrálního úhlu, která je dána vypočtenou polynomickou funkcí. 

Polynomická funkce odpovídá řádku detektorů a její hodnota je proto se pro všechny hodnoty 

jednoho sloupce MNF-1 shodná. Je proto možné ji aplikovat na data po sloupcích. Po odečtení 

hodnoty je získáno standardizované pásmo MNF-1, které je nutné navrátit zpět do původního 

měřítka. Tento krok je proveden díky dříve vypočtené směrodatné odchylce a průměrné hodnotě 

MNF-1. Při opětovné aplikaci dochází k obnově původního měřítka první komponenty a data 

v ní obsažená jsou v tuto chvíli očištěna od spektrálního zakřivení, které bylo získáno pomocí 

indexu spektrálního úhlu. Přesný postup očištění dat od gradientu je ke shlédnutí v Příloze 2.4 : 

Eliminace spektrálního zakřivení. Na obrázku 32 je možné si prohlédnout, jak vypadala 

komponenta před očištěním a po očištění od gradientu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázků je jasně patrné, jak výrazná je změna gradientu po jeho odstranění. Objevuje se 

v něm navíc řada dalších informací, které byly před tím upozaděny. Nicméně žádná nová 

informace se v datech neobjevuje. Ze snímků scén je navíc jasně patrné, jak velký je v případě 

heterogenní vegetace rozdíl mezi jednotlivými spektrálními indexy. Na obrázku 32c je zcela 

zřejmý mírný jasový gradient po obou stranách snímku, který nelze považovat za správný. 

Navíc v případě tohoto snímku bylo využito proložení gradientu polynomem pouze druhého 

řádu, který podstatné chyby navíc zakrývá. V případě volby proložení polynomem čtvrtého řádu 

je eliminace gradientu podstatně horší a nevhodnost použití tohoto spektrálního indexu by 

vynikla ještě podstatně více.  

Posledním úkonem, který je nutné provést je zpětná transformace MNF do prostoru 

snímaných vlnových délek. Transformovaná data nicméně již neobsahují vadu. V tuto chvíli se 

již však nejedná o postup ekvivalentní dopředné transformaci MNF. Všechny potřebné 

Obr. 32  MNF-1 před a po odstranění gradientu způsobeném spektrálním zakřivením 

 a) MNF-1 včetně gradientu, b) MNF-1 po odstranění gradientu pomocí spektrálních úhlů,  

 c) MNF-1 po odstranění gradientu pomocí indexu skokové změny 
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informace pro zpětnou transformaci máme již k dispozici právě z provedené dopředné 

transformace. Snímky jednotlivých MNF-1 komponent je pouze nutné transformovat zpět do 

vektoru pro každou jednu komponentu a následně pomocí vzorce 

              

, kde Y(x) vyjadřuje matici vektorů jednotlivých komponent a H-1 vyjadřuje inverzní matici 

k matici vlastních vektorů. Pro vizualizaci snímků v prostoru jednotlivých spektrálních pásem je 

pouze nutné provést transformaci vektorů snímků zpět na jednotlivé řádky snímané scény.  

Přesný popis zpětné transformace je popsán v Příloze 2.5 :  Inverzní MNF transformace. 
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Obr. 33  Porovnání gradientu vady spectral smile effect 

 a) scéna homogenní scény solného jezera Arizaro, b) scéna heterogenní scény českého venkova 

6. Zhodnocení 

KAPITOLA 6 

Zhodnocení  

6.1 Zhodnocení metody eliminace vady 

Cílem této práce bylo zhodnocení současné situace v oblasti odstranění nízkofrekvenční 

spektrální vady pojmenované spectral smile effect. Do současné chvíle byla vyvinuta řada 

metod a konceptů odstranění této vady, kdy u každé z nich lze pozorovat rozdílnou úspěšnost 

její eliminace, ale i rozdílné požadavky na dostupná data, softwarové a hardwarové vybavení. 

Hlavním cílem práce bylo důkladné prozkoumání jednoho ze stěžejních konceptů eliminace 

vady spektrálního zakřivení při podrobném prozkoumání jedné z metod, která je na něm 

založena. Tato metoda Trend Line Smile Correction byla důkladně zkoumána, na základě čehož 

bylo objeveno několik inovativních postupů, které mohou být pro eliminaci využity, kdy výstup 

původní metody dosahuje kvalitnějších výsledků, než v případě metody původní. Tato kapitola 

je přitom zaměřena především na zhodnocení výsledků nové metody odstranění vady, potažmo 

zhodnocení rozdílů mezi oběma algoritmy. Jak bylo řečeno v rámci práce, vada nabývá velice 

malých rozměrů, a proto nelze očekávat ani zásadní rozdíl ve výsledcích jednotlivých 

algoritmů. Nicméně i tento malý rozdíl může mít výrazný vliv na další zpracování například při 

aplikaci atmosférických korekcí.  

Pokud budeme hovořit o hlavních inovacích algoritmu, jedná se především o tři zásadní 

kroky. Prvním krokem je volba vhodného ukazatele velikosti spektrální vady, kdy původní 

metoda využívala jako indikátoru indexu skokové změny. Oproti tomu v inovované metodě je 

využito indexu spektrálního úhlu, který se jeví jako vhodnější z hlediska mnohonásobně 

kvalitnějšího vystižení velikosti spektrální vady. Jak je patrné na obrázku 33a, který odpovídá 

homogenní scéně solného jezera, gradient získaný na základě indexu spektrálního úhlu se 
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Obr. 34  Proložení gradientu polynomem 

podstatně blíže přimyká ke gradientu MNF, což určuje blízkost míry vystižení gradientu. Oproti 

tomu index skokové změny nabývá poměrně velkých odchylek i v takto ideální scéně. Pokud se 

podíváme na obrázek 33b, který odpovídá běžné heterogenní scéně českého venkova, situace je 

ještě markantnější. Zatímco index spektrálního úhlu pracuje stále stejně spolehlivě, index 

skokové změny se stává ještě méně vypovídajícím. Dochází k jeho vysoké lokální variabilitě, 

která se zcela jistě ve vadě spectral smile effect nevyskytuje. Přitom stále hovoříme o běžné 

scéně bez extrémních hodnot. Je proto naprosto zřejmé, že upřednostnění indexu spektrálního 

úhlu je zcela jistě namístě.   

Druhou změnou vnesenou do algoritmu je 

volba proložení polynomem. Jak je patrné 

z obrázku 33, gradient získaný ze spektrálních 

indexů má lokální variabilitu. Změna 

spektrální vady je však pozvolná. 

Polynomické proložení u indexu skokové 

změny je proto nenahraditelné. Oproti tomu 

v případě indexu spektrálního úhlu by bylo 

vzhledem k jeho spolehlivosti za každých 

podmínek, jak bylo dokázáno výše v práci, 

možné uvažovat i o vypuštění vyrovnání. 

Přesto bylo polynomické proložení i v tomto 

případě pro jistotu provedeno. Nicméně jak je patrné na obrázku 34, jako vhodnější se jeví 

využití polynomu čtvrtého stupně oproti druhému stupni, který byl využit v původní metodě 

TLSC. V případě indexu spektrálního úhlu je využití takto vysokého polynomu možné z důvodu 

spolehlivosti indexu, zatímco v případě indexu skokové změny by bylo jeho využití 

kontraproduktivní.   

A poslední změnou je eliminace modelu MODTRAN. Tento model byl využíván v původní 

metodě TLSC pro získání pozice detektoru, kde je vada minimální a který dále slouží ve 

výpočtech jako referenční detektor. Nicméně v původní práci (Dadon, 2010) bylo uvedeno, že 

nad ideálními čtyřmi scénami byly jako detektory s nejnižší vadou odhaleny pozice 173, 32, 46 

a 85. Vada senzoru na oběžné dráze je v podstatě neměnná a proto se jeví takto vysoká 

variabilita jako silně nepravděpodobná, což vnáší nejistotu do správnosti modelace. Koncept 

modelu MODTRAN byl proto opuštěn. Volba referenčního detektoru je provedena pomocí 

střední hodnoty gradientu získaného na základě výpočtu indexu spektrálního úhlu, který se 

v tomto směru jeví jako nejspolehlivější ukazatel míry velikosti vady. 

