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Abstrakt

Abstrakt
Práce je zaměřena na nalezení vhodné metody pro pozorování změn stavu lesní
vegetace v letech 1992-2015 a její vyhodnocení. Na základě Time Series technologií
(časových řad) jsou vyhodnoceny družicové snímky z oblasti Nízkých Tater. Konkrétně
se jedná o snímky Landsat 4, 5, 7 a 8, pro něž je nutné k pozorování jednotlivých
vegetačních indexů provést kalibrace a úpravu hodnot vstupních dat vzhledem k tomu,
že se jedná o snímky pořízené odlišnými senzory s různou radiometrickou rozlišovací
schopností. Z tohoto hlediska se práce zabývá možnostmi normalizovaných relativních
radiometrických korekcí a vyhledání konkrétního vhodného typu korekce pro snímky
Landsat CDR. U vytvořené kalibrované datové sady jsou vyhodnoceny řady
jednotlivých vegetačních indexů. Výsledné hodnoty jsou vyhodnoceny ve vztahu
s výskytem lesních disturbancí, jako např. větrné bouře či orkány, biologičtí škůdci a
další. V závěru práce diskutuje dosažené výsledky, hodnotí zkoumané metody
kalibrace a vhodnost vegetačních indexů pro pozorování kalamitních stavů. Pro
efektivní tvorby časových řad je vyvinuta aplikace pro vytvoření časových řad ze
snímků Landsat CDR a také aplikace pro přípravu dat relativní radiometrické
normalizace.

Klíčová slova: Time series, radiometrické korekce, atmosférické korekce, Landsat
CDR, vegetační indexy, cross-calibration, GUI aplikace, disturbance.

7

Abstract

Abstract
The work is aimed at finding appropriate methods for observing changes in the status
of forest vegetation and its evaluation in the years 1992-2015. The satellite images of
the Low Tatras are analyzed by using Time Series technology. Specifically, the images
Landsat 4, 5, 7 and 8, for which it is necessary to perform a calibration and an
adjustment of input data values to realize the individual vegetation indices, due to the
fact that the images are captured by different sensors with different radiometric
resolution. From this perspective, the work deals with the possibilities of normalized
relative radiometric corrections and search for a particular type of appropriate
compensation for Landsat CDR images. Calibrated data sets are evaluated by Time
Series of different vegetation indices. The resulting values are evaluated in relation
with the occurrence of forest disturbances, eg. wind storms, biological and other pests.
The final part is discussion of the results, evaluating the test methods of calibration and
suitability of vegetation indices for observing the state of calamity. The App is created
for generating the Time Series of Landsat images CDR and for preparing RRN
datasets.

Key words: Time Series, radiometric correction, atmospheric correction, Landsat
CDR, vegetation indices, cross-calibration, GUI applications, disturbance.

8

Použité zkratky

Použité zkratky
CCDC

Continuos Cahnge Detection and Classification

CDR

Climate Data Records

DN

Digital Number

DOS

Dark Object Subtraction

DPZ

Dálkový průzkum Země

EROS

Resources Observation and Science

ETM+

Enhanced Thematic Mapper Plus

HDR

High Dynamic Range

IDL

Interactive Data Language

IES

Institute for Enviroment and Sustainability

IR-MAD

Iteratively Re-weighted Multivariate Alteration Detection

LARSE

Laboratory for Applications of Remote Sensing in Ecology

LEDAPS

Landsat Ecosystem Disturbance Adaptive Processing System

MODIS

Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

NASA

National Aeronautics and Space Administration

NIR

Near Infrared

OLI/TIRS

Operational Land Imager/Thremal Infrared Sensor

OLS

Ordinary Less Squares
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Použité zkratky

PCA

Principal Components Analysis

PIF

Pseudo Invariant Features

RMSE

Root Mean Square Error

RRN

Relative Radiometric Normalization

RSAC

Remote Sensing Applications Center

SR

Surface Reflectance

SW

Software

SWIR

Short Wavelength Infrared

TC

Tasseled Cap

TM

Thematic Mapper

TS

Time Series

USGS

United States Geological Survey
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Úvod

1 Úvod
Minulé století přineslo průlomové změny nejen v oblasti Dálkového průzkumu Země (DPZ),
ale také v mnoha matematicko-fyzikálních oblastech, například v informatice, teoretické fyzice
a dalších oborech. Pomocí mnohých nejrůznějších družicových misí bylo dosaženo kvalitního
a pravidelného snímkování naší planety. V současné době je možné užívat celou řadu
družicových systémů a jejich dat. Existují bohaté archivy dlouhých řad snímků a jejich využití
pak představuje pro lidstvo velký pokrok v oblasti fungování a vnímání planety jako
dynamického celku.
Se samotným vývojem a neustálým zvyšováním úrovně počítačových a geoinformačních
technologií v 21. století dochází k lepšímu poznávání nejrůznějších sfér naší planety. Mnoho
lidí si již asi nedokáže představit život bez užití těchto technologií (například navigace,
předpovědi počasí, komunikace a dalších). Geoinformační technologie pomáhají inovovat a
zlepšovat dosud používané technologie a celkové hospodaření člověka v krajině v mnoha
oborech (Wulder et al. 2012, Woodcock et al. 2012c).

Obr. 1 Počet snímků pořízených za 24 hodin ze všech družic Landsat dne 1. 1. 2015
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(zdroj: Wulder et al. 2015)
Díky dlouhodobému charakteru snímání Země přináší DPZ unikátní pohled na
pozorování dynamických jevů a jejich vývoj a zároveň umožňuje případné predikce. Zejména
s příchodem digitálního snímání pomocí nejrůznějších typů skenerů přichází možnost virtuálně
zpracovávat a interpretovat dynamiku změn. Archivací a distribucí nových snímků ve velmi
krátké době od jejich pořízení získáváme nový rozměr pro pozorování současných stavů a
dlouhodobých změn jak přírodních objektů, tak i antropogenních objektů (Wulder et al. 2012).
Vytvářením archivů a uspořádaných kompletních databází pro běžné uživatele a také
jejich zpřístupněním v poslední době jsme získali nové možnosti ve studiu dynamických změn
v krajině. Pro znázorňování a hodnocení změn, možností další predikce je velmi často
využíváno časových řad Time Series (TS) technologií, které jsou v dnešní době hojně
využívanou a velmi perspektivní metodou. Jeden z hlavních výstupů TS je grafické schéma,
které představuje vývojovou trajektorii znázorněnou v grafu. Osy grafu jsou povětšinou dány
systémem, kdy u osy x se jedná o časové hledisko a u osy y o sledovaný jev.

Obr. 2 Ukázka časové řady z programu Bfast
(zdroj: R-Forge 2016)
Na tématiku časových řad je zaměřena tato práce. Pro účely hledání změn bylo
vybráno území Nízkých Tater. Také jsou hodnoceny vybrané vegetační indexy a metody pro
tvorbu časových řad, kterými se bude práce zabývat v dalších kapitolách. Tvorba TS je
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založena na snímcích vesmírného programu Landsat. Tento datový zdroj je vhodný, jak po
stránce dostupnosti dat, tak i k časovému a prostorovému pokrytí, jak je vidět na obr. 1.
Hlavní cíle této práce:
1. Představení a popis současných technologií TS
2. Vytvoření databáze vhodných snímků a výpočet vybraných vegetačních
indexů
3. Návrh metodiky k hodnocení dynamických změn lesa pomocí TS
4. Tvorba GUI rozhraní pro generování TS
5. Testování a vizualizace výsledků TS
6. Validace a interpretace výsledků pomocí porovnání s pozemními
měřeními
7. Diskuze o vhodnosti užitých metod pro hodnocení změn lesní vegetace
Z pohledu řešené tématiky je nutné si uvědomit náročnost celé podstaty studia
časových řad, tedy její fyzikální zákony a základy DPZ. Hlavní úkoly práce se tedy zaměřovaly
na metodickou oblast tvorby (zejména zpracování dat) a hodnocení časových řad. Co se týče
dat, tak hlavní kritéria výběru byla jejich vhodnost a dostupnost (územní, časová a možnost
volného stažení). Data Landsat splňují pro území Nízkých Tater všechna tato kritéria. Pro
tvorbu TS a jejich vyhodnocení pro delší časové pozorování je z metodického hlediska
relevantní užít relativní radiometrickou normalizaci. Hlavním metodickým úkolem byl tedy
částečný vývoj a testování metod radiometrické normalizace, konkrétně metod Ridge a Linear
Based PIF. Normalizace obou metod jsou založeny na užití lineární regrese.
Metodu Ridge popisují např. Chen et al. (2005), Song et al. (2001) a užívá výpočtu
normalizace z celého obrazu snímku. Druhou metodou je PIF metoda, která užívá výpočtu
normalizace pouze vybraných území potencionálních pseudoinvariantních prvků (Chen et al.
2005). Tato diplomová práce předkládá řešení poloautomatického zpracování dat pomocí PIF
a Ridge metody. Různé RRN metody jsou užívány v některých softwarech na zpracování
časových řad jako je například Timesync nebo Bfast. Tyto programy jsou sice volně stažitelné,
ale práce s nimi přináší také mnoho nevýhod. Jsou například v podobě webových aplikací
(TymeSync), kde je náročné manipulovat s velkým objemem dat. Případně nejsou primárně
kompatibilní s daty Landsat CDR, které představují nejmodernější typ atmosféricky
kalibrovaných dat. Jejich výstupy v podobě normalizovaných snímků nelze užívat jako vstup
k dalším účelům, například k výpočtu vegetačních indexů (u algoritmů LandTrendr a CCDC).
Jsou tedy primárně užívány pouze k nalezení změn (disturbancí), nikoliv k detailnějším
analýzám a vyhodnocení.
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Tato práce se tak orientuje na metodiku normalizačního zpracování dat Landsat CDR
a následné tvorby Time Series nad těmito daty. Jsou testovány vhodné metody nejen pro
sledované území, ale také pro hodnoty vybraných vegetačních indexů. Vlastnosti a průběhy
jednotlivých trajektorií jsou validovány v návaznosti na data pozemních měření NP Nízké
Tatry. Je sledován a hodnocen vztah hodnot časových řad vybraných vegetačních indexů v
predisturbančním, disturbančním a postdisturbančním obdobím. V případě sledované oblasti
se jednalo o kalamitní události vzniklé biotickými a abiotickými činiteli. Cílem zhodnocení je
informační potenciál vybraných vegetačních indexů na detekci jednotlivých stádií lesa
v souvislosti s disturbanční událostí (stav lesa před, během a po události).
Kromě samotných skriptů pro generování normalizovaných dat a tvorbu trajektorií nad
těmito daty je dalším úkolem též tvorba uživatelsky přívětivého rozhraní pro vytváření
normalizovaných dat v prostředí Matlab.
Práce též přináší hodnocení a diskuzi nového datového typu Landsat CDR, který se
jeví díky předzpracovaným korekcím jako velmi vhodný typ dat pro TS technologie (USGS
2016a, 2016b). Pro tento typ dat jsme se rozhodli vytvořit vlastní rozhraní pro tvorbu trajektorií
časových řad. Toto rozhraní je modifikovatelné, bylo by možné propojit činnost skriptů pro
radiometrické normalizace s generováním TS trajektorií, přetvořit některé poloautomatické
kroky normalizace na automatické a vše publikovat jako jeden program. Nicméně tento proces
by byl velice náročný a rozsáhlý pro publikování této DP, proto provedeme představení metod
po částech. Jednotlivé teoretické základy TS a zpracování těchto databází si nyní
představíme.
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2 Time Series technologie v DPZ
2.1 Co jsou TS technologie a k čemu se využívají

Podstatou TS je znázornění dynamických jevů jak v přírodě – v živých i neživých objektech,
tak i v lidské činnosti. Výstupem je graf, případně série grafů, které nám přibližují vývoj určitého
jevu za pomoci trajektorie v podobě spojnicového grafu (Wűrtz, Setz 2014). TS technologie se
zdaleka nevyužívají pouze v oblasti DPZ a geoinformatiky, ale také v dalších vědních
disciplínách (například v biologii Jakobsen et al. 2015). V oblasti DPZ se TS využívají zejména
ke zkoumání změn v Land Cover/Land Use a vývoje zdravotních stavů vegetace (Forkel
2013), případně pro studium a pozorování změn v rozloze aridních, semiaridních či
ledovcových oblastí (Baumann 2011) apod.
Pro účely TS lze využívat celou řadu dat. Z družicových dat pro tvorbu TS nesmíme
opomenout jmenovat IKONOS, MODIS, Landsat a další. V první řadě je třeba myslet na
vlastnosti a vhodnost snímků pro použití k časovým řadám (zejména na rozlišovací schopnost,
možnosti dalších analýz apod.). Výběr dat ale také úzce souvisí s distribuční politikou a
možností tato data využívat – komerčně, případně i volně. Také je potřeba u dat rozlišovat
jejich časové a územní pokrytí.
Právě z těchto jmenovaných důvodů je jedním z nejstarších vhodných systémů právě
program Landsat. Jeho rozsáhlý archiv sahající do 90. let minulého století byl volně
zpřístupněn uživatelům ke stažení. To přináší revoluční kroky ve využití v oblasti DPZ, a to
nejen pro výzkumné skupiny z různých oborů vědy, ale také pro širokou veřejnost a studenty
(Wulder et al. 2015).
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2.2 Použití více senzorů pro tvorbu TS

Z mnoha studií je zřejmé, že významným problémem při tvorbě časových řad je
kompatibilita mezi použitými typy senzorů. Vedle klasických kalibračních metod existují další
standartní metody užití dat pro TS, které nyní budou představeny.
První, nejjednodušší metodou jak tuto problematiku řešit, je oddělení samotných
výsledků ve finální časové řadě. Trajektorii je možné rozdělit na jednotlivé úseky použitých
typů senzorů. Problémem této metody je nemožnost srovnávat jednotlivé úseky vzájemně.
Proto můžeme porovnávat jednotlivé úseky zvlášť a u hromadného porovnání můžeme řešit
pouze možnost snížení, zvýšení či stagnace trajektorie. Nelze tedy porovnávat kvantitativní
hodnoty výstupů (Chen et al. 2005).

2.2.1 Cross-Calibration

Druhou metodou, která je zároveň nejobtížnější a zabývá se jí v současné době celá
řada odborníků na časové řady, je Cross-Calibration (metoda křížené kalibrace). Je závislá na
porovnání dvou snímků z téměř stejného období, kdy jsou po kalibračních metodách
porovnávány jejich DN hodnoty. Stejné období nám zajišťuje podobné kalibrační parametry
jako je úhel Slunce, atmosférické podmínky apod. Jedná se tedy o situaci, kdy jsou jejich
hodnoty DN s nejmenšími rozdíly (Teillet et al. 2001). Na základě tohoto páru snímků se
vypočítají hodnoty umožňující samotnou Cross-Calibration. K propočtům se často užívá
metoda hlavních komponent (PCA) nebo Tasseled Cap (TC). U PCA a TC se propočítávají
hodnoty greeness, wetness a brightness. Z nich se počítají průměrné hodnoty referenčního
snímku, poté se těmito hodnotami zprůměrují hodnoty Gain a Biass u dalšího snímku nebo
snímků druhého senzoru. Tato metoda je závislá na nalezení dvou překrývajících se snímků,
dále pak na možnosti použití ve většině případů maximálně dvou senzorů vzhledem
k náročnosti (teoreticky by bylo možné užít i více než dva senzory). V praxi se užívá spíše pro
kratší časové období (pro dva až tři snímky z krátkého časového rozmezí) a pro velmi přesné
hodnoty časové řady (Teillet et al. 2001, 2006).

2.2.2 Cross-Correlation

Další metodou je Cross-Correlation, kde je zapotřebí více typů dat. V praxi je
používáno například MODIS dat společně s Landsat daty. Zde dochází ke korelaci snímků
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pomocí jedné z databází, tedy jedna z databází představuje referenční snímky, díky nimž
dochází k úpravě databáze druhé. V tomto případě by data MODIS představovala referenční
snímky s menším prostorovým rozlišením s dlouhodobým charakterem snímání pomocí
jednoho senzoru, případně s detailně kalibrovanou řadou, pomocí které bychom kalibrovali
snímky Landsat s vyšším prostorovým rozlišením (obr. 3). Dále dochází k analýze referenční
databáze za využití informací z Tasseled Cap transformace, Principal Component Analysis,
Disturbance Index pro provedení úprav snímků. Referenční databáze tedy užívá jednoho typu
senzoru (případně je velmi přesně kalibrovaná pro více typů senzorů). Je nutné, aby se obě
databáze detailně překrývaly jak časově, tak i prostorově (Jia et al. 2014, Claverie et al. 2015,
Lubo et al. 2015, Tran et al. 2016, Ju a Masek 2016, Wu et al. 2016).

Obr. 3 Ukázka procesu zpracování Cross-Correlation
(zdroj: Jia et al. 2014)

2.2.3 Užití specializovaných algoritmů
Jednou z nejrozšířenějších metod současnosti je užití algoritmů pro tvorbu časových
řad. Tyto algoritmy jsou sestavené k detekci disturbancí a vyhodnocování změn z velkého
23

Time Series technologie v DPZ

počtu snímků. Nejčetněji jsou dnes užívány zejména dva – CCDC a LandTrendr, které si nyní
blíže představíme.

CCDC

Algoritmus CCDC (Continuous Cahnge Detection and Classification) slouží jako
nástroj pro detekci land cover a pro studium jejich změn (zejména úbytky lesa, změny
v zástavbě, holých půdách či vodních plochách). Pro jeho vstupní data je užíváno pouze dat
Landsat (jak pro starou verzi dat, tak pro CDR data). Slovo Continuous je v názvu proto, že
algoritmus slouží nejen pro současné a minulé dostupné snímky, ale i pro budoucí snímky a
snímky vytvořené novými typy senzorů družic Landsat. Celý algoritmus funguje v několika
základních krocích. Pro zpracování a aplikaci je užito softwaru MATLAB a je možné algoritmus
CCDC jako M-skript stáhnout. V preprocessingové fázi algoritmus detekuje, o jaká data
Landsat se jedná. V případě původně archivovaných nekalibrovaných Landsat dat je užito
atmosférických korekcí Landsat Ecosystem Disturbance Adaptive Processing System
(LEDAPS) a také převedení DN hodnot na data Surface Reflectance. V případě dat CDR je
tato preprocesingová část přeskočena. Dalším krokem je odmaskování nežádoucích vlivů na
finalní trajektorie, tedy odmaskování oblačnosti, stínů, sněhu pomocí funkce Fmask. Dále
dochází k porovnávání prostorově shodných hodnot pixelů v průběhu roku mezi jednotlivými
snímky a následovné hledání zákonitostí mezi nimi. Samotná automatická land cover
klasifikace je velice náročný proces. Po odstranění oblačnosti je zapotřebí vyhledat místa, kde
nedošlo k územním změnám (respektive najít hranici minimálních územních změn v čase).
Algoritmus je schopen uvažovat celkově tři typy změn, na jejichž základě propočítává změny
mezi jednotlivými hodnotami, které se mění v čase. V prvé řadě se jedná o krátkodobé změny
uvnitř řady např. vlivem fenologické fáze a vlivem počasí. V druhé řadě dlouhodobě změny
(změny klimatu) a v poslední řadě o náhlé změny. Z nich jsou propočítány čtyři koeficienty pro
predikované normalizované hodnoty. První koeficient uvažuje průměrné hodnoty pozorování,
další dva koeficienty uvažují dlouhodobé změny pomocí vlivu úhlu Slunce a fenologické fáze
(Zhu, Woodcock 2014). Poslední koeficinet uvažuje krátkodobé vnitřní změny. Vykreslení
trajektorie využívá metody OLS (Ordinary Less Squares), tedy druhu lineární regrese (také
užívána u PIF a Ridge RRN). O obdobných, samostatně užívaných metodách normalizace
bude pojednáno v dalších částech této kapitoly. K výpočtům možných odlehlých hodnot je
užíváno výpočtu trojného RMSE, jehož hodnoty jsou porovnávány k následovnému užití
normalizované hodnoty (Zhu, Woodcock 2014). Výsledkem celého procesu algoritmu jsou
vrstvy detekující plošné změny jednotlivých typů land cover, z nichž jsou vytvořeny mapy změn
v čase (obr. 4). Dalším výstupem je graf TS umožňující pozorovat vývoj a změny Surface
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Reflectance. Primárně tedy neuvažuje užití normalizovaných hodnot jednotlivých snímků
k výpočtům poměrových vegetačních indexů či jiných ukazatelů zdravotního stavu vegetace.
Algoritmus přináší velký pokrok pro studium fenologické fáze, dlouhodobých změn a též
uvažuje možnost predikce budoucího vývoje (Zhu, Woodcock 2014).

Obr. 4 Ukázka CCDC výsledků
(zdroj: Zhu a Woodcock 2014)

LandTrendr

Druhým zkoumaným algoritmem je LandTrendr, který je využíván například
v softwaru TymeSync a obdobně i v softwaru Bfast pro detekci disturbancí (Kennedy et al.
2010b). Je opět určen zejména pro Landsat data, ale teoretické principy algoritmu lze užít i
pro jiné typy snímačů. V preprocessingové fázi provádí Chavezovu COST a DOS absolutní
normalizaci a také MAD transformaci s kalibrací zvanou MADCAL – tedy Multivariate Alteration
Detection and Calibration (MAD a IR-MAD bude představeno v dalších částech této kapitoly)
(Kennedy et al. 2010a). Po provedení základních kalibrací a normalizací (pro odstranění vlivu
různých typů senzorů a fenologické fáze) následuje aplikace Tasseled Cap transformace pro
získání informací o stavu vegetace. Tyto trajektorie jsou následně analyzovány a za pomocí
Brigtness, Wetness a Greeness je určena maska pro oblačnost, stíny, kouř a sníh. Dále je
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maska aplikována a výsledné trajektorie jsou segmentovány na základě změn a výchylek. Tyto
výchylky jsou regresně nahrazeny jednodušší křivkou a jednotlivé segmenty jsou vyhodnoceny
pomocí předem stanovených hranic (obr. 5). Na těchto základech je pak u vegetace
stanoveno, zda došlo k její stagnaci, disturbanci nebo regeneraci (Kennedy et al. 2010a,
2010b, 2012, Griffiths et al. 2012, Main-Korn et al. 2013, Dutrieux et al. 2016).

Obr. 5 Ukázka segmentace u LandTrendr
(zdroj: Kennedy et al. 2010a)