 Je neoddiskutovatelné, že ve všech těchto případech dochází k zvýšení kvalit původní 

metody, která byla očividně v jiných než ideálních podmínkách, jen těžko využitelná. V tuto 

chvíli se dá hovořit o metodě, kterou lze využít v širokém spektru podmínek bez limitace na 

nežádoucí podmínky, jakými je v řadě případů například oblačnost. I s tou se tato metoda 

vyrovná. Na obrázku 35 je patrné, k jakému posunu v metodě došlo po aplikaci inovací. Na 

ukázku byla vybrána spektrální charakteristika vegetace v pozici sloupce 256. Jedná se o krajní 
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detektor scény, kde dosahuje vada spektrálního zakřivení největší velikosti. Přestože se posun 

nemusí zdát zásadní, ve skutečnosti se jedná o změny rozsáhlé. Původní metoda TLSC sice 

mění tvar absorpčních pásem, což by se dalo považovat za žádoucí, nicméně jak je vidět 

posouvá spolu s tím i v podstatě celou scénu, kde je takto veliká změna samotnou vadou 

nevysvětlitelná. Jedná se proto o falešné spektrum, které spektrální charakteristiku poškozuje. 

Oproti tomu, pokud si prohlédneme spektrální charakteristiku vzniklou po inovované metodě 

eliminace vady, je zřetelné, že se podstatně víc přimyká k původní spektrální charakteristice. 

Přitom si stále lze všimnout změny tvaru absorpčních pásem, které jsou pro eliminaci této vady 

tak typické. Navíc tvar této změny je podstatně víc uvěřitelný, než v případě předchozím. 

Bohužel stále je však ve spektrální charakteristice patrné mírné nežádoucí zkreslení typické pro 

eliminaci pomocí metody MNF. Obzvláště viditelné jsou tyto odchylky na vlnových délkách λ = 

430:570 nm, kde je lze jen velice stěží vysvětlit chováním vady spectral smile effect. Důležité 

je, že odchylka od původní spektrální charakteristiky je v těchto vlnových délkách záření menší, 

než tomu bylo v předchozím případě. Vzhledem k tomu, že tento detektor je vadou spektrálního 

zakřivení postižen nejvíce, je pozitivní, že v případě dalších detektorů v řádce budou již tyto 

odchylky od spektra nižší. 

Velice uspokojivá informace je, že nově vzniklá metoda odstranění vady je velice stálá, co 

se týká podmínek funkčnosti. Do současné chvíle se nepodařilo objevit jediný limitující faktor 

vlastností scény, který by omezoval správnost odstranění gradientu. Nejlépe je zmíněná shoda 

zpracování dat patrná pravděpodobně v případě prvních komponent jednotlivých scén, kde je 

běžně patrný gradient. Pokud si prohlédneme čtyři scény, které jsou k vidění na obrázku 36, je 

zřejmé, že se jedná o typologicky naprosto odlišné snímky, co se skladby odrazivosti materiálů 

týká. I přesto však, je vzhled v jednom zcela shodný. Ve všech případech lze objevit jasově 

vyrovnaný snímek, který mírně narůstá pouze u pravého okraje scény, kde je vada spektrálního 

zakřivení nejvyšší. Důležité však je, že se snímky chovají naprosto totožně. V žádném ze 

snímků nebyl odstraněn gradient odlišně. Mírné pozůstatky gradientu v pravé straně snímku 

Obr. 35  Spektrální charakteristika vegetace před a po eliminaci vady 
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Obr. 36  MNF-1 po odstranění vady spektrálního zakřivení 

 a) jezero Arizaro, b) venkov ČR, c) zástavba v ČR, d) oblačná scéna 

Obr. 37  Abs. pásmo O2 pro jednotlivé detektory 

nejsou v tuto chvíli relevantní. Jsou zcela ve shodě z rozdílem gradientů získaných z MNF-1 a 

pomocí indexu spektrálního úhlu, což je zřetelné i z obrázku 33. 

Pravdou je, že mírný gradient, který zůstal stále přítomný v MNF-1 i po eliminaci vady, 

může vzbuzovat pochyby, že mohou být spektrální charakteristiky ve sloupcích na pravé straně 

scény mírně nadhodnoceny oproti detektorům, které zaznamenávají sloupce ostatní. Proto bylo 

provedeno ověření této hypotézy. Pro ověření bylo využito scény solného jezera Arizaro, která 

je silně homogenní. Na základě střední 

hodnoty sloupců snímku byly vytvořeny 

průměrně spektrální charakteristiky, čímž by 

mělo dojít k eliminaci i mírné variability 

hodnot mezi jednotlivými řádky. Potvrzení 

hypotézy si lze prohlédnout na obrázku 37, 

kde jsou v oblasti vlnových délek pásma 

absorpce O2 vyneseny spektrální 

charakteristiky pro několik detektorů. 

Vzhledem k faktu, že mocnost atmosféry je 

v případě všech detektorů shodná, mělo by být 

dno absorpčního pásma umístěno u všech 
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detektorů ve shodné pozici. Je však zřetelné, že tomu tak není. Směrem od levé strany dochází 

k mírnému nárůstu, což domněnku nadhodnocení potvrzuje. Avšak je nutné brát v úvahu, že se 

jedná o surová data bez aplikace korekcí. Je například možné, že můžu být odchylka způsobena 

i úhlem pohledu senzoru v jednotlivých pozicích snímku. Domněnka není zcela průkazná i 

z důvodu, že na obrázku 36 není u jednotlivých snímků patrné naopak podhodnocení na levé 

straně scény. 

6.2 Diskuse 

Přestože, jak je vidět z předchozí kapitoly, výsledky inovované metody po eliminaci 

spektrální vady vypadají velice kvalitně, stále lze nalézt řadu otázek, nad kterými je možné se 

pozastavit a u kterých je potřebné nalézt řešení. Jednou z těchto otázek je například rozdílnost 

gradientů získaných pomocí MNF transformace dat a pomocí indexu spektrálního úhlu. 

V předchozích kapitolách bylo diskutováno, jak kvalitně se k sobě tyto dva gradienty v případě 

všech scén přimykají, což je žádoucí. Nicméně pokud si pozorně prohlédneme obrázek 30a 

nebo 33, je zřetelné, že tyto gradienty se navzájem systematicky liší. Byť se nejedná o 

dramatickou odchylku, je takové odchýlení nežádoucí. Výsledkem odchýlení je například i malý 

zbytek gradientu v případě odstranění vady spektrálního zakřivení z MNF-1, jak bylo 

diskutováno u obrázku 36. Problém je potřebné spatřovat v jedné zcela zásadní věci. V rámci 

práce bylo zmíněno, že charakter tvaru spektrálního zakřivení je v rámci všech spektrálních 

kanálů shodný. Nicméně, jak je patrné na obrázku 13, chování vady v rámci 2D pole detektorů 

je mírně proměnné. Změna mezi dvěma sousedními spektrálními pásmy je v podstatě 

nepostřehnutelná a děje se velice pozvolně, nicméně v průběhu všech spektrálních pásem 

v rámci detektoru je změna chování vady odlišitelná. Pokud budeme uvažovat, jakým způsobem 

vzniká gradient v MNF-1 a v případě indexu spektrálního úhlu, lze příčinu odlišností sledovat 

právě zde. V případě indexu spektrálního úhlu vzniká gradient na základě spektrálních pásem 

v okolí pásma absorpce O2, což odpovídá v našem případě rozsahu vlnových délek 740 - 790 

nm. Těchto 50 nm odpovídá za vytvoření gradientu, přičemž jeho přesný tvar je dán právě 

umístěním v daném spektrálním rozsahu. Oproti tomu v případě MNF transformace dat je 

rozsah vlnových délek, na základě nichž je vytvořen gradient, značně odlišný. Gradient v tomto 

případě vzniká na základě všech spektrálních kanálů vstupujících do transformace, což 

v případě dat Hyperion znamená spektrální rozsah 436 -926 nm. Všechny spektrální kanály do 

analýzy vstupující se na tvaru gradientu spektrálního zakřivení podílejí stejnou měrou. Jedná se 

proto o jakýsi průměrný gradient z těchto všech spektrálních kanálů. Pokud srovnáme střední 

hodnoty těchto dvou spektrálních rozsahů, je zcela zřejmé, že i při mírné změně vady 

spektrálního zakřivení mezi jednotlivými kanály musí být tyto dva gradienty mírně odlišné. 