2.2.4 Radiometrická normalizace

Radiometrickou normalizaci dělíme na absolutní a relativní. U absolutních
radiometrických korekcí se jedná o metody, které lze užít pro samotný družicový snímek
k úpravě jeho absolutních DN hodnot, kdy dochází k odstranění či zpřesnění odlehlých hodnot,
které nám znehodnocují výsledky a zhoršují multitemporální pozorování. Jejich jednoduchá
aplikace zapříčinila časté užití při předzpracování družicových snímků (např. v práci Gilmore
et al. 2015). Aplikace povětšinou probíhá při provedení běžných radiometrických korekcí (při
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atmosférických korekcích či převedení na SR). U tvorby časových řad existují dvě možnosti
při užití radiometrické normalizace. První z nich užívá absolutních korekcí, na něž navazuje
relativní normalizace. Při druhé užíváme přímo na surová data relativní normalizaci. Proto si
některé užívané absolutní metody uvedeme, jako jednu z možných metod pro tvorbu časových
řad (i pro více senzorů) v kombinaci s relativní normalizací. Zejména ve starší literatuře jsou
tyto absolutní metody chybně řazeny mezi relativní (RRN) technologie (např. v práci Song et
al. 2005 metoda DOS nebo rozřazení korekcí v práci Schott et al. 1988). Tímto termínem a
rozdělením se ve starší literatuře odlišovaly klasické radiometrické korekce snímků (převedení
na odrazivost povrchu) od ostatních metod, které sloužily k analýze delších časových úseků.
Mezi absolutní radiometrickou korekci řadíme například DOS (Dark Object
Subtraction). Tato poměrně jednoduchá metoda je založena na nulové radianci tmavých
objektů. Tmavé objekty mají nulovou radianci ve všech vlnových délkách. DN hodnoty tmavých
objektů mají tedy nejnižší hodnoty z celého snímku. Při užití této metody dochází k výběru
tmavých objektů – typicky se jedná o vodní útvary (zejména jejich obrysová část) a stíny pod
vegetací. Pro tyto tmavé hodnoty se spočítá reprezentativní hodnota, která se potom odečte
od celé scény pro snížení rozptylového vlivu (Chen et al. 2005). Většina programů na
zpracování družicových snímků obsahuje tuto metodu jako jednu ze základních funkcí
předzpracování dat (např. v R dle CRAN-R Project 2016, Gosle 2011 nebo v Envi Chen et al.
2005). Obdobou DOS pak můžou být její nejrůznější modifikace například DOS4 nebo na
podobném principu založená metoda COST (případně COSTZ), která provádí korekce na
základě výpočtu kosinu úhlu Slunce pro celý pozorovaný snímek. Případně metoda DDV
(Dense Dark Vegetation), která používá pro výpočet korekce tmavých ploch vegetace a také
MODTRAN metoda, která se typicky užívá ve FLAASH korekci v Envi (Exelisvis 2009). Dalšími
metodami využívanými hlavně v minulosti k atmosférickým korekcím je Modified DDV, 6S,
PARA (Path Radiance Approach) a další (Mahini a Turner 2007).
Naopak druhou skupinou je Relative Radiometric Normalization (RRN), která se užívá
v kombinaci s absolutními korekcemi nebo samostatně. Relativní radiometrická normalizace
představuje mnoho různých metod průměrného propočtení referenčního snímku (master
snímek) a s ostatními párovými obrazy (slave snímek). Tím se liší od absolutní korekce (užité
pro samotný snímek), která je prováděna vždy pro všechny snímky zvlášť, nejčastěji
roznásobením DN hodnoty Gain a přičtením Offset a následně pak převodem na Surface
Reflectance hodnoty z původní Sensor Detected Radiance. S přibývajícími daty a s velikostí
datových archivů družicových snímků jsou tyto metody velice perspektivní. Největší výhodou
RRN metod je užití více typů senzorů, delšího časového období a při tvorbě vegetačních
indexů a jiných analýz především snížení vlivu fenologické fáze (Chen et al. 2005, Chavez
1996). Samotných RRN technologií existuje celá řada. Pokusíme si udělat nástin těchto metod
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a jejich systematické rozdělení podle užití v kombinaci s absolutními korekcemi při
preprocessingu:

PIF (Pseudo-Invariant Features): Linear Based

Jedná se o poměrně starou osvědčenou metodu, která má počátky již v 90. letech
minulého století. Metod PIF rozlišujeme více, Linear Based je asi nejběžněji používanou. Její
základ představuje vyhledání pseudoinvariantních objektů (pseudoinvariant features), tedy
neměnných objektů na dvou pozorovaných snímcích, které se vyskytují jako shluky (clusters).
Tyto shluky můžeme vidět na obr. 7. Právě propočty rozdílů DN hodnot neměnných prvků nám
zajišťují normalizaci mezi referenčním a pozorovaným snímkem. Pomocí korelačního
diagramu si zobrazíme hodnoty obou snímků (Chen et al. 2005, Yang a Lo 2000, Schroeder
et al. 2006, Mei et al. 2016). Nalezneme jejich společné neměnné objekty. Ty se hledají pomocí
družicových snímků a jejich analýz a dále průzkumem v terénu či analýzou jiných zdrojů
informací. Neměnné objekty tedy můžeme hledat ručně nebo automaticky pomocí algoritmu
(Bao et al. 2013, Hu a Tang 2012).
Z hlediska

DPZ

potřebujeme

zobrazit

data

pomocí

korelačního

diagramu

infračerveného a červeného spektra pro každý snímek zvlášť. Na jejich základě se zjistí
nezměněné objekty – nejlépe dvou (i více) odlišných, které protneme v korelačním diagramu
(referenčního a pozorovaného snímku) linií. Mezi invariantní objekty nejčastěji řadíme silnice,
parkovací plochy, střechy a další dlouho neměnné prvky, které jsou snadno identifikovatelné.
Tyto vybrané prvky jsou stěžejní k výpočtům normalizace a ostatní prvky můžeme pro výpočty
odmaskovat. Poté dojde k vyrovnání této linie spojující tyto typy vybraných invariantních prvků
(totožných pro pozorovaný a referenční snímek) na základě vypočtení regresních parametrů
(Chen et al. 2005). Vyrovnání se provádí pro každé spektrální pásmo zvlášť – tedy metodou
Band by band (obr. 6) (Bao et al. 2012).
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Obr. 6 Rozdíly ve spektrálních pásmech před a po použití PIF RRN pro městské a
venkovské zasídlení
(zdroj: Bao et al. 2012)
Dle Elvidge et al. (1995) nezavisí na prostorovém rozmístění invariantních prvků
vzhledem k užití korelačních diagramů (scatter plot). Také uvádí aplikaci automatického
vyhledávání invariantních prvků ASCR (Automatic Scattergram Controlled Regression), která
užívá korelačního diagramu blízkého infračerveného spektra. Tato aplikace hledá velké vodní
a pozemní plochy a jejich vzájemné odlišnosti ve zmiňovaném spektru. Obdobnou aplikaci ve
své práci představuje i Du et al. (2002), kde je využito PCA analýz při korelačním diagramu
dvou snímků pro nalezení invariantních prvků.
Jak bylo řečeno v úvodu, existuje více typů PIF metod. Dělíme je zejména podle
způsobu vyrovnání referenční linie spojující invariantní prvky v korelačním diagramu dvou
pozorovaných snímků, případně podle způsobu získání invariantních prvků. První uvedenou
metodou byla Linear Based založená na vyrovnání linie pomocí lineární regrese. Dalšími
metodami je například RCS, která je založená na výběru invariantních prvků pomocí Tasseled
Cap. Obdobnými metodami jsou NCSRS, Theil – Sen Regression (Yang a Lo 2000).

29

Time Series technologie v DPZ

Obr. 7 Hledání pseudoinvariantních prvků, jejich shluků a trendu
(zdroj: Chen et al. 2005)

Ridge

Jedná se opět o relativně jednoduchou metodu, kdy dochází k porovnání dvou
snímků pomocí grafu – korelačního diagramu, kdy na osu x se nanášejí hodnoty pixelu jednoho
snímku a na osu y hodnoty druhého snímku. Metoda tedy nevyužívá pouze invariantních prvků
k výpočtu rozdílů, ale všech pixelů párových snímků, ze kterých počítá jejich regresní
parametry. Neměnné pixely potom tvoří hřeben o vysoké hustotě, který se používá
pro normalizaci cílového obrazu. K výpočtu se užívá klasická lineární regrese. Tato metoda je
poměrně často užívaná v praxi (Chen et al. 2005). Při samotných korekcích musíme na rozdíl
od předchozí metody PIF vždy postupovat pro každé spektrální pásmo snímkových párů
zvlášť. U metody PIF jsme se setkali i s aplikací metody invariantních prvků přímo na vytvořené
vegetační indexy (Song et al. 2001). U obou zmíněných metod PIF Linear Based a Ridge je
využito klasické lineární regrese, která představuje aproximaci známých hodnot pomocí
metody nejmenších čtverců:
y = b1*x + b2 + ε
Pomocí lineární regrese tedy hledáme nejvhodnější parametry b1 a b2 pro aproximaci
dvou pozorovaných snímků v korelačním diagramu. Hodnoty b1 představuje Slope a b2
Intercept v obr. 8 (Song et al. 2001, Mateos et al. 2010). Většina matematickcý softwarů má
již předzpracovanou funkci pro výpočet lineární regrese, v MATLAB například POLYFIT nebo
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v Excelu INTERCEPT, pro který existuje český ekvivalent LINREGRESE (Mathworks 2016,
Support Office 2016). Proto není náročné metodu PIF a Ridge matematicky realizovat.
Posledním členem rovnice je ε jenž představuje chybu měření a ostatní odlišnosti způsobené
variabilitou dvou porovnávaných snímků.

Obr. 8 Aplikace Ridge RRN metody na dvě stejná spektrální pásma z různých let
(zdroj: Song et al. 2001)

MAD a IR-MAD

Poslední RRN metodou, kterou si představíme je tzv. MAD metoda, která je založená
na matematickém výpočtu dvou vzájemně ovlivňujících se matic,

v nichž hledá

pseudoinvariantní prvky, pomocí nichž probíhá normalizace. Oba snímky si můžeme
představit jako dva vektory F a G:
F = (F1,…, FN)T a G = (G1,…, GN)T
Hodnoty 1 až N představují jejich jednotlivé spektrální pásy. Můžeme provést
vzájemnou lineární kombinaci všech spektrálních kanálů a vytvořit tak skalární obraz:
U = aTF a V = bTG
Potom skalární rozdíl dvou družicových snímků bude U - V, kde musíme dopočítat
koeficienty a, b. Toho docílíme užitím CCA (Canonical Correlation Analysis) přes soustavu
rovnic:
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∑fg∑-1gg∑gfa=ρ2∑ffa
∑gf∑-1gg∑fgb=ρ2∑ggb
Zde ∑ff a ∑gg jsou kovarianční maticí dvou pozorovaných snímků. Pro vytvoření
korelace je zapotřebí spočítat U = (U1,…, UN)T a V = (V1,…, VN)T. U a V pak představují hlavní
komponenty tzv. canonical variates (CVs). CVs nejsou řazeny dle obrazů, ale podle vlnové
délky a korelace pak probíhá jako ρi= corr(Ui,Vi), kde i= 1,…, N jsou kořeny. U1, V1 je
maximálně korelovaný pár a U2,V2 je maximálně korelovaný subjekt k nim kolmý. Provedením
párových rozdílů generujeme posloupnost transformovaných diferenčních obrazů.
Mi = Un-i+1 – Vn-i+1, i = 1…N
Mi je označováno jako MAD variace, která má statistické vlastnosti pro vizualizaci a
další analýzu změn. Tuto variaci potom použijeme pro vytvoření změny pozorovaného snímku
vůči referenčnímu, případně pro průměrnou změnu obou snímků (Canty a Nielsen 2008,
Mateos et al 2010, Hu a Tang 2012, Schroeder et al. 2016).
K provedení této RRN metody bývá užíván MATLAB a její zpracování je velmi
obtížné, zvlášť při velkém počtu snímků o velké plošné rozloze. Někdy se též setkáváme s IRMAD metodou, tedy iterativně váženou metodou. Můžeme se s ní setkat i v podobě Envi
extenze napsané v IDL jazyce.
IR-MAD metoda může být rozšířena i pomocí dalších analyzačních nástrojů.
Příkladem by mohly být technologie SMA (Spectral Mixture Analysis), pomocí nichž můžeme
algoritmicky odstraňovat odlehlé hodnoty IR-MAD metody, které vznikají při tvorbě této metody
a mají rušivý vliv na výsledky transformace. Technologii SMA lze využít i při jiných
normalizačních metodách.

2.3 Současné dostupné Time Series softwary

K tvorbě TS lze využívat celou řadu softwarů (SW). V oblasti DPZ se jedná o
specializované SW na zpracování velkého množství obrazových dat. Při zpracování mnoha
snímků je totiž důležitá rychlost a možnost operovat s více družicovými snímky najednou.
Určitě je zapotřebí výkonného počítače s kvalitním operačním systémem. V dnešní době je
možné najít na trhu celou řadu těchto SW. Některé z nich jsou volně ke stažení, jiné jsou
placené. Vzhledem k náročnosti projektů se také můžeme setkat s nejrůznějšími extenzemi
k R, ENVI, MATLAB, ArcGIS apod. Lze říci, že neexistuje univerzální SW ke zpracování všech
dat. Vždy je zapotřebí podrobného nastudování vstupních parametrů a provedení vhodného
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preprocessingu. Většina z nich užívá právě předchozích normalizačních korekčních metod,
které jsme probírali v předchozích částech. Nyní si některé z těchto SW představme.

2.3.1 TimeSync

TimeSync představuje internetovou aplikaci, která umožňuje tvorbu dynamické
vizualizace a interpretace z dat Landsat, a to v podobě map a klasických Time Series grafů.
Na jejich internetových stránkách můžete po registraci vyzkoušet aplikaci, která má poměrně
snadné ovládání a přehledně vytvořené uživatelské rozhraní. Je zde možné pracovat s mnoha
snímky zároveň, prohlížet více pozorovaných míst najednou a jednoduše komentovat Time
Series trajektorie. Vzhledem k tomu, že se jedná o internetovou aplikaci, existuje zde problém
při přenášení velkého objemu dat. Se svolením autora je možné vytvářet vlastní výstupy
z vlastních dat. Velkou výhodou je podrobný, volně stažitelný manuál, prezentace a video
návod. Také je možné se setkat s verzí pro R v podobě TimeSyncR. Na celém projektu se
dlouhodobě podílí Oregon State University, Pacific Northwest Research Station, US Forest
Service and Department of Agriculture, RSAC a LARSE.

Obr. 9 Ukázka Tréninkového videa pro program TimeSync
(zdroj: vlastní zdroj, printscreen z tutorial videa http://timesync.forestry.oregonstate.edu/)
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2.3.2 Bfast

Dalším pozorovaným softwarem je Bfast, který je napsán v programovacím jazyku R.
Tento program je specializovaný na základní korekce dat a vytváření časových řad - například
vývoje teplot, srážek a dalších jevů. Mimo jiné je zde možné provádět jednoduché výpočty
Near Real-Time předpovědí. Primárně je určen pro klasická Landsat data (nikoliv CDR),
MODIS, Rapid Eye, RADAR data. Vzhledem k prostředí, kde je program tvořen v R, musí
uživatel znát základní pravidla programovacího jazyka R. K dispozici je doplněk BfastSpatial,
který umožňuje práci se Surface Reflectance Landsat daty (CDR), jejich zpracování apod.
Obdobou může být zmiňovaný TimeSyncR, MulTiFuse nebo MODIS package for R.

2.3.3 SPIRITS

Posledním zmíněným softwarem je SPIRITS vytvořený pro systémy Windows.
S tímto programem je možné zpracovávat data ENVI, SHP a HDR, což představuje velikou
výhodu. Můžeme vytvářet TS grafy i kvalitní mapové výstupy, a to vše v uživatelsky příznivém
rozhraní s celou řadou pokročilých funkcí včetně vypočtení vegetačních indexů. U vytváření
map je možné používat různá zobrazení a projekce. Program je volně stažitelný společně
s tutoriálem, příručkou a vzorovými daty. Při exportu existuje zpětná kompatibilita s ENVI a
ArcGIS (IES 2016).

Obr. 10 Ukázka tvorby TS v programu SPIRITS
(zdroj: IES 2016)
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3 Data Landsat: Historie, vlastnosti snímkování, kalibrace
Výstupem programu Landsat je rozsáhlá databáze snímků. Počátky sahají až do roku 1972,
kdy byl tento program zahájen (respektive 1966, v roce 1972 spuštění prvního satelitu).
Dostupné snímky lze prostřednictvím serveru USGS EarthExplorer stahovat od Landsat 4 TM
z 80. let až po nejnovější Landsat 8 OLI/TIRS, jehož program byl zahájen v roce 2013 a nadále
pokračuje. Další chystaný projekt (Landsat 9) je naplánován až na rok 2023. Mohou nastat i
neočekávané chyby ve snímkování. S takovými problémy se již NASA a USGS mnohokrát
v minulosti setkali v případě Landsat 6 a 7 (Wulder et al. 2012).
Právě satelit Landsat 8 představuje nejmodernější současné technologie DPZ. Satelit
se nachází v 705 km nadmořské výšky a pohybuje se od severu k jihu přes osvětlené strany
Země. Snímkování celého orbitu trvá 99 minut. Dokončí tedy na 14 plných orbitů denně a
jednou za 16 dní nasnímkuje celou plochu Země. Společně s Landsat 7, jenž létá ve stejné
výšce, mají o 8 dní posunuté snímání stejného místa na Zemi, abychom mohli pozorovat i
osmidenní rozdíly jednotlivých oblastí. Každý den je tedy do USGS archivu přidáno celkem na
1000 scén. I předchozí verze Landsat mají obdobnou dráhu letu, nicméně se nacházejí ve
vyšší nadmořské výšce 920 km a oběh trvá přibližně 103 minut. Celkové pokrytí Země je tedy
dosaženo za 18 dní (USGS 2015).
Původně se nacházel na satelitech programu Landsat 1, 2 a 3 multispektrální skener
MSS (Multispectral Scanner), který vytvářel data s rozlišením 79 m, které byly později
převzorokovávány na rozlišení 60 a 40 m. Údaje (R, G, B a NIR) byly zaznamenávány na
sedmdesátimilimetrový černobílý film a jeho snímky jsou zachovány v archivu EROS
(Resources Observation and Science). U Landsat 4 a 5 byl nazhrazen MSS senzor TM
senzorem (Thematic Mapper), který zahrnoval i pásmo SWIR a termální IR pásmo.
S rozlišením 30 m u viditelného, NIR a SWIR, naopak u termálního pásma 120 m, které bylo
převzorkováno taktéž na 30m (USGS 2015).
35

Data Landsat: Historie, vlastnosti snímkování, kalibrace

Landsat 4 a 5 TM (Thematic Mapper) byly později nahrazeny kvalitnějším
snímkováním Landsat 7 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus), které obsahovalo i termální
pásmo s 60 m rozlišením a též s 15 m panchromatickým snímkováním, které bylo
převzorkováno na 30 m. Bohužel poté dochází k poškození senzoru (vynechávání řádek, šum)
a satelit je nahrazen nejnovějším Landsat 8 OLI/TIRS (Operational Land Imager/Thremal
Infrared Sensor), který vlastní obdobné vybavení jako jeho předchůdce. Navíc má nové druhé
termální pásmo, pásmo pro detekci oblaků a aerosolové pásmo (obr. 12) (USGS 2015). Data
Landsat jsou tedy vhodná pro tvorbu TS a jejich výhodou je rozsáhlá časová řada a také velké
pokrytí. Jednotlivé spuštění částí programu a časový rozsah je pak možné vidět na obr. 11.

Obr. 11 Vývoj programu Landsat
(zdroj: Wulder et al. 2012)
V roce 2008 dochází ke změně v přístupové politice k datům USGS. Nejprve dochází
1. října 2008 k volnému zpřístupnění tehdy nejnovější databáze Landsat 7 (po předchozích
preview snímcích). Později 30. prosince 2008 je také uvolněn přístup ke starším datům scén
Landsat 1 až 5, což způsobilo masivní nárůst zájmu o data. Během dvou let narůstá počet
stažení na sedminásobek scén za měsíc. Pro představu data Landsat 1 a 2 stála před rokem
2008 20 USD za snímek a Landsat 3 200 USD za snímek. U satelitu Landsat 4 a 5 bylo
účtováno od 3000 do 4000 USD za snímek. Naproti tomu novější scény Landsat 7, které
představovaly menší nároky na zpracování a manipulaci stály 600 USD za snímek (Wulder et
al. 2012).
Pomocí aplikace EarthExplorer od USGS je možné jednoduchou cestou vybírat a
stahovat vhodná data Landsat s eliminací nočních snímků a snímků s vysokou oblačností.
Také je možné si vybrat vhodnou dobu a území pořízení snímku. Mnoho práce nám také ušetří
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nově zaktualizovaný datový sklad CDR Surface Reflectance, který již v základu obsahuje
provedené atmosférické korekce. Tento sklad obsahuje mimo korekcí také důležité masky
oblačnosti a jiných nevhodných prvků pro jejich odstranění. Data všech typů senzorů od
Landsat 4 po Landsat 8 jsou přeškálovány na šestnáctibitovou strukturu (USGS 2016a,
2016b).
Použití delšího časového úseku ale přináší celou řadu úskalí. První z nich je samotný
vývoj jednotlivých typů senzorů. Po provedení preprocessingových korekcí (geometrické,
radiometrické korekce) je při použití více senzorů či delšího období třeba aplikovat vhodné
kalibrační normalizační metody, které byly zmíněny v předchozí kapitole. Je zapotřebí
uvědomit si, že dochází ke snímání v různých podmínkách. Musíme tedy počítat s polohou
Slunce, atmosférickými podmínkami, dobou snímání a dalšími jevy, které lze usměrnit těmito
kalibračními úpravami. Dalším problémem může být odlišný počet pásem a jejich snímání
elektromagnetického záření v rozdílných vlnových délkách. U poslední verze Landsat 8 se
navíc setkáváme s přechodem snímání na dvanáctibitovou strukturu z původně osmibitové
předchozích verzí. Rozsah digitálních hodnot pořízených radiometrem je tedy z původních 256
hodnot pozměněn na 4096 hodnot. Data jsou pak přepočítána na šestnáctibitovou strukturu,
tedy na 55 tisíc odstínů šedi. Srovnání typů pásem Landsat 8 a jejich vlnových délek
s předchozími typy senzorů nalezneme na obr. 12 (USGS 2016c).

Obr. 12 Rozdílnost jednotlivých dat Landsat
(zdroj: USGS 2015)
Rozdílná bitová struktura způsobuje odlišnosti jak v získaných DN hodnotách, tak
v dalších možných analýzách DPZ, jako je například výpočet vegetačních indexů. Proto je
zapotřebí opět užití vhodných normalizačních kalibrací, pokud využíváme data z delších
časových období (široké rozmezí fenologické fáze a klimatických vlivů), případně z více typů
senzorů. Zvýšení počtu bitů a zlepšování kvality snímků vytváří mnoho otázek k řešení, jak
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s těmito daty zacházet a jak zajišťovat zpětnou kompatibilitu (Wulder et al. 2012, Woodcock et
al. 2012a). Samotný přechod na novou strukturu dat byl ale jistě stěžejním a potřebným
krokem pro zlepšení kvalitativní stránky družicových snímků a s podobnými operacemi je
potřeba počítat i do budoucna, hlavně v rámci studia a zpracování TS technologií, kde je
využíváno široké období pozorování.
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4 Procesy změn lesních porostů a určení stavu pomocí
spektrálních vlastností vegetace
Z geografického hlediska lze definovat celou řadu procesů, které způsobovaly změny v rozloze
i kvalitě lesních ploch.
Obecně lze tyto změny rozdělit na:


Zalesňování dříve zemědělsky využívaných oblastí



Těžba a kácení, následný vznik holin a mýtin



Kácení vlivem rozrůstání sídelních oblastí



Přirozené změny ve vegetaci



Působení škůdců a kalamit (tyto změny jsou předmětem DP)

Pojďme se tedy zabývat přímo tzv. disturbancemi - kalamitními změnami. Obecně
tyto kalamity v lesním prostředí můžeme rozlišit na biotické, abiotické a emisní (Eagri 2016,
Lesy ČR 2016).


Biotické – zejména škůdci (lýkožrout smrkový, bekyně mniška, klikoroh
borový), poškození stromů zveří (např. okusováním kmenů)



Abiotické – polomy, sníh, vítr, mráz, sucho, požáry



Emisní – výfukové plyny, znečištění ovzduší, zásahy lidskou činností
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Obr. 13 Polomy v Nízkých Tatrách po větrné kalamitě
(zdroj: Pluska.sk 2014)
Vlastnosti a pozorování stavu vegetace probíhá v praxi dvěma způsoby. První z nich
představuje pozemní šetření lesních hospodářů. Pozemní šetření jsou prováděna na našem
území a na Slovensku od roku 1986. Za nejvýznamější informaci o stavu lesa se považuje
samotná defoliace neboli odlistění. Defoliace představuje ztrátu asimilačního aparátu stromu
v porovnání se zdravým stromem. Je způsobena nadměrným zatížením škůdci případně
emisemi. Stoupající trend defoliace kulminoval v 90. letech, kdy začínají vznikat emisní
opatření. Od té doby se zdravotní stav lesů u nás a na Slovensku nadále zlepšuje
(Mezistromy.cz 2016).
Druhý užívaný způsob představuje analýza družicových snímků. Díky archivům
družicových snímků a dnešní technice, dokáže studovat stavy i zpětně a vytvářet tak
dlouhodobé analýzy. Je známo, že do 90. let docházelo k zhoršení zdravotního stavu kyselými
dešti. Později dochází k zlepšení, zejména od roku 1995 a 1996, celkového stavu ovzduší
zejména odsiřováním, tím i k zlepšení zdravotního stavu lesů. Obecně lze říci, že se mírně
zhoršuje zdravotní stav lesů v polohách s nižší nadmořskou výškou, což je způsobeno
zástavbou, emisemi a celkově činností lidí. Naopak ve vyšších nadmořských výškách je stav
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stabilizovaný, a to zejména díky ochraným zásahům. Opět lze říci, že zdravotní stav má
regionální charakter (Mezistromy.cz 2016).
Pro určení zdravotního stavu a jeho změn z družicových snímků je klíčová informace
o spektrálních vlastnostech vegetace. U listů a jehlic stanovují spektrální vlastnosti jejich
jednotlivé prvky a složení. Významnou roli potom hrají tuky, cukry, oleje, buněčná tekutina,
celulóza, lignin a proteiny. Každý vegetační druh vykazuje různé specifické vlastnosti, kterými
jej lze charakterizovat. Spektrální odrazivost můžeme znázornit pomocí křivky (obr. 14), kterou
rozdělujeme na tři základní části podle hlavních činitelů, které ovlivňují procentuální spektrální
odrazivost (Albrechtová, Rock 2003).