Bohužel, v případě obou gradientů vyjadřuje jeho tvar pouze relativní změnu velikosti vady 

oproti dalším detektorům v řádce, nicméně není schopen kvantifikovat skutečnou míru posunutí 

ve známých jednotkách spektrálního posunutí. Přestože v případě indexu spektrálního úhlu se 

zdála patrná jistá závislost velikosti indexu a míry posunutí, ani v tomto případě nelze bohužel 

index ke kvantifikaci vady použít vzhledem k jeho nespolehlivosti. Z tohoto důvodu nelze 
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bohužel oba gradienty navzájem kvalitně porovnat. Index obou gradientů je vyjádřen 

v odlišném měřítku a není proto možné jej srovnat ani v relativních jednotkách spektrálního 

posunutí. Proto je přistoupeno pouze ke srovnání tvaru obou gradientů pomocí jejich 

standardizace.    

Krok standardizace je ve směru možnosti porovnání obou gradientů zcela nezastupitelný, 

nicméně předpokládá, že je porovnáváno porovnatelné. Předpokládá totiž, že se jedná v podstatě 

o gradienty, které by měly vzniknout na základě shodného spektrálního rozsahu. Nicméně 

v našem případě tomu tak zcela není a ve skutečnosti, pokud bychom znali absolutní jednotky 

spektrálního posunutí, byly by oba gradienty asi podobně porovnatelné, jako je tomu v případě 

gradientů na obrázku 13. Nejedná se sice o zásadní rozdíl, nicméně tímto nesprávným 

sjednocením tvaru dvou gradientů vnášíme do eliminace vady i jistou chybu, danou právě 

odchýlením tvarů gradientů. Její velikost však nejsme schopni ovlivnit.   

V tuto chvíli se nabízí jako možné řešení změna spektrálního rozsahu pro definici gradientu 

míry spektrálního zakřivení. Ideálním případem by bylo stanovení lokálního gradientu pro 

každé spektrální pásmo například pomocí „konvoluční“ MNF transformace pouze tří nebo pěti 

spektrálních kanálů okolo popisovaného spektrálního pásma. Nicméně tento koncept je funkční 

pouze v případě ideální scény s homogenním obsahem. V tuto chvíli jsme omezeni funkčností 

MNF transformace dat, která je schopna gradient odhalit až při jistém počtu spektrálních kanálů, 

které mají podobný tvar spektrálního zakřivení. Počet nutných vstupních spektrálních kanálů se 

zvyšuje právě v závislosti na míře heterogenity a složitosti scény. Zatímco v případě homogenní 

scény postačuje právě oněch tři až pět spektrálních kanálů, v případě scény složitého charakteru 

to může být dvacet až třicet spektrálních kanálů. Iterativní zpracování tímto způsobem je proto 

bohužel nemožné. Bylo by ale možné uvažovat zjištění lokálních gradientů nad homogenní 

scénou a díky relativní stálosti parametrů vady na jednotlivých snímcích aplikovat tuto opravu i 

na snímek se složitější strukturou dat. 

V případě gradientu vznikajícím na základě indexu spektrálního úhlu je však získání 

lokálního gradientu nad odlišným spektrálním rozsahem vlnových délek v podstatě 

neuskutečnitelné. Tento index je spolehlivý pouze v oblasti absorpčních pásem, kde je 

předpoklad stálosti popisované veličiny. Z tohoto důvodu lze navíc volit pouze adsorpční pásma 

látek, které jsou v rámci scény rovnoměrně rozptýleny. V případě, že by tomu tak nebylo, měla 

by i tato mírná heterogenita přes správný popis tvaru pásma absorpce vliv na generování 

nevhodného gradientu míry spektrální vady.     

Dle výše uvedeného je proto zřejmé, že koncept eliminace vady spektrálního zakřivení 

založený na metodě MNF lze aplikovat pouze na dataset o dostatečném počtu spektrálních 

pásem, jinak není zaručeno odhalení potřebného gradientu. Navíc je nutné od sebe oddělit 

spektrální kanály, které odpovídají rozdílným 2D polím detektorů. V případě každého jednoho 

pole lze očekávat výrazně odlišný charakter vady spektrálního zakřivení a v případě společné 

analýzy by nedošlo ke zdárnému popsání pro jednotlivé detektory.  

Metoda je navíc citlivá na výskyt systematického šumu, jakým je například pruhování. 

V případě jeho výrazného výskytu a neodstranění je metoda MNF tímto šumem zmatena a není 
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schopna poskytnout žádaný gradient popisující vadu. Je proto nutné zabezpečit v případě jeho 

výskytu i jeho odstranění. V případě této práce bylo využito poměrně jednoduchého principu 

eliminace na základě okolních pixelů, ale například v případě využití SWIR senzoru Hyperion, 

kde je kvalita dat podstatně nižší, by již tento algoritmus nedostačoval z důvodu přílišné 

degradace datasetu. Jako efektivní by se mohlo jevit například vyrovnání poškozených dat místo 

jejich nahrazení (Datt, 2003). Nicméně tento koncept se nepodařilo ověřit.   

Další z problematických kroků se také týká eliminace vady z dat. Jedná se o dilema, zda 

získaný gradient vyrovnat polynomem či nikoliv. V případě, kdybychom mluvili o metodě, 

která odstraňuje vadu pouze na základě gradientu z MNF-1, bylo by naprosto 

neoddiskutovatelné, že gradient má zde své jasné opodstatnění. V případě MNF transformace 

nelze zabezpečit, že se v MNF-1 nevyskytnou i nějaké další artefakty kromě vady spektrálního 

zakřivení, které by jeho eliminaci negativně ovlivnily. Proložení takových dat polynomem 

pomůže alespoň s omezením vlivu těchto artefaktů. Nicméně v případě metody TLSC se 

pokoušíme právě o eliminaci vlivu těchto artefaktů pomocí spektrálního indexu. U spektrálního 

indexu, jakým je index skokové změny, má aplikace polynomické funkce také své opodstatnění. 

Dochází k vyrovnání vysoké lokální variability gradientu. Navíc, jak bylo patrné z obrázku 29a, 

tento spektrální index také nepracuje bez artefaktů. V případě indexu spektrálního úhlu je však 

situace zcela odlišná. V jeho případě se nepodařilo narazit na jediný případ, kdy by došlo na 

základě odlišné scény ke zkreslení tvaru gradientu, která má odpovídat míře vady. Důvod 

vyrovnání na základě výskytu nežádoucích artefaktů proto odpadá. Jak je zřetelné na obrázku 

29d, lokální variabilita dat je také na velice nízké úrovni. Naopak při srovnání gradientů 

jednotlivých scén je patrné, že u několika detektorů se pravidelně ve tvaru gradientu objevuje 

náhlejší změna tvaru, která je očividně určena změnou chování vady na detektorech. Bylo by 

proto tímto způsobem možné odhalit lokální odlišnosti některých detektorů, které se při 

proložení polynomem ztrácejí. Z důvodu mírné lokální variability je však úplné vypuštění 

vyrovnání patrně nežádoucí. Řešením proto může být použití proložení polynomem vysokého 

řádu, případně ještě univerzálnějším řešením by se jevil nějaký druh lokálního vyrovnání pouze 

na základě nejbližšího okolí. Došlo by pak k zachování lokálních změn a zároveň odstranění 

mírné variability, která se jeví jako šum. 