Obr. 14 Spektrální odrazivost vegetace
(zdroj: Albrechtová, Rock 2003)
První část je tedy oblast pigmentační absorpce v pásmu 0,4 - 0,7 μm. Ve viditelné
oblasti záření ovlivňují průběh spektrální křivky pigmentační látky. Nejčastěji je představuje
chlorofyl. Ve spektrálním pásmu červeného a modrého světla dokáže chlorofyl pohltit většinu
zářivé energie. Naopak v pásmu zeleného světla je odrazivost maximální (Kolář 1990).
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Druhá část představuje odrazivost buněčnou strukturou v rozmezí 0,7 – 1,3 μm.
Hlavním faktorem je zde morfologická struktura listu. Hlavní stavební látkou listu je celulóza,
jejíž index lomu dosahuje hodnotu 1,4 (přibližně odrazivost 6 %). Celková odrazivost listů je v
pásmu infračerveného záření znatelně vyšší, což je způsobeno mnohonásobným odrazem
uvnitř listu (Kolář 1990).
Třetí část je oblast vodní absorpce v rozmezí 1,3 – 3 μm. Voda jako jediná látka na
Zemi má prudký nárůst odrazivosti z absorpčního pásu v červené barvě do oblasti vysoké
odrazivosti v blízkém infračerveném pásu (Kolář 1990).
Těmto poznatkům odpovídá i samotné užívání jednotlivých spektrálních pásem u
snímků programu Landsat v návaznosti na předchozí kapitoly a obr. 12. Konkrétně USGS
(2015) uvádí pro pozorování vegetace a jejího zdravotního stavu užití viditelného spektra, NIR
a SWIR. Rozdělení, číslo pásma a konkrétní možnost užití pásma scény dle typu družice
můžeme vidět na obr. 15. Číselné rozdělení spektrálního pásma senzoru se liší s vývojem
jejich typů a odpovídá pořadí pro soubory stažené scény z EarthExplorer.

Obr. 15 Nejvhodnější využití spektrálních pásem programu Landsat
(zdroj: USGS 2015)
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5 Metodika
5.1 Pozorovaná území

Pozorovanou oblastí pro otestování metod TS technologií a vytvoření TS grafů je pohoří Nízké
Tatry. Zkoumání je zaměřeno zejména na Ďumbierskou část NP, která se nachází v průměrné
nadmořské výšce 1700 m a nejvyšší vrchol dosahuje výšky 2043 m. Jedná se o silně hornatý
terén. Území NP je pokryto až z 80% lesy a složení dřevin bylo značně ovlivněno lidskou
činností. To se odráží i na skladbě dřevin, převažují zejména smrkové a borovicové kultury.
Největší zásahy člověka přišly s tzv. valašskou kolonizací, kdy vznikaly holiny, louky a
pastviny. Dnes již dochází k sekundární sukcesi. Vzhledem k tomu, že se opět nacházíme na
území NP, je zde lidská činnost v podobě kalamit zanedbatelná a setkáváme se zde zejména
s biotickými (kůrovec) a abiotickými (vítr, mráz, sníh a laviny) činiteli (Správa NAPANT 2007).
Území bylo vybráno díky společné spolupráci UK v Praze a správy NP Nízké Tatry, která
poskytnula podrobná měření o disturbančních stavech. Navíc je toto území delší dobu
chráněno, můžeme tedy pozorovat dlouhodobý charakter zdravotního stavu lesů. Vybrané
území má i svá negativa vzhledem k tomu, že se jedná o hornaté území, které může být
ovlivněno stíny a jinými rušivými elementy při pozorování metodami DPZ. Konkrétně byly
vybrány čtyři odlišné lokality pro podrobné pozorování (obr. 16 a 17).
První území se nachází v oblasti, kde proběhla abiotická větrná kalamita v roce 2004,
jejíž následky jsou zaznamenány v podobě polomů a vývratů až do roku 2006, kdy došlo ke
zpracování posledních ploch po této abiotické kalamitě. Druhým vybraným územím je místo,
kde nastala biotická kůrovcová kalamita po roce 2005, nezpracované plochy poničených
stromů byly zaznamenány od roku 2006 do roku 2009. Tato kalamita kulminovala zejména
v roce 2007. Třetí vybrané místo je z lokality rozšíření této kalamity škůdců v roce 2009.
Poslední čtvrté pozorované místo bylo vybráno z území, kde nedošlo k předchozím kalamitním
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stavům (případně pouze k malým výkyvům). Konkrétně území těchto bezkalamitních stavů
bylo zvoleno z míst rezervací a pralesů, kde je značně omezena lidská hospodářská činnost.
Tyto různé lokality byly vybrány pro možné porovnání vlivů kalamitních stavů při
výběru různých typů vegetačního indexu, případně pro pozorování možnosti užití relativních
normalizačních metod pro různé typy kalamitních situací v lesních porostech NP Nízké Tatry.

Obr. 16 Pozorované lokality v NPNT na mapě
(zdroj: vlastní tvorba)

Obr. 17 Pozorované lokality v NPNT na družicovém snímku
(zdroj: vlastní tvorba)
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5.2 Data

Ke zpracování bylo užito více typů dat. V prvé řadě družicových snímků Landsat,
které představují hlavní náplň zpracování, a dále data pozemních měření správy NP Nízké
Tatry, která byla lokalitně představena výše. Z každé lokality byla vybrána jedna konkrétní
poloha (obr. 16 a 17). Nyní si představíme konkrétní výběr družicových snímků.

5.2.1 Landsat

Družicová data Landsat představují unikátní databázi snímků od 70. let minulého
století. Pomocí serveru EarthExplorer od USGS je možné stahovat celou řadu kvalitních dat.
Pro naše účely bylo rozhodnuto použít data Landsat 4,5,7 a 8. K dispozici je u těchto snímků
výběr ze dvou verzí. První verze představují původní atmosféricky neopravená data, která
nutně vyžadují korekce. Druhou verzí jsou CDR data. Jedná se o data již předzpracovaná
s atmosférickými korekcemi pomocí Climate Data Record databáze. U snímků nalezneme i
další užitečné vrstvy, jako je Fmask vrstva s maskou klasifikovaných prvků neprůhlednosti
atmosféry, vody a oblačnosti se stíny. Případně i jednotlivé informace zvlášť (Zhu, Wang a
Woodcock 2015, Zhu a Woodcock 2014). Tato CDR data, která jsou vhodná pro zpracování
vegetačních indexů, jsme se rozhodli užít k naší práci.
Pro naše zájmové území bylo nalezeno mnoho použitelných dat, z nichž bylo vybráno
17 snímků, které byly pořízeny ve dne a s oblačností nižší než 20 %. Konkrétně se jedná o
dva snímky Landsat 4, šest snímků Landsat 5, dva snímky Landsat 7 a pět snímků Landsat 8
z období mezi roky 1992 - 2015. Pro pozorování vegetace je podstatná vhodná doba
fenologické fáze, a to období červenec až září. Na základě prací Griffiths (2013) a Vogelmann
et al. (2012) bylo rozhodnuto o výběru snímků převážně z konce srpna.

5.2.2 Způsob uložení a rozdělení

Vzhledem k velkému rozsahu snímků bylo nutné vytvořit přehlednou databázi
metadat. Snímky byly roztříděny do jednotlivých složek podle typu družice a dále podle
způsobu zpracování. Ke složkám byl vytvořen v Excelu podrobný rozpis metadat
s informacemi o čase pořízení, přiřazení unikátního ID a způsobu uložení.
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5.2.3 Různé typy senzorů

Vzhledem k užití více senzorů je zapotřebí užít vhodné metody pro zpracování TS,
v našem případě konkrétně metod RRN. Na testovací lokalitě 4 se pokusíme provést dvě ze
zmiňovaných metod, z nichž pomocí interpolační metody Kriging prověříme rozdíly ve
variablitě mezi vybranými RRN metodami na vybraných indexech. Tyto kroky by měly zajistit
vyšší přesnost a odstranění nežádoucích vlivů. O vhodnosti užití provedeme diskuzi.

5.2.4 Data pozemních měření

Data pozemních měření byla získána od pracovníků z NP Nízké Tatry. Jedná se o
měření lesníků konkrétních proběhlých kalamitních událostí (data v podobě mapové vrstvy
můžeme vidět na obr. 16 a 17). Na jejich základě byly zvoleny pozorované oblasti pro výzkum
zdravotních stavů lesů. Konkrétně pak byly na základě polohové a časové informace využity
k hodnocení užitých vegetačních indexů a normalizačních metod pro stanovení stavů lesních
porostů a konkrétních disturbancí obdržených z TS grafů vygenerovaných z družicových
snímků.

5.3 Zpracování dat

5.3.1 Preprocessing

Atmosférické korekce a radiometrické korekce

Prvním krokem jsou atmosférické a radiometrické korekce. U dat CDR není třeba
těchto korekcí, protože se jedná o již korigované snímky, převedené na Surface Reflectance
(tedy na odrazivost povrchu). CDR snímky jsou v podobě Surface Reflectance hodnot
přeškálovány na data šestnáctibitové struktury. Touto cestou by měly zmizet i rozdíly mezi
osmibitovou (Landsat 4-7) a dvanáctibitovou strukturou (Landsat 8). Dle Woodcock et al.
(2012a) je zde vliv na výslednou hodnotu. Tento rozdíl byl v práci odstraněn RRN metodami
(dle druhé kapitoly se jedná o nejvhodnější metodu pro užitá data a také pro následovnou
aplikaci a porovnání různých typů vegetačních indexů, což byla jedna ze stěženích částí DP).
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Odmaskování oblačnosti Fmask

Funkce Fmask slouží k odmaskování oblačnosti, stínů, sněhu a dalších rušivých
elementů. V našem případě je to především právě oblačnost a její stíny. U CDR dat vrstvu
Fmask máme přímo u souboru družicového snímku. U klasických OLI/TIRS je nutné si tuto
vrstvu nejprve vytvořit. Woodcock a Zhu (2012) vytvořili skript do MATLAB, který umí vrstvu
automaticky vygenerovat. Proces však vzhledem k velikosti snímku zabírá mnoho času.
Samotné užití masky probíhá v Envi poměrně jednoduchou cestou. Nejprve je nutné si vytvořit
funkcí Build Mask masku, a potom ji funkcí Apply Mask aplikovat. V oblastech s oblačností
máme nulové hodnoty, které nám nebudou znehodnocovat výsledné vegetační indexy (po
vypočtení vegetačních indexů získáme v oblastech oblačnosti NaN hodnoty).

Výpočet vegetačních indexů

Po předzpracování snímků bylo zapotřebí konkretizovat vegetační indexy. Ty dělíme
v základu na dvě skupiny. První jsou tzv. poměrové a druhé ortogonální. U ortogonálních se
jedná o analýzu hlavních komponentů, konkrétně u Tasseled Cap Transformation o greeness,
wetness a brightness (Musilová 2012). V rámci této diplomové práce byly vybrány poměrové
vegetační indexy, vzhledem k datům a RRN technologiím. Užité indexy budou nyní stručně
popsány.
Poměrové vegetační indexy dávají do vztahu jednoduchým nebo normalizovaným
poměrem odrazivost povrchů v červené viditelné a blízké infračervené části spektra. Jako
první z nich si představíme NDVI (Normalized Diference Vegetation Index), který nabývá
hodnot od -1 do1. Čím vyšší hodnota NDVI nastává, tím je větší i obsah vegetace (Musilová
2012). Velké využití má v zemědělství a lesnictví. Je určen vztahem:

NDVI 

NIR  RED
NIR  RED

Dalším indexem by mohl být Simple Ratio index, který zobrazuje inverzní vztah mezi
absorpcí chlorofylu v červeném pásmu a zvýšenou odrazivostí zdravé vegetace v blízkém
infračerveném pásmu. Pro holé půdy index přiřazuje hodnotu 1 a s narůstající hodnotou
přibývá i vegetace (Musilová 2012). Je určen vztahem:

SR 

NIR
RED
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NDMI představuje index pro pozorování obsahu vody ve vegetaci. Při pohledu na jeho
vzorec zjišťujeme, že se jedná o podobný vztah k NDVI. Tento vegetační index je určen
k hledání disturbancí v krajině. Jeho výsledky daleko přesněji reagují na obsah vody a vodní
stres v biomase než index NDVI. Výhodou tohoto indexu je i samotné odhalení málo
narušených struktur vegetace (Jin, Sader 2004).

NDMI 

NIR  SWIR
NIR  SWIR

Podobným indexem pak je FMI (Foliar Moisture Index), který je navržen pro vlhkostní
sledování vegetace. Jeho vztah je:

FMI 

NIR
RED * SWIR

Obdobou FMI je pak i wNDII (wide-band Normalized Difference Infrared Index), který
se též užívá k určování vlhkosti vegetace. Používá se především pro odhad vody v listu na
jednotku plochy (Musilová 2012). Je určen vztahem:

wNDII 

2 NIR  SWIR
2 NIR  SWIR

Mírně upravený index NDVI tak, aby nenabýval záporných hodnot, se pak nazývá TVI
(Transformed Vegetation Index). Význam druhé mocniny ve vztahu spočívá v opravě
Poissonova rozdělení hodnot NDVI na normální. Index je vhodný k zamaskování vlivu půdy,
obdobně jako je tomu u SAVI (Musilová 2012). Vztah indexu:

TVI 

( NIR  RED )
 0,5
( NIR  RED )

RGI (Red Green Index) je navržen pro účely pozorování stromů napadených
kůrovcem. Odkrývá především fázi Red Attack, která indikuje stromy s odumřelým rezavým
jehličím (Musilová 2012). Jeho vztah je dán:

RGI 

RED
GREEN

Posledním indexem, kterým byl využit, je GRVI (Green Red Vegetation Index). Je
založen na fenologických funkcích, díky čemuž je možné pozorovat i drobné poruchy
vegetace. Důležitá je zde tzv. prahová hodnota 0, při které dochází k opadávání listů vegetace
(Musilová 2012). Je určen vztahem:
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GRVI 

GREEN  RED
GREEN  RED

Vegetační indexy byly vygenerovány pomocí funkce Band Math v programu Envi.
Současně s provedením vegetačních indexů byly snímky oříznuty územím NP Nízké Tatry. To
snižuje velikost databáze, její rychlost a také čas uživatele při dalších krocích. V posledním
kroku je nutné provést export snímků z Envi souborů do TIF pro načtení v programu MATLAB
a také do ASCII pro načtení v ArcMap.

5.3.2 Výběr pro relativní normalizaci snímků

Vzhledem k rozsáhlosti databáze a použití mnoha snímků bylo snahou vybrat
nejefektivnější cestu pro radiometrickou normalizaci snímků. Normalizaci je možné provádět u
některých metod přímo na vytvořené vegetační indexy. Přesnější metodou je aplikace RRN
přímo na surová, případně částečně kalibrovaná data, ze kterých vypočítáme vegetační
indexy. Tato metoda byla aplikována na námi vytvořenou databázi (metoda Band by band).
Srovnáním s vypočtenými vegetačními indexy ze surových CDR dat bylo možné porovnat
aplikaci vhodně zvolených radiometrických normalizací a jejich vzájemné rozdíly.
Konkrétně byly aplikovány relativní normalizační metody PIF a Ridge, které byly
otestovány na jednotlivých vegetačních indexech pro vybrané testovací místo (lokalita 4, bez
významných disturbancí). Výsledné hodnoty TS byly proloženy Kriging křivkou pro porovnání
výsledků vybraných metod. Kriging metodu poprvé užil Danie G. Krige pro zjištění odhadů
vydatnosti ložisek zlata pro těžbu v Jižní Africe v rámci jeho magisterské práce (Krige 1951).
Později byla rozpracována po statistické stránce Georgesem Matheronem a pojmenována
právě Kriging. Tato interpolační geostatistická metoda odhadu je založena na váženém
průměru, jehož váhy jsou počítány pomocí variogramu. Oproti jiným interpolačním metodám,
jako je IDW či lineární interpolace, počítá průměrnou indexovou hodnotou mezi známými body
měření. Není tedy založena pouze na prostorové pozici, ale také na indexové váze pevně
daných okolních bodů, okolo kterých probíhá interpolace. Existuje více druhů Krigingu –
Simple, Ordinary, Dual, Universal a další. V našem případě byl užit Ordinary Kriging, který
uvažuje neznámou konstantní hodnotu v celé oblasti pozorování (Ježek 2008). Výpočet vah
je dán rovnicí:
z*0= ∑ λizi ,
kde chceme odhadnout z0 v bodě x0 jako vážený průměr pomocí známých prostorových
hodnot z1, z2, … zn v bodech x1, x2, …, xn. Aplikací této rovnice získáme samotnou soustavu
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rovnic Krigingu, která splňuje dva základní požadavky – odhad je nevychýlený (nestranný se
střední hodnotou rovnou nule) a jako nejlepší odhad budeme uvažovat s nejmenším rozptylem
okolo pozorované hodnoty (tedy s nejmenší variancí):
𝑛

∑ λ𝑖 γ( 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ) + μ = γ(𝑥𝑖 − 𝑥0 ), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛
𝑗=1
𝑛

∑ λ𝑖 = 1
𝑖=1

Tyto dva požadavky bývají v anglické literatuře označovány jako Best Linear
Unbiased Estimator (BLUE). V rovnici γ představuje spočítané hodnoty variogramu pomocí
střední hodnoty a μ nám zajišťuje, aby rovnice Krigingu vyšly jednoduše (Lagrangeův
multiplikátor) (Ježek 2008).
Na základě geostatistické metody Kriging a statistických metod bylo rozhodnuto o
vhodnější RRN metodě. Pro výpočet vah Krigingu bylo užito lineárního (g(h) = 2h) a sférického
variogramu (g(h) = 3h/2 + h3/2). Oba se užívají v geoinformatice k výpočtu nejrůznějších
interpolací a aproximací (Esri 2016).
První zkoumanou RRN metodou je PIF (Chen et al. 2005). Pro tuto metodu byl
v MATLAB vytvořen korelační diagram. Na osu x jsou nanášeny hodnoty indexu referenčního
snímku a na osu y porovnávaného snímku. Lokalizovali jsme pomocí kombinací červeného a
infračerveného spektra hlavní skupiny invariantních prvků (Invariant Clusters), které jsou pro
oba snímky stejné. Ty byly po alokaci oříznutím protnuty v korelačním diagramu linií. Poté byly
propočteny hodnoty lineární regrese této linie – tedy posunutí a sklon. Parametry jsme užili
k propočtu normalizovaného snímku obrácenou lineární regresí. Tyto kroky byly opakovány
pro celou databázi (tedy všechny snímky a jejich spektrální pásma).
Druhou vybranou RRN metodou je Ridge (Chen et al. 2005, Song et al. 2001).
Obdobně jako u první metody bylo proveno vytvoření korelačních diagramů pro referenční a
pozorovaný snímek. V tomto případě bylo pro normalizaci užito celého referenčního a
pozorovaného snímku. Pro jejich normalizaci jsme vypočetli regresní křivky a jejich parametry
pro úpravu pozorovaných snímků.
U RRN metod byl zvolen jako referenční snímek pro celé spektrum pozorování jeden
snímek přesně ze středu pozorovaného období. Pro nás tedy snímek Landsatu 5. Obě metody
byly provedeny v programech MATLAB a Envi.
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5.3.3 Tvorba GUI

Součástí práce je řešení přesného a efektivního procesu tvorby časových řad. Pro
tento proces bylo zvoleno vytvoření skriptu v MATLAB pro tvorbu Ridge a PIF RRN metody a
pro generování a porovnání TS grafů. S jejich pomocí vytvoříme MATLAB GUI uživatelské
rozhraní pro komfortní zpracování dat.
V případě tvorby pro RRN metody bylo nutné načtení referenčního a porovnávaného
snímku a také jejich vzájemná polohová a SR analýza, k čemuž bylo využito korelačního
diagramu. Z něho u jedné metody RRN byla provedena lineární regrese, pro kterou byly
spočítány hodnoty regresní křivky. Těmito údaji potom byl roznásoben řešený snímek pro
snížení rozdílů hodnot. U další metody RRN bylo prováděno vyhledání lokalizovaných dvou
skupin bodů a protnutí jejich středů linií (tato část byla provedena externě v Envi). Následně
jsme vypočítali její hodnoty a provedli normalizaci. Z M-skriptů byla vytvořena dvě GUI
rozhraní pro urychlení celého úkonu obou RRN metod.
U aplikace pro generování TS grafů bylo stěžejní vybrat vhodné funkce pro upravené
snímky vegetačních indexů. Opět nejprve byl vytvořen M-skript, ze kterého bylo vymodelováno
rozhraní. Aplikace by měla obsahovat:


Načtení snímků



Možnost prohlížet si snímky



Možnost lokalizovat hledané místo pro pozorování



Souhrnně zobrazit místo na všech snímcích



Vyexportovat hodnoty grafu pro další analýzy



Vytvořit graf časových řad

U vlastností aplikace jsme se inspirovali u současných SW specializovaných na TS.

5.3.4 Validace výsledků

Získané výsledné TS trajektorie, na kterých byly aplikovány kalibrace RRN, byly
validovány s údaji získanými pozemními pozorováními. Za pomocí porovnání s pozemními
údaji byl hledán vhodný typ vegetačního indexu pro určitý typ disturbance. Díky pozemním
měřením byl získán přehled o proběhlé disturbanční události. Je tedy možné porovnat
výsledky pro jednotlivé typy indexů a pozorovat, jak který reaguje na jednotlivé stavy. Součástí
práce je i snaha nalézt komplexní index pro kalamitní stavy. Tedy index, který bude odpovídat
souhrnu kalamitních stavů.
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5.4 Použité programy

5.4.1 Envi

Software Envi 5.1 je jedním z nejmodernějších programů v oblasti dálkového
průzkumu Země. Výrobcem tohoto softwaru na zpracování celé řady multispektrálních dat je
americká společnost Exelis, založená již v roce 1977. Tento software byl užit zejména pro
preprocesingové úpravy a zpracování vegetačních indexů.

5.4.2 MATLAB

Pojem MATLAB je zkratkou Matrix Laboratory. Tento software od firmy Mathworks
představuje mocný nástroj pro nejrůznější matematické úlohy a výpočty. Lze v něm načítat
různá maticová data, upravovat je, provádět analýzy, grafy apod. Také je zde možné vytvářet
jednoduchá uživatelská rozhraní. Z hlediska DPZ je program vhodný pro úpravy družicových
snímků, přípravu dat, preprocesing, výpočty a úpravy snímků. Program byl užit k tvorbě a
výpočtům TS a RRN.

5.4.3 Excel

Tabulkový editor od firmy Microsoft byl užit při tvorbě přehledných informací o
jednotlivých snímcích v databázi. Excel je součástí balíku Microsoft Office PlusPro 365. Nabízí
celou řadu matematických funkcí, které lze využít i pro tvorbu a analýzu TS grafů.