Otázkou stále zůstává i volba vhodného referenčního detektoru. Původní metody TLSC 

využívá pro určení vhodného detektoru model MODTRAN. Tento koncept se jeví jako 

v podstatě správný, kdy stanovíme detektor s minimálním rozdílem mezi simulovaným pásmem 

absorpce a pásmy absorpce na jednotlivých pozicích detektorů. Nicméně ve výsledku tento 

koncept zklamal, proto bylo přistoupeno k odlišnému konceptu. Jako vhodné by se mohlo jevit 

zvolení středního detektoru, což odpovídá středu optiky přístroje, kde by měla být spektrální 

vada minimální. Nicméně při konstrukci senzoru se s touto vadou často počítá a místo nejnižší 

vady spektrálního posunutí se umísťuje do jiné z pozic tak, aby docházelo k eliminaci extrémně 

velké vady. Při volbě správného kompromisu lze tímto způsobem snížit absolutní velikost vady 

na polovinu. Logicky se tak dostáváme ke střední hodnotě získaného gradientu spektrálního 

zakřivení, kdy v pozici odpovídající detektoru by měla být vada minimální. Je však nutné 
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připomenout, že se jedná pouze o předpoklad, který nemusí být pravdivý. Rozložení vady 

v rámci řádky detektorů může být libovolné. Avšak zvolení této pozice jako referenční je pro 

nás výhodné z důvodu eliminace případné extrémní vady.  

Jako velice zásadní posun tohoto algoritmu eliminace vady spektrálního zakřivení se jeví 

využití indexu spektrálního úhlu. Oproti ostatním indexům se ukazuje jako zdaleka 

nejuniverzálnější a zároveň i nejpřesnější řešení. Značná výhoda je v tom, že není nutné žádné 

předzpracování z důvodu volby vhodného z ramen pásma absorpce. Tento index je schopný 

popsat pásmo absorpce, které je snímáno libovolným počtem spektrálních kanálů. Uchovává si 

veškeré detailní informace, kterými je tvar absorpčního pásma popsán. Otázkou pouze zůstává, 

jak zvolit vhodné množství spektrálních kanálů, které popisují pásmo absorpce. V podstatě se 

jedná o celou „depresi“ včetně obou ramen absorpčního pásma a malého okraje okolo něj. 

V případě dat Hyperion a absorpčního pásma O2 se jako nejlepší volba pro tvorbu gradientu zdá 

využití pěti spektrálních pásem, byť samotné hluboké pásmo absorpce je popsáno pouze třemi 

spektrálními kanály.  

Některé problémy k řešení má i samotný algoritmus, který byl vytvořen v aplikaci Matlab. 

Další praktické využití aplikace Matlab je do značné míry diskutabilní. Z důvodu omezeného 

vstupního počtu hodnot je aplikace schopna zpracovávat pouze omezený počet pixelů. Což při 

extrémním spektrálním i prostorovém rozlišení některých dnešních hyperspektrálních senzorů 

v podstatě neumožňuje zpracování dat. Nicméně tato aplikace byla použita pouze z důvodu 

ověření funkčnosti algoritmu. Pro další praktické využití by bylo nutné aplikaci napsat 

v odlišném programovacím jazyce. Navíc nebyly v algoritmu ošetřeny některé z výjimek 

týkajících se především metody MNF. Jednou z nich je například náhodná orientace gradientu 

MNF. Může mít stejně tak tvar úsměvu, jako zamračení, aniž by to cokoliv vypovídalo o 

samotné vadě. Nicméně je nutné srovnání tohoto gradientu s gradientem získaným pomocí 

indexu spektrálního úhlu, kde je orientace známá. Proto je nutné v tuto chvíli orientaci ošetřit 

ručně. Stejně tak bylo dokázáno a je to patrné i na obrázku 23, že gradient nemusí být nutně 

přítomen v první komponentě MNF, ale v ojedinělých případech může být i v MNF-2. Ošetření 

obou výjimek by bylo samozřejmě prakticky možné, nicméně zde se nejedná o provozní 

nasazení, ale pouze testovací. 

I přes tyto otázky k diskusi se očividně jedná o provozuschopný algoritmus, který je 

schopen dosahovat obstojných výsledků při zachování poměrně nízké náročnosti na uživatele a 

hlavně dostupnosti vstupních údajů, kdy jsme schopni si vystačit pouze se samotným snímkem 

scény. Nejslabším místem algoritmu se v tuto chvíli zdá samotná MNF transformace dat. Toto 

je krok, nad kterým nemá uživatel kontrolu a přímo na něm závisí úspěšnost celé eliminace. 

Těžko lze zaručit, že v MNF-1 se nachází gradient, který skutečně odpovídá právě velikosti a 

tvaru vady spektrálního zakřivení. Situace každého snímku je odlišná a s ní i stanovení směru 

vlastních vektorů, které jsou určující pro vizualizaci gradientu v MNF. Poměrně snadno tak 

může na základě nějaké atypické situace v datasetu dojít k nevhodnému „natočení os 

souřadnicového systému“, což samo o sobě výsledky zkreslí, pokud že jsme nuceni gradient 

k eliminaci vady využít. Navíc je tu stále téma falešných spektrálních charakteristik, které na 
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základě MNF transformace vznikají. Přestože se je podařilo pomocí vylepšené metody značně 

eliminovat, stále se v datech vyskytují a jen těžko tomu lze zamezit. Naopak index spektrálního 

úhlu ukázal velice vysoký potenciál konkurenčního konceptu, který staví na popisu tvaru 

absorpčních pásem a modelace situace pomocí modelů přenosu záření. Přestože se jedná o 

algoritmy, které jsou složitější, výpočetně náročnější a navíc i méně dostupné, jejich potenciál je 

jistě vyšší, než je tomu v případě metod postavených na konceptu MNF transformace dat. Vše 

záleží pouze na úspěšnosti modelace a přesnosti i dostupnosti všech vstupních dat.                        
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7. Závěr 

KAPITOLA 7 

Závěr 

Obsahem této práce je zkoumání radiometrické korekce spectral smile effect, jak se vada běžně 

v anglickém jazyce nazývá. Nicméně tento název lze poměrně výstižně nahradit českým 

ekvivalentem spektrálním zakřivení.  Nejedná se o vadu, která by byla příliš známá především 

z důvodu, že má vliv na data pouze v minoritním počtu zpracování dat DPZ. To však 

neznamená, že není vada způsobená spektrálním zakřivením důležitá nebo dostatečně velká, aby 

bylo možné jí při zpracování zanedbat. Občas se tak bohužel může stávat i v relevantních 

případech z důvodu neznalosti této vady, ale zároveň i obtížnosti jejího odstranění z dat. Její 

vypuštění ze zpracování je patrně dáno i faktem, že se jedná o vadu, která není přímo v datech 

patrná a projevují se až její následky v případě, kdy dojde k jejímu zanedbání.    

Jak bylo zmíněno, nejedná se o vadu, která by byla přítomná u velké části dat 

zpracovávaných DPZ a v řadě případů navíc není její výskyt ani relevantní. Pokud bychom však 

měli stanovit, kdy se vada v datech vyskytuje, je možné jí hledat u všech senzorů konstrukce 

stíracího skeneru (pushbroom skener), kdy je záznam spektrální záře prováděn pomocí 2D pole 

detektorů. Ve směru jedné z dimenzí tohoto pole detektorů je prováděn záznam prostorové 

informace, zatímco v druhém směru je záření rozloženo dle rozsahu jednotlivých spektrálních 

kanálů. Vada je navíc natolik malá, že je relevantní pouze v případě hyperspektrálních senzorů, 

kde je přesnost měření podstatně vyšší, než v případě multispektrálních. Vada se stává důležitou 

v případě, kdy se pokoušíme povést nad hyperspektrálními daty atmosférické korekce, či 

v případě některých spektrálních indexů. Především při aplikaci atmosférických korekcí, či 

naopak zjišťování informací o atmosféře na základě pořízeného snímku, se projevuje i nepatrné 

zkreslení spektrálních charakteristik. V případě využití senzorů, které jsou touto vadou 

postiženy, je žádoucí se nad využitím korekčního algoritmu zamyslet. 

Velikost nebo relevance vady je dána právě výběrem radiometru. Pokud jsou u senzoru 

dostatečně přesně provedeny radiometrické korekce včetně eliminace vady spektrálního 

zakřivení, nemusí být další korekční algoritmus nutný. Nicméně nároky na kalibraci radiometru 

se vzrůstajícím spektrálním a prostorovým rozlišením neúměrně stoupají a postižení tak 

nepatrné vady, jakým je spektrální zakřivení, je velice obtížné. Často se proto vada v datech 

skutečně vyskytuje alespoň v omezené míře. Vada je způsobena rozkladem záření uvnitř 

radiometru, kdy na vině je především optika přístroje. Konstrukce přístroje však nikdy nemůže 

být absolutně přesná a právě mírné odchylky v sestavení aparatury a tvaru jednotlivých členů 

optické soustavy jsou příčinou vzniku vady.       

Eliminace této vady obvykle není součástí žádných podpůrných aplikací, čímž je vytvářen 

poměrně velký tlak na znalosti případného zpracovatele dat. Ten by měl být schopen korekční 
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algoritmus sám na data v případě potřeby aplikovat. To ovšem předpokládá schopnost v 

některých případech i pokročilého programování a algoritmizace úlohy. Proto je tato práce 

zaměřena především na co největší zjednodušení řešení problematiky, aby bylo možné 

algoritmus poměrně snadno využít většinou uživatelů. Přináší to s sebou požadavky na nižší 

složitost konceptu eliminace vady, potažmo větší jednoduchost pro aplikaci uživatelem. Dále 

požadavek na co nejnižší množství vstupních dat nutných pro zpracování algoritmu a to vše při 

zachování kvality výstupu algoritmu.    

Prvním krokem k úspěšné eliminaci vady je její detekce. Jak bylo zmíněno, vada je velice 

nepatrná a běžně v datech neviditelná. Proto je třeba využít detekčních algoritmů. Existují 

v podstatě dva stěžejní koncepty detekce vady. První z nich využívá k detekci popisu tvaru 

absorpčních pásem, která spolu s velikostí vady spektrálního zakřivení v jednotlivých pozicích 

detektorů mění svůj tvar. A druhý z konceptů je zaměřena na detekci pomocí metody Minimum 

Noise Fraction, kdy v první komponentě po transformaci dat je viditelná míra vady.  

Stejně tak, jako v případě detekce vady, jsou tyto koncepty využívány i při její eliminaci. Na 

základě jednotlivých konceptů byla vytvořena řada metod, které se o odstranění pokoušejí. 

Metody založené na popisu pásem absorpce a modelech přenosů záření jsou v současné chvíli 

v eliminaci vady komplexnější i přesnější, což je však vykoupeno nutností řady vstupních 

informací a dalších dat společně s vysokou náročností na sestavení i výpočet algoritmu. Oproti 

tomu metody založené na MNF jsou z hlediska zpracování jednodušší, nicméně stále jsou 

limitovány některými vadami, která snižují jejich přesnost. 

Testování algoritmů bylo prováděno na datech z hyperspektrálního senzoru Hyperion. Tento 

senzor splňuje veškeré požadavky na výskyt spektrálního zakřivení v datech. Navíc vada je 

poměrně vysoká, což je pro názornost zpracování a vlastně i úspěšnost metody dobrý 

předpoklad. V případě, že bude algoritmus aplikován na data s nižší mírou spektrálního 

zakřivení, je jisté, že i případné nedokonalosti metody se mnohem méně projeví na výstupní 

spektrální charakteristice.    

Pro zpracování v rámci této práce byla z hlediska vyšší přístupnosti uživatelům zvolena 

metoda založená na konceptu MNF. Nicméně přebírá si i část z konceptu popisu absorpčních 

pásem a je tak jakýmsi kompromisem mezi oběma koncepty. Stěžejní je v případě této metody 

eliminace stále metoda MNF, kterou je nutné pro pochopení způsobu eliminace dobře 

prostudovat. Proto je této problematice věnována poměrně obsáhlá část práce. Avšak metoda 

MNF má některé známé slabiny v odhalování gradientu, a proto je ve zvolené metodě Trend 

Line Smile Correction nahrazeno odečítání míry vady právě pomocí popisu tvaru absorpčního 

pásma, což je činěno pomocí spektrálních indexů. Pomocí takto zjištěného spektrálního 

zakřivení je následně vada eliminována, přičemž je eliminována i ne právě vysoká spolehlivost 

metody MNF transformace. 

V rámci práce však bylo objeveno několik slabých míst algoritmu, které je možné vylepšit. 

První a nejdůležitější je polemika nad volbou vhodného spektrálního indexu. Jak se v rámci 

práce ukázalo, původní využití indexu skokové změny nebylo právě šťastným řešením 

z hlediska adekvátní přesnosti popsání míry variability spektrálního zakřivení. Proto bylo 
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v rámci práce přistoupeno k simulaci problematiky spektrálního zakřivení, kdy bylo testováno, 

který ze spektrálních indexů se jeví jako vhodný pro další využití. Jako bezkonkurenčně 

nejkvalitnější pro popis míry spektrálního zakřivení se ukázal index vycházející z popisu 

pomocí výpočtu spektrálního úhlu. Tato metoda popisu pásma absorpce se ukazuje jako 

naprosto spolehlivá a funkční v případě všech druhů scén, kdy byly testovány homogenní i silně 

heterogenní scény. A stejně tak se neobjevil žádný problém ani v případě výskytu oblačnosti 

v rámci scény. S takovým typem scén má velká část konkurenčních algoritmů veliké problémy. 

Druhé dílčí vylepšení se zabývá volbou vyrovnání gradientů popisujících míru spektrální vady. 

Oproti původní práci je díky stabilnímu ukazateli indexu spektrálního úhlu možné využít 

k proložení polynomu vyššího řádu. Zatímco v původní práci je využito polynomu druhého 

řádu, zde se jako ideální pro data Hyperion jeví využití polynomu čtvrtého řádu. Takto vysoký 

řád polynomické funkce by navíc měl postačit i při případném složitějším průběhu vady 

spektrální zakřivení jiných senzorů. Navíc je v práci diskutována i možnost vypuštění 

polynomického proložení jako dále neopodstatněné části, či je řešeno, zda by nebylo vhodné 

využít k vyrovnání gradientu vady jiného nástroje, který by lépe vystihoval přesnost ukazatele 

indexu spektrálního úhlu. Poslední oprava algoritmu spočívá pouze v odlišném způsobu 

definice referenčního detektoru s nejnižší mírou vady. Koncept v metodě TLSC se ukázal jako 

nepříliš spolehlivé řešení a proto bylo přistoupeno k jeho nahrazení střední hodnotou míry vady 

spektrálního zakřivení. Tato volba se jeví jako vhodná z důvodu eliminace velké vady 

spektrálního zakřivení a navíc se jedná o zjednodušení samotné metody, kdy jediným vstupem, 

který je nutný pro nalezení míry vady a její odstranění je pouze samotný dataset 

z hyperspektrálního senzoru.             