5.4.4 ArcGIS

Posledním užitým softwarem k tvorbě mapových výstupů, pozorování vytvořených
indexů a upravených družicových snímků byl ArcMap. Ten je součástí softwarového balíku
ArcGIS od Esri. Obsahuje mnoho funkcí pro analýzu družicových snímků (Raster Calculator a
další).
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6 Vlastní výzkum a zpracování
6.1 Vytvoření strukturované databáze

Součástí diplomové práce bylo vytvoření rozsáhlé strukturované databáze, jejíž přehled a
časové pokrytí můžeme vidět v tab. 1. Databáze obsahuje 17 snímků Landsat CDR, a to
konkrétně ze senzoru Landsat 4, 5, 7 a 8. K jednotlivým snímkům byla přiřazena univerzální
ID hodnota pro přehlednost celého projektu, která je v databázi modifikována dalšími přívlastky
dle typu vegetačního indexu, případně typu normalizace (metadata databáze jsou uložena
v excelové tabulce v přílohách DP). Největší počet snímků je pořízeno senzorem Landsat 5,
nejméně pak Landsat 4 (z důvodu časového a prostorového pokrytí) a dále Landsat 7
(z důvodu poruchy senzoru).
Název souboru
LC81880262013219LGN00
LC81880262013251LGN00
LC81880262015193LGN00
LC81880262015225LGN00
LC81880262015241LGN00
LE71880261999221SGS01
LE71880262001242SGS00
LT51880261994183XXX02
LT51880262005245KIS00
LT51880262006200KIS01
LT51880262007203MOR00
LT51880262007235MOR00
LT51880262009240KIS00
LT51880262011198MOR00
LT51880262011246KIS01
LT41880261992186XXX02
LT41880261992202XXX02

Datum
L8
7. 8. 2013
8. 9. 2013
12. 7. 2015
13. 8. 2015
29. 8. 2015
L7
9. 8. 1999
30. 8. 2001
L5
2. 7. 1994
2. 9. 2005
19. 7. 2006
22. 7. 2007
23. 8. 2007
28. 8. 2009
17. 7. 2011
3. 9. 2011
L4
4. 7. 1992
20. 7. 1992
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index13
index14
index15
index16
index17
inde11
index12
index3
index4
index5
index6
index7
index8
index9
index10
index1
index2
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Tab. 1 Přehled použitých snímků
(zdroj: vlastní tvorba)
Po samotném roztřídění jednotlivých snímků dle typu senzoru a po vytvoření
univerzálního ID byly ze surových dat vypočítány vegetační indexy, které bylo možné užít pro
porovnání s výslednými Time Series trajektoriemi a také pro další analýzy. Po nastudování
obdobných prací (Song et al. 2001, Chen et al. 2005, Mateos et al. 2010, Bao et al. 2012, Hu
a Tang 2012, Yang a Lo 2000) bylo rozhodnuto užít RRN technologie pro aproximaci
fenologické fáze, různých typů senzorů a jiných nepříznivých vlivů. Konkrétně vzhledem
k užitým (volně stažitelným) datům byly zvoleny metody Ridge a PIF, jejichž normalizace je
založena na regresní funkci. RRN technologie byly použity v první části pouze na band 3 a 4
u Landsat 4, 5, 7, případně na band 4 a 5 u Landsat 8 (k výpočtu indexu NDVI). Po užití RRN
metod byly prozkoumány zpracované vegetační indexy ze surových dat a také z dat
normalizovaných. Obě metody jsou porovnány pomocí statistických metod a geostatistické
metody Kriging, na jejichž základech bylo rozhodnuto o vhodnosti užití pro celou Time Series
databázi. Tato vybraná metoda se aplikuje na všechny snímky metodou Band by band pro
všechna spektrální pásma. Následně z nich byly vytvořeny vegetační indexy, čímž se završila
tvorba Time Series databáze. Všechny kroky jsou znázorněny na diagramu obr. 18.

Obr. 18 Schéma vytvoření Time Series databáze
(zdroj: vlastní tvorba)
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Rozdílné RRN metody přinášejí rozdílný přístup k jejich tvorbě. První zpracovanou
metodou byla Ridge (vycházeli jsme z prací Song et al. 2001, Chen et al. 2005). Její postup
můžeme vidět na diagramu v obr. 19. Počáteční část tvorby je shodná pro obě metody.
Preprocessing představuje zejména výběr vhodného referenčního snímku (master), s kterým
jsou porovnávány ostatní snímky (slave snímky). Dohromady tvoří 16 párů snímků určených
k normalizaci. V našem případě byl zvolen snímek Landsat 5 z období 19. 7. 2006 za
referenční kvůli době pořízení ve středu celého temporálního spektra a také kvůli typu senzoru,
jenž má svého předchůdce Landsat 4 a rovněž na něj navazuje Landsat 7 a 8. Volba snímku
byla ovlivněna i četností snímků Landsat 5. Snímek obsahuje minimální oblačnost, což je
považováno za stěžejní při samotném výběru (Chen et al. 2005). Následně byly snímky
oříznuty pozorovaným územím Nízkých Tater a okolí. Jednotlivá spektrální pásma byla
vyexportována do TIF souborů pro možnost analýzy v programu MATLAB. Součástí převodu
bylo i převzorkování pixelů, neboť pro analýzy v MATLAB je nutné, aby měly snímky
k porovnání stejný počet pixelů jako referenční snímek. Samotná analýza probíhala za využití
několika základních funkcí tohoto programu. Prvním krokem po načtení pozorovaných dat bylo
odstranění hodnoty NaN a zachování masky oblačnosti. Museli jsme tedy nulové hodnoty
převést na NaN, následně data převést na vektory a vybrat místa s NaN hodnotami funkcí
ISNAN. Obě pozorování se spojila do jedné matice a byly vybrány páry bez NaN hodnot.
Druhým krokem byla tvorba korelačního diagramu pro porovnání hodnot SR jednotlivých typů
spektrálního pásma (funkce SCATTER). Též bylo nutné vytvořit lineární regresi a vynesené
hodnoty protnout referenční linií, k čemuž bylo užito funkce refline. Na závěr bylo nutné ještě
propočítat koeficienty lineární regrese funkcí POLYFIT. Rovnici lineární regrese:
y = b1*x + b2 + ε
si můžeme upravit převedením koeficientů na opačnou stranu (Song et al. 2001). Program
MATLAB navíc na základě metody nejmenších čtverců automaticky odstraňuje chybu ε mírnou
změnou hodnot obou koeficientů. Takže máme rovnici zjednodušenou a upravenou na tvar:
x=(y - b2 ) / b1
Propočítali jsme parametry těchto koeficientů b1 a b2 pro jednotlivá spektrální pásma
referenčního a pozorovaných snímků. Na základě předchozí rovnice byly v programu Envi
funkcí Band Math roznásobeny. Následně z nich byly vypočítány výsledné vegetační indexy
pro časové řady.
Příklad inverzního roznásobení lineární regresí se zahrnutím masky oblačnosti (DN
hodnota 0) v Band Math:
(b1 ne 0 and b1 ge 0)*((float(b1)-384.6662165861247)/0.654342065891346)
Příklad výpočtu NDVI pro L4-L7 v Band Math:
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(float(b3)-float(b3))/(float(b4)+float(b3))
Příklad výpočtu NDVI pro L8 v band Math (jiné rozdělení spektrálních pásem):
(float(b5)-float(b4))/(float(b5)+float(b4))

Obr. 19 Schéma Ridge RRN
(zdroj: vlastní tvorba)
Druhá metoda PIF má obdobný základ (vycházeli jsme z práce Chen et al. 2005, Bao
et al. 2013, Hu a Tang 2012, Yang a Lo 2000). Preprocessingovou část jsme mohli využít z
předchozí metody, jak můžeme vidět na diagramu v obr. 20. Dalším krokem, na němž je PIF
závislá, je výběr invariantních prvků. Tento krok představuje na rozdíl od předchozí metody
výrazný osobní uživatelský přístup (Chen et al. 2005). V praxi je užíváno více metod výběru
pixelů, v našem případě bylo užito poloautomatického až ručního výběru invariantních,
případně pseudoinvariantních prvků. K výběru je užito vypočteného NDVI referenčního snímku
ze surových Landsat CDR dat. K samotnému výběru jsme užili opět funkce Band Math v Envi.
Uvažovali jsme možnost výskytu čtyř základních typů výskytu invariantních prvků: komunikací,
vodstva, zástavby a holých půd. Na tomto základě jsme tedy od NDVI snímku vyselektovali
plochy, u nichž hodnota NDVI byla v rozmezí 0 – 0.5. Vzhledem k aplikované masce oblačnosti
jsme museli vzorec upravit pro ponechání této masky, tedy jsme museli počítat s hodnotami
různými od nuly (0 představuje oblačnost, v našem případě se nevyskytovaly hodnoty nižší 0):
(b1 ne 0 and b1 ge 0 and b1 le 0.5)*(float(b2))
Za pomocí vzorce je tedy možné vyselektovat ze snímku b1 (index NDVI referenčního
snímku) plochy pro jednotlivá spektrální pásma referenčního snímku surových CDR dat.
Spektrální pásma pozorovaných snímků jsme metodou Band by band odečetli od
potenciálních invariantních prvků referenčního snímku:
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(b1 ne 0)*(b2 - b1)
Neznámá b1 představovala předchozí výslednou vrstvu potencionálních PIF a b2
spektrální pásmo pozorovaného snímku. Získané rozdíly bylo nutné podrobně prozkoumat,
stejně jako celkovou variabilitu v rámci odlišností SR hodnot mezi jednotlivými typy senzorů
(ukázku můžeme vidět na obr. 21). Následně byly stanoveny hranice možných rozdílů SR
hodnot mezi jednotlivými skupinami párových snímků rozdělených podle typu senzorů. Na
základě měření byly stanoveny tyto hodnoty odlišností, které jsou znázorněny v tab. 2.
Rozdílnosti SR hodnot byly získány na základě měření průměrné odchylky SR hodnot
jednotlivých pásem, které byly zprůměrovány. Testované měření proběhlo na několika
potenciálních invariantních prvcích (plocha náměstí a komunikace) v obci Bánská Bystrica. Na
tomto základě byla stanovena maximální přípustná hranice rozdílu mezi referenčním a
pozorovaným pásmem. Hranice byla na základě měření stanovena pro všechna pásma stejně
vzhledem k jejich obdobným rozdílům. Největších rozdílů mezi PIF je dosaženo u snímků
Landsat 4 a nejmenších u Landsat 7 a 8. Testování proběhlo u všech snímků.

Typ senzoru

Hranice rozdílu SR

Landsat 4

500

Landsat 5

200

Landsat 7

50

Landsat 8

50

Tab. 2 Výběr hranic SR rozdílů pro PIF
(zdroj: vlastní tvorba)
Potom bylo za pomocí Band Math vybráno pseudoinvariatních prvků z pozorovaných
spektrálních pásem snímků vzorcem:
(b1 ne 0 and b1 le 50 and ge -50)*(b2)
Tímto krokem jsme tedy získali PIF, které jsme porovnávali v programu MATLAB
obdobnou cestou jako u metody Ridge. Pro načtení snímků v MATLAB bylo zapotřebí
vyexportovat snímky do TIF formátu. Ukázka vyrovnání jednotlivých pásem je zobrazena na
obr. 22. Po provedených analýzách byla spektrální pásma surových dat Landsat CDR v band
Math upravena převrácenou rovnicí lineární regrese a na závěr z nich vypočteny vegetační
indexy.
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Obr. 20 Schéma PIF RRN
(zdroj: vlastní tvorba)

Obr. 21 Potenciální pseudoinvariantní prvky master snímku Landsat 5
(band 4, horní snímek) a vybrané pseudoinvariantní prvky slave snímku Landsat 4 (band 4,
dolní snímek), (zdroj: vlastní tvorba)
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Obr. 22 Korelační diagram před a po užití PIF RRN u Landsat 4 (band 4)
(zdroj: vlastní tvorba)

6.2 Zpracování MATLAB GUI aplikací a M-skriptů pro tvorbu Time Series

Pro zpracování databáze a časových řad bylo užito programu MATLAB k urychlení
celého projektu a k získání kvalitních výstupů. K těmto účelům bylo napsáno několik skriptů,
z některých z nich byly vytvořeny GUI rozhraní pro přívětivější uživatelské rozhraní. Užité
skripty jsou publikovány v příloze této práce a na tvorbu dvou konkrétních vytvořených GUI
aplikací se nyní podíváme.
Prvním GUI rozhraním byla aplikace na zpracování výpočtu lineární regrese pro
tvorbu RRN metod. V této práci jsme užili dvou RRN metod, které právě využívají lineární
regrese. Cílem bylo vytvořit aplikaci na výpočet lineární regrese z SR hodnot dvou družicových
snímků. Z předchozích odstavců víme, že bylo nejprve nutné data načíst pomocí tlačítka,
následně upravit jejich tvar a zachovat masku oblačnosti. Nesměli jsme opomenout ani na
NaN a nulové hodnoty, které bylo nutné vyloučit z důvodu nemožnosti výpočtu regresní funkce.
Bylo užito těchto MATLAB funkcí:
Funkce

Příkaz v MATLAB

Načtení snímku

IMREAD

Vyhledání hodnot

FIND

Je rovno NaN

ISNAN

Vytvoření korelačního diagramu

SCATTER

Křívka lineární regrese

REFLINE

Parametry lineární regrese

POLYFIT
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Tab. 3 Užité funkce v MATLAB pro tvorbu RRN
(zdroj: vlastní tvorba)
Na základě MATLAB funkcí byl vytvořen skript, z něhož vznikla i GUI aplikace pro
načtení snímku, jeho analýzu (korelační diagram a lineární regrese), následná normalizace
snímku a výstupní změny (korelační diagram, parametry – Static Text). Její grafický koncept
je vidět na obr. 23.