Jak je diskutováno výše v práci, jedná se o skutečný posun v kvalitě původní metody TLSC 

a vlastně i celého konceptu založeného na MNF transformaci dat o další kousek blíže 

k přesnosti metody založené na konceptu popisu absorpčních pásem. Přesto však lze říci, že 

potenciál k dalšímu posunutí kvality metod založených na MNF je pravděpodobně z velké části 

vyčerpán a jen těžko lze očekávat, že bude kdy dosahovat kvalit nejlepších metod založených na 

konceptu konkurenčním. Je to dáno především limity MNF transformace dat, která se v tuto 

chvíli jeví jako příčina největšího množství chyb. Nicméně i přesto tato metoda splňuje důvod, 

proč byla navržena. Zachovává si svou relativní jednoduchost a zároveň ucházející výsledky 

eliminace vady, přičemž potřeba množství vstupních informací kromě samotného snímku je 

naprosto minimální.      
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PŘÍLOHA 2  

Metoda Trend Line Smile Correction – Matlab code  

% ODSTRANĚNÍ SPEKTRÁLNÍHO ZAKŘIVENÍ ZE SNÍMKU 

% vstupem jsou: 

    % měřená data 

    % HDR info k uložení dat 

    % funkce volané pro jednotlivé kroky zpracování 

% výstupem je snímek po eliminaci spektrálního zakřivení 

 

nazev='ArizaroVorez2';  % název vstupních obrazových dat 
% nazev='LoukyVorez';  % název vstupních obrazových dat 
% nazev='MestoVorez';  % název vstupních obrazových dat 
% nazev='MrakyVorez';  % název vstupních obrazových dat 
disp(['Je zpracováván snímek: ',nazev]); 

  

%% Načtení dat z ENVI 

% vstup - název snímku, HDR soubor se shodným názvem 

% výstup - načtený snímek a možnost čtení info z HDR 

[Im,info]=enviread(nazev); 

disp('Data byla úspěšně načtena'); 

info; 

  

%% Eliminace artefaktů vadných detektorů 

% vstup - data snímku ve všech kanálech 

% výstup - snímek bez problematických sloupců, matice vadných sloupců 

[Iart,art]=artefakty(Im); 

disp('Eliminace vadných detektorů je u konce'); 

  

%% Určení gradientu smile efektu 

% spektrální zakřivení je určeno pomocí spektrálního úhlu mezi kanály 

% vstup - data opravená o artefakty vadných pixelů 

% výstup - spektrální úhel odpovídající sloupcům snímku (detektorům) 

[grad]=specuhel(Iart); 

disp('Vypočtena míra spektrálního zakřivení v datech'); 

  

%% MNF dopředná transformace 

% vstup - snímek po eliminaci artefaktů 

% výstup - kanály po transformaci do prostoru vlastních vektorů 

%        - vlastní vektory transformační matice 

%        - směrodatné odchylky spektrálních kanálů matice šumu 

%        - střední hodnoty jednotlivých spektrálních kanálů 

[Imnf,VlVek,M,Std]=mnf(Iart); 

disp('Proběhla transformace souřadnic pomocí metody MNF'); 

  

%% Eliminace spektrálního zakřivení 

% vstup - kanály po transformaci do prostoru vlastních vektorů 

%       - gradient smile určení spektrálním úhlem 

% výstup - kanály v prostoru vlastních vektorů po eliminaci vady 

[ImnfOpr]=eliminace(Imnf,grad); 

disp('Eliminace vady v datech byla provedena'); 

  

%% Inverzní MNF transformace do původního prostoru 

% vstup - snímek v prostoru vl. komponent po odstranění spektrálního zakřivení 

%       - vypočtené vlastní veektory dopředné transformace 

%       - směrodatné odchylky spektrálních kanálů matice šumu 

%       - střední hodnoty jednotlivých spektrálních kanálů 

% výstup - opravený transformovaný snímek do původního prostoru   

[Iend]=mnfZ(ImnfOpr,VlVek,M,Std); 

disp('Proběhla zpětná transformace souřadnic do prostoru měřených vlnových 

délek'); 

disp(['Spektrální zakřivení bylo odstraněno. Zpracování snímku ',nazev,' je u 

konce.']);  
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PŘÍLOHA 2.1 

Eliminace artefaktů vadných detektorů  

function [Icor,cor]=artefakty(data) 

% Eliminuje artefakty, které se ve snímku nacházejí díky špatné funkci 

% detektorů (takzvané pruhování) 

% vstupem jsou hodnoty spektrálních kanálů 

% výstupem je opravený snímek a matice indikující vadné sloupce 

  

Icor=data; 

[x y z]=size(data);  

%% Indikátor možných vadných pixelů v každém spektrálním kanálu snímku 

Ip=zeros(x,y,z);    % matice indikující možné vadné pixely snímku 

for i=1:z  

    for j=1:x        

        for k=1:y 

            if (k==1)       % pravidlo pro první sloupec (pravý soused) 

               p=(data(j,k,i)-data(j,k+1,i));   % rozdíl sousedních hodnot 

               if (p < -90 || data(j,k,i)==0)   % stanovení mezí pro indikaci 

                   Ip(j,k,i)=1;                 % nastavení indikátoru vady 

               end 

            elseif (k==y)   % pravidlo pro poslední sloupec (levý soused) 

               p=(data(j,k,i)-data(j,k-1,i));   

               if (p < -90 || data(j,k,i)==0) 

                   Ip(j,k,i)=1; 

               end 

            else            % pravidlo pro ostatní sloupce (oba sousedi) 

               p=(data(j,k,i)-(data(j,k-1,i)+data(j,k+1,i))/2);  

               if (p < -90 || data(j,k,i)==0) 

                   Ip(j,k,i)=1; 

               end 

            end   

        end 

    end 

end 

  

%% Odhalení a nahrazení vadných detektorů v jednotlivých spektrálních kanálech 

a=0;  % inkrementuje se s každým nahrazeným řádkem (počet vadných sloupců v  

        datech) 

cor=zeros(z,y); % matice indikující nahrazení sloupce  

for k=1:z 

   S=sum(Ip(:,:,k))./x;     % určuje podíl "vadných" pixelů ve sloupci 

   for l=2:y-1 

      if (S(l)>0.55)        % stanovení kritické hodnoty pro vadu detektoru 

          a=a+1;            % inkrementace počtu vadných sloupců 

          cor(k,l)=1;       % indikace nahrazeného sloupce 

          Icor(:,l,k)=(Icor(:,l-1,k)+Icor(:,l+1,k))./2; 

      end 

   end 

  if (S(1)>0.55)            % pravidlo pro vyhodnocení prvního sloupce  

      a=a+1; 

      cor(k,1)=1; 

      Icor(:,1,k)=Icor(:,2,k); 

  end           

  if (S(y)>0.55)     % pravidlo pro vyhodnocení posledního sloupce 

      a=a+1; 

      cor(k,y)=1; 

      Icor(:,y,k)=Icor(:,y-1,k); 

  end           

end 

end 
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PŘÍLOHA 2.2 

Vyhodnocení míry spektrálního zakřivení  

function [alfa] = specuhel(data) 

% Odhalení spektrálního zakřivení pomocí určení spektrálního úhlu, respektive 

% rozdílového indexu 

% vstup - snímek bez artefaktů způsobených vadnými detektory 

% výstup - spektrální úhel vypočtený z průměrů hodnot jednotlivých sloupců 

% Důležité je určení spektrálních kanálů, které odpovídají výraznému 

% absorpčnímu pásmu, i jejich počet(zde abs. pásmo O2) 

  

I=data; 

[x y z]=size(I); 

%% Vytvoření průměrů sloupců 

M=zeros(z,y); 

for i=1:z 

    M(i,:)=mean(I(:,:,i));  % průměrná hodnota sloupce pro daný kanál 

end 

 

%% Výpočet vektorového úhlu pro všechny detektory 

cosa=zeros(1,y); 

alfa=zeros(1,y); 

maxAlfa=0; 

for stred=1:y    % určení hodnot pro každou pozici ref. detektoru 

    for i=1:y 

      l1=sqrt(sum(M(32:36,i).^2));           % délka vektoru detektoru 

      l2=sqrt(sum(M(32:36,stred).^2));       % délka vektoru referenčního det. 

      cosa(i)=(M(32:36,i)'* M(32:36,stred))/(l1*l2);  % výpočet cos(úhlu) 

      alfa(i)=acosd(cosa(i));                   % výpočet úhlu 

      Max=max(alfa);          % max. úhel při daném ref. detektoru 

    end 

     

    if (Max > maxAlfa)      % ošetření výběru vhodného ref. detektoru  

       maxAlfa=Max; 

       maxY=i; 

    end 

end 

  

stred=maxY; 

%% Výpočet vektorového úhlu pro vhodný referenční detektor 

for i=1:y 

  l1=sqrt(sum(M(32:36,i).^2));           % délka vektoru detektoru 

  l2=sqrt(sum(M(32:36,stred).^2));       % délka vektoru referenčního det. 

  cosa(i)=(M(32:36,i)'* M(32:36,stred))/(l1*l2);  % výpočet cos(úhlu) 

  alfa(i)=acosd(cosa(i));                   % výpočet úhlu 

end  

 

 

% %% Výpočet rozdílového indexu pro všechny detektory 

% for i=1:y 

%    dy(i)=(M(35,i)-M(34,i))./10;  % kanály abs. pásma O2 

% alfa=dy; 

 

 

end 
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PŘÍLOHA 2.3 

Minimum Noise Fraction transformace dat  

function [mnfP,H,M,Std] = mnf(data) 

% MNF transformace dat do prostoru vlastních vektorů 

% vstup - data očištěná o artefakty vadných detektorů 

% výstup - transformovaná data pomocí MNF 

%        - matice vlastních vektorů 

%        - vektor středních hodnot spektrálních kanálů matice šumu 

%        - vektor směrodatných odchylek spektrálních kanálů matice šumu 

  

I=data; 

%% Tvorba vstupních vektorů matice šumu a dat 

[m,n,p]=size(I);            % rozměry obrázku                         

len=m*n;                    % délka vektoru 

Nois=zeros(len,p);          % matice šum 

M=zeros(1,p);               % průměr kanálu pro standardizaci 

Std=zeros(1,p);             % směrodatná odchylka kanálu pro standardizaci 

Bs=zeros(len,p);            % matice dat 

for k=1:p 

    B=I(:,:,k);     

    % Kvantifikace odhadu šumu na základě korelace nejbližších dat 

    B1=[B(2:m,:);B(m-1,:)];     % posun matice v řádku 

    B2=[B(:,2:n) B(:,n-1)];     % posun matice ve sloupci    

    S=B-1/2*(B1+B2);            % snímek odhadu šumu pásma 

    Std(k)=std(double(S(:)));      % směrodatná odchylka šumu 

     

    % Standardizace šumu v datech , proto druhý průběh  

    Ik=I(:,:,k); 

    M(k)=mean(Ik(:));       % průměr pásma 

    B=(Ik-M(k))./Std(k);    % standardizované pásmo 

     

    % Kvantifikace odhadu šumu na základě korelace nejbližších dat 

    B1=[B(2:m,:);B(m-1,:)];     % posun matice v řádku 

    B2=[B(:,2:n) B(:,n-1)];     % posun matice ve sloupci    

    S=B-1/2*(B1+B2);            % snímek odhadu šumu pásma     

  

    % Tvorba vektor z pásma šumu 

    for j=1:m 

        c=j*n-(n-1);                    % index počátku kopírování 

        Nois(c:c+(n-1),k)=(S(j,:));     % vkládání řádků do vektoru šumu 

        Bs(c:c+(n-1),k)=(B(j,:));       % vkládání řádků do vektoru dat 

    end 

end 

 

%% Transformace do MNF 

covN=cov(Nois);         % kovarianční matice šumu 

covCz=cov(Bs);          % kovarianční matice dat 

[V1 D1] = eig(covN);      % vlastní vektory kovarianční matice šumu 

A=V1*(D1^(-1/2));  

covCz2=A'*covCz*A; 

[V2 D2] = eig(covCz2);      % pozměněné vlastní vektory z dat 

H=A*V2;                     % vlastní vektory pro maximalizaci SNR  

mnf=Bs*H;               % transformace do nových souřadnic  

  

%% Transformace MNF do obrázku 

mnfP=zeros(size(I)); 

for i=1:p                   % pásmo 

    for j=1:m               % řádek 

        c=j*n-(n-1); 

        mnfP(j,:,i)=mnf(c:c+(n-1),i); 

    end 

end 

end  
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PŘÍLOHA 2.4 

Eliminace spektrálního zakřivení  

function [ImnfOpr] = eliminace(Imnf,grad) 

% Eliminace spektrálního zakřivení z dat  

% vstup - kanály transformované do prostoru vlastních komponent 

%       - výstupní gradient daný spektrálními úhly v abs. pásmech na 

detektorech  

% výstup - data po eliminaci spektrálního zakřivení v první komponentě MNF 

  

[x y z]=size(Imnf); 

  

%% Normalizace gradientu 

alfa=grad;                  % gradient spektrálního úhlu 

alfaM=mean(grad);           % průměrná hodnota gradientu 

alfaStd=std(grad);          % směrodatná odchylka gradientu 

alfaN=(alfa-alfaM)./alfaStd;    % standardizace hodnot gradientu 

  

%% Normalizace první komponenty         

mnf1=Imnf(:,:,1);       % první komponenta snímku 

m=mean(mnf1(:));        % průměrná hodnota celého snímku 

s=std(mnf1(:));         % směrodatná odchylka celého snímku 

mnf1N=(mnf1-m)./s; 

  

%% Proložení gradientů polynomem 

p=1:y; 

alfaNfit=polyval(polyfit(p,alfaN,4),p);    % proložení úhlu polynomem 

  

%% Určení referenčního detektoru 

rMean=alfaNfit-alfaM; 

ind=find(rMean==(min(rMean))); 

 

%% Eliminace gradientu 

mnf1oprN=zeros(x,y); 

for i=1:x 

    mnf1oprN(i,:)=mnf1N(i,:)-alfaNfit+alfaNfit(ind);      % vzájemný odečet  

          gradientů 

end 

  

mnf1opr=mnf1oprN.*s+m;          % eliminace vlivu standardizace dat 

ImnfOpr=Imnf; 

ImnfOpr(:,:,1)=mnf1opr;         % data vlastních komponent opravené o gradient 

  

end 
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PŘÍLOHA 2.5 

Inverzní MNF transformace  

function [Im] = mnfZ(Imnf,vektory,mean,std) 

% Zpětná MNF transformace dat z prostoru definovaného vl. vektory do 

spektrálních kanálů 

% vstup - data v prostoru vlastních komponent očištěná o spekt. zakřivení 

%       - matice vlastních vektorů 

%       - vektor středních hodnot spektrálních kanálů matice šumu 

%       - vektor směrodatných odchylek spektrálních kanálů matice šumu 

% výstup - snímek v prostoru spektrálních kanálů očištění o vadu 

  

%% Tvorba vstupních vektorů v prostoru vlastních vektorů 

%jeden vektor matice odpovídá 1 spektrálnímu kanálů 

 

[m,n,p]=size(Imnf);            % rozměry obrázku                         

len=m*n;                    % délka vektoru 

ImnfT=zeros(len,p);            % matice dat 

 

for k=1:p 

    for j=1:m 

        c=j*n-(n-1);                    % index počátku kopírování 

        ImnfT(c:c+(n-1),k)=(Imnf(j,:,k));    % vkládání řádků do vektoru dat 

    end 

end 

 

%% Transformace z prostoru vlastních vektorů do původního prostoru 

% vstup - inverzní matice vlastních vektorů 

%       - komponenty v prostoru vlastních vektorů 

It=ImnfT/(vektory);      % zpětná MNF transformace   

  

%% Transformace dat do obrázku 

Im=zeros(size(Imnf)); 

 

for i=1:p                   % pásmo 

    for j=1:m               % řádek 

        c=j*n-(n-1); 

        Im(j,:,i)=It(c:c+(n-1),i); 

    end 

    Im(:,:,i)=Im(:,:,i)*std(i)+mean(i); 

end 

 

end 
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PŘÍLOHA 3  

Snímky HYPERION v pravých barvách 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snímky Hyperion v pravých barvách (spektrální pásma RGB = 29:23:16 = 641:580:509 nm) 

a) Scéna Arizaro, Argentina  b)    Scéna ČR – vegetace  

c)    Scéna ČR – zástavba  d)    Scéna ČR – oblačnost  
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PŘÍLOHA 4 

Simulace tvaru pásma absorpce 

% Simulace spektrální charakteristiky v oblasti pásma absorpce O2 

% Prvním krokem je simulace spektrální odezvy odpovídající detektorů Hyperion 

% Druhým krokem je simulace tvaru absorpčního pásma v závislosti na míře 

% vady spektrální zakřivení od 0 nm do 6 nm 

 

I=double(imread('1nm3r.tif'));  % AISA snímek rozlišení 1 nm (3 řádky) 

cwlAisa=importdata('AISAcwl.csv', ' ');     % cwl AISA pro rozliš. 1 nm 

cwl=importdata('cwlPopisky.csv', ' ');      % cwl Hyperion 

CWL=(cwl(32:36));                       % cwl v okolí absorpce O2 Hyperion 

  

[x y z]=size(I); 

M=zeros(z,y);  

% Cyklus pro smile od 0 do 6 nm 

for k=0:6; 

    for i=1:z 

        M(i,:)=mean(I(:,:,i));          % průměrná hodnota sloupce 

    end 

     

    % Simulace tvar fce spektrální odezvy pro 5 pásem okolo O2 absorpce 

    PSF=double(zeros(5,41)); 

    for i=1:5 

        cwlN=CWL(i)-k;          % cwl pro danou funkci 

        start=int16(cwlN-20);   % počáteční lambda pro danou fci 

        konec=int16(cwlN+20);   % konec výpočtu 

          

        % Simulace jedné funkce spektrální odezvy 

        for j=start:konec 

            j=double(j); 

            cwlN=double(cwlN); 

            PSF(i,j)=exp(-2*sqrt(2*log(2))*((j-cwlN)^2/10^2));        

        end 

         

    end 

  

    % Interpolace hodnot pro výpočet velikosti spektrální odezvy 

    PSF=PSF(:,722-k:803-k);        % relevantní rozsah vlnových délek 

    x=722-k:803-k;                 % Interpolace pro tyto vlnové délky 

    y = interp1(cwlAisa,M(:,1),x,'linear'); % lin. interpolace spektra 

     

    % Výpočet odezvy detektorů = simulace tvaru spektrální charakteristiky 

    for i=1:5 

        HypPSF(i,:)=PSF(i,:).*y(1,:);     

    end 

    Hyperion(k+1,:)=sum(HypPSF');   % konečný tvar pro různý smile 

     

end 

savefile = 'SmileSimul.mat'; 
save(savefile,'Hyperion'); 
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PŘÍLOHA 5 

Závislost spektrálního indexu na spektrálním posunutí 

load('SmileSimul.mat','Hyperion'); 

I=Hyperion 

[x y]=size(I) 

 

%% Normalizovaný rozdíl index pásma absorpce 

for i=1:7 

    ND(i)=(1/10)*((I(i,3)-I(i,4))/(I(i,3)+I(i,4))); 

    NDk=ND./ND(1); 

end 

pozice=0:6; 

plot(pozice,NDk,'r') 

xlabel('velikost smile efektu (nm)') 

 

%% Rozdílový index 

  

for i=1:7 

    SI(i)=(I(i,5)-I(i,4))/10; 

    SIk=SI./SI(1); 

end 

figure 

plot(pozice,SIk,'g') 

xlabel('velikost smile efektu (nm)') 

 

%% Kovariance tvaru  

CovT=zeros(1,7); 

for j=1:7           

   CovT(j)=cov([I(1,1:5),I(j,1:5)]) 

end 

figure 

plot(pozice,CovT,'b') 

xlabel('velikost smile efektu (nm)') 

 

%% Suma kvadrátu odchylek tvaru 

SumX=zeros(1,7); 

for i=1:7 

    SubX=(I(i,:)-I(1,:)).^2; 

    SumX(i)=sqrt(sum(SubX)/7);     

end 

figure 

plot(pozice,SumX, '-r') 

xlabel('velikost smile efektu (nm)') 

  

%% Vektorový úhel 

for i=1:7 

  l1=sqrt(sum(I(i,:).^2));           % délka vektoru detektoru 

  l2=sqrt(sum(I(1,:).^2));           % délka vektoru referenčního det. 

  cosa(i)=(I(i,:)* I(1,:)')/(l1*l2);  % výpočet cos(úhlu) 

  alfa(i)=acosd(cosa(i));                   % výpočet úhlu 

end 

figure 

plot(pozice,alfa,'k') 

xlabel('velikost smile efektu (nm)') 
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PŘÍLOHA 6 

Kvantifikace vady spektrálním indexem 

I=double(imread('ImageBad.tif')); 

[x y z]=size(I); 

stred=y/2; 

pozice=1:256; 

  

%% Vytvoření průměrů sloupců 

M=zeros(z,y); 

Msub=zeros(z,y); 

M34=mean(I(:,:,34)); 

for i=1:z 

    M(i,:)=mean(I(:,:,i)); 

    Msub(i,:)=M(i,:)-M34; 

end 

  

%% Normalizovaný rozdíl pásma absorpce 

ND=(1./fwhm34).*((M(34,:)-M(35,:))./(M(34,:)+M(35,:))) 

NDk=ND./ND(stred); 

  

%% Rozdílový index 

SI=(M(35,:)-M(34,:))./fwhm34; 

SIk=SI./SI(stred); 

  

%% Suma kvadrátu odchylek tvaru 

SumX=zeros(1,y); 

for i=1:y 

    SubX=(Msub(32:36,i)-Msub(32:36,stred)).^2; 

    SumX(i)=sum(SubX);     

end 

  

%% Vektorový úhel 

cosa=zeros(1,y); 

alfa=zeros(1,y); 

maxAlfa=0; 

% testování vhodného referenčního detektoru 

for stred=1:y 

    for i=1:y 

      l1=sqrt(sum(M(32:36,i).^2));           % délka vektoru detektoru 

      l2=sqrt(sum(M(32:36,stred).^2));       % délka vektoru  

      cosa(i)=(M(32:36,i)'* M(32:36,stred))/(l1*l2);  % výpočet úhlu 

      alfa(i)=acosd(cosa(i));                   % výpočet úhlu 

      Max=max(alfa); 

    end     

    if (Max > maxAlfa) 

       maxAlfa=Max; 

       maxY=i; 

    end 

end 

% výpočet pro určený referenční detektor 

stred=maxY 

for i=1:y 

  l1=sqrt(sum(M(32:36,i).^2));        % délka vektoru detektrou 

  l2=sqrt(sum(M(32:36,stred).^2));    % délka vektoru referenšního det 

  cosa(i)=(M(32:36,i)'* M(32:36,stred))/(l1*l2);  % výpočet cos(úhlu) 

  alfa(i)=acosd(cosa(i));                   % výpočet úhlu 

  Max=max(alfa); 

end 

 

 