Obr. 23 Návrh GUI pro tvorbu RRN
(zdroj: vlastní tvorba)
Druhým vytvořeným GUI rozhraním byla aplikace na generování časových řad.
Hlavním úkolem byla možnost pozorování časové řady snímků v obrazové podobě, z nichž
bylo vybráno místo pro pozorování vývoje vegetačního indexu. Pro výběr dat bylo zvoleno
posuvníku (Listbox) a tlačítka pro načtení snímku. Dále byla zvolena možnost pro načtení
oblasti a následné vygenerování grafu z jednotlivých načtených snímků vegetačních indexů.
Pro kvalitní práci bylo rozhodnuto o užití oken zobrazujících přiblíženou oblast na všech
pozorovaných snímcích. V poslední části pak samotné okno, ve kterém bude zobrazena
pozice výběru pixelu (Static Text). Grafický koncept je vidět na obr. 24. Opět nebylo opomenuto
zahrnutí dat s NaN hodnotami.
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Pro zpracování byly zvoleny následující MATLAB funkce:

Funkce

Příkaz v MATLAB

Načtení snímku

IMREAD

Zobrazení snímku

IMSHOW

Výběr pixelu

IMPIXEL

Tvorba grafu

PLOT

Stupnice grafu

COLORBAR

Přiblížený výřez snímku

IMCROP

Uložení grafického výstupu

PRINT

Uložení hodnot

DLMWRITE

Tab. 4 Užité funkce v MATLAB pro tvorbu TS
(zdroj: vlastní tvorba)

Obr. 24 Návrh GUI pro tvorbu TS
(zdroj: vlastní tvorba)
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7 Výsledky
7.1 Výsledky užitých RRN metod pro normalizaci multitemporálních
snímků různých senzorů

Jedním z hlavních výstupů této práce byl výběr vhodné metody pro Time Series. V případě
našich dat bylo zvoleno užití RRN technologií, ze kterých byly vybrány metody Ridge a PIF (v
návaznostií na typ dat) s metodou vyrovnání dle lineární regrese. Výsledky těchto normalizací
spektrálních pásem Band by band je možné vidět na obr. 25 v podobě vytvořeného
vegetačního indexu NDVI.

Obr. 25 Porovnání indexu NDVI Landsat 7 s použitím RRN
(zleva bez RRN, s Ridge, s PIF)
(zdroj: vlastní tvorba)
Jak je vidět na obr. 25, největších vizuálních změn bylo dosaženo u metody Ridge.
Naopak u metody PIF neshledáváme příliš velké rozdíly. U metody Ridge bychom měli
vytknout zaniknutí některých menších detailních struktur v obraze, které je způsobeno nižším
vlivem náročnosti zpracování a celkovým obecnějším přístupem ke zpracovávaným datům.
Případně po ručním prozkoumání i výskyt odlehlých hodnot. Naopak u PIF metody musíme
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rovněž potvrdit menší výskyt odlehlých hodnot oproti Ridge s vyšší variabilitu hodnot měření
mezi jednotlivými sektory. Z těchto důvodů hodnotíme v této oblasti pozorování metodu Ridge
kvalitativně srovnatelnou s PIF. U velmi přesných pozorování by bylo lepší užít metody PIF,
zejména u malých oblastí. U velkých rozlehlých pozorování naopak metodu Ridge, a to kvůli
jednoduchosti zpracování a poměrně kvalitním výstupům.
Obě pozorované metody se odlišují i v samotném vyrovnání pomocí lineární regrese,
jak můžeme vidět v tab. 5. Zde máme rozdělené hodnoty parametrů regrese podle typu RRN
a zároveň podle typu porovnávaného senzoru. Do normalizací byly zařazeny i snímky stejného
typu senzoru pro odstranění rozdílu fenologické fáze. U metody PIF můžeme poukázat na
vyšší hodnoty parametru Slope a nižší hodnoty parametru Intercept. Už ze samotných dat je
zřejmé, že hodnoty PIF obsahují nižší variabilitu vzhledem k tomu, že byly vybrány pouze
invariantní prvky. V porovnání s metodou Ridge je trend v průběhu celého spektra pozorování
srovnatelný po stránce rozptylové i po stránce extrémnosti funkce.

Ridge RRN
Band

Slope

PIF RRN
Intercept

Slope

Intercept

Slave: Landsat 4 (4. 7. 1992) - Master: Landsat 5 (19. 7. 2005)
band 3

0.6046092705032

327.9398614145034

0.6580601373088

259.5187188865138

band 4

0.7622287124227

861.6343955600781

0.8653751541098

490.2476350971285

Slave: Landsat 5 (2. 7. 1994) - Master: Landsat 5 (19. 7. 2005)
band 3

0.8070358018372

107.3270011507475

0.986436222739097

5.286968961311228

band 4

0.8541414067402

315.3737491250499

0.991554709150988

17.707603159542160

Slave: Landsat 7 (9. 8. 1999) - Master: Landsat 5 (19. 7. 2005)
band 3

0.807164359385713

61.509001720528573

0.986415988532672

14.604352561059395

band 4

0.8789596731129

286.5201522308979

1.001604768141752

-4.105209359106812

Slave: Landsat 8 (7. 8. 2013) - Master: Landsat 5 (19. 7. 2005)
band 4

1.068831341751421

-16.702992901852635

1.016198704114681

-18.450309759409027

band 5

0.7435896567363

7.014818098253604

1.003304808184776

-11.142206000295145

Tab. 5 Rozdíl Slope a Intercept u Ridge a PIF RRN
(zdroj: vlastní tvorba)
V další části jsme se zaměřili na rozdílnost hodnot po provedené normalizaci. V první
části je třeba říci, že jsou zde viditelné rozdíly vstupních parametrů pro Slope a Intercept
k výpočtu normalizace. Rozdíly jsou pochopitelně kvůli vztažení rovnice na celé spektrum SR
hodnot souboru v případě Ridge, naopak u nižších hodnot PIF kvůli provedení regrese pouze
u pseudoinvariantních prvků. I přes tyto rozdílné hodnoty parametrů regrese je vidět, že
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výsledné normalizované snímky představují obdobné, i když nikoli stejné výsledky.
Směrodatná odchylka je pochopitelně vyšší u Ridge, ne však o příliš mnoho, stejně jako
hodnota Standard Error (podíl směrodatné odchylky a odmocniny počtu pozorování). Na
těchto základech nelze stanovit ani přesnější, ani vhodnější metodu pro zpracování. Obecně
lze říci, že metody jsou závislé na konkrétním místě a čase. Lze říci, že bylo získáno
uspokojivých, srovnatelných výsledků u obou metod.
Slave L4 (4. 7. 1992) Band 4 před a po RRN - Master L5 (19. 7. 2006) Band 4
Ukazatel analyzované části
Slope před RRN

Ridge RRN

PIF RRN

0.7622287124227

0.865375154109765

Intercept před RRN

861.6343955600781

490.2476350971285

Směrodatná odchylka po RRN

711.4203599193234

636.3781348240601

Standard Error po RRN

0.283523999158611

0.253617247871394

Tab. 6 Statistické rozdíly užitých RRN metod
(zdroj: vlastní tvorba)
V další části hodnocení testovaných metod se zaměříme na temporální variabilitu a
změny v rámci srovnání s původně pořízenými daty. Samotné přimykání a průběh
normalizovaných trajektorií jsme zkusili kromě klasické lineární interpolace nahradit
geostatistickou interpolací, konkrétně metodou Kriging. U ní lze parametrizovat vliv hodnoty
váhy bodu, okolo kterého probíhá interpolace. Navíc pomocí Krigingu vidíme výskyt odlehlých
hodnot a jejich působení na finální trajektorii (Ježek 2008). Pro otestování bylo zvoleno čtvrté
testované místo zalesněné oblasti v NP Nízké Tatry, kde nedošlo k výrazným disturbancím.
Lokalizaci tohoto místa můžeme vidět na obr. 16 a obr. 17. Tato lokalita byla vybrána zejména
k porovnání užitých normalizačních metod a původních dat kvůli předpokládaným vyrovnaným
průběhům křivek. Předpokládány byly méně odlehlé hodnoty slave snímků oproti master
snímku stejného typu senzoru – tedy Landsat 5. U ostatních typů senzorů slave snímků byly
očekávány vyšší odlehlé hodnoty. Nesmíme opomenout, že hodnoty mohou být odlehlé na
obě strany pozorování.
Konkrétně v grafech 1-16 byly zobrazeny trajektorie osmi zkoumaných typů
vegetačních indexů surových dat Landsat CDR, normalizovaných Ridge dat a PIF dat. Tyto
trajektorie byly vygenerovány pomocí interpolační metody Kriging a pro výpočet vah byl zvolen
lineární variogram (tedy g(h) = 2h) pro grafy vlevo a sférický variogram (g(h) = 3h/2 + h3/2) pro
grafy vpravo. Změna variogramu nám pomohla zobrazit rozdílnou variabilitu mezi
interpolovanými body. Obecně můžeme definovat několik základních poznatků o normalizaci
Landsat CDR dat. U snímků stejného typu senzoru master snímku se setkáváme pouze
s velmi malou variabilitou mezi různými typy vstupních dat. V praxi je možné použít obě
metody pro účely pozorování snímků z jednoho typu senzoru. Snížení vlivu doby pořízení a

64

Výsledky

fenologické fáze jsou akceptovatelné. Naopak největších rozdílů získáváme při užití více typů
senzorů, jak bylo předpokládáno.
Nejen, že se setkáváme s odlišnými hodnotami dvou použitých metod normalizace,
ale také s rozlišnostmi průběhu obou křivek. K odlišnostem průběhu trajektorie dochází
zejména u vegetačního indexu RGI a také mírných odlehlých hodnot získáváme u indexu
GRVI. Po prozkoumání indexu RGI a variability jeho trajektorie zjišťujeme, že svým chováním
neodpovídá zbývajícím sedmi zkoumaným indexům. Jak je vidět z grafů, dokonce i průběh
RGI křivek vypočítaných ze surových dat Landsat CDR neodpovídá ostatním typům
vegetačních indexů. Tento typ indexu reaguje opačným způsobem, tedy na poškození
vegetace.
Mírné výjimky tvoří i vegetační index FMI, kde průběh křivky PIF metody u snímků
Landsat 4 je mírně odlišný od původních dat a metody Ridge, kde tato odlišnost dosahuje
velmi nízkých hodnot, které jsou z našeho hlediska zanedbatelné. Obdobný průběh trajektorie
pozorujeme i u Ridge metody indexu NDMI, SR a wNDII u snímků Landsat 8.
Obecně platí, že metoda Ridge dosahuje vyšších hodnot Kriging interpolace a naopak
metoda PIF dosahuje hodnot nižších. U indexu FMI, NDVI, SR a TVI dosahuje metoda PIF
nižší variability než samotná původní data. U indexu NDMI a wNDII máme obdobnou variabilitu
jako u původních dat. U metody PIF dochází i k velice přesnému přimykání křivky k původním
datům. Výsledky vegetačních indexů ze surových dat Landsat CDR dosahují malých rozdílů
mezi měřenými hodnotami.
Stanovit vhodnější normalizační metodu je velice náročné, ale na základě variability
se jeví metoda PIF jako komplexnější a vhodnější pro náš konkrétní typ dat a pozorované
místo. Užitou PIF metodu lze tedy pro vegetační indexy FMI, NDMI, NDVI, SR, TVI a wNDII
považovat za úspěšnou v celém spektru pozorování na základě hladší Kriging křivky. Naopak
metoda Ridge se jeví jako méně vhodná z hlediska pozorování celého spektra. Nižších hodnot
oproti původním datům ale dosahuje zejména od měření po roce 2000, tedy s daty Landsat 5
až 8, pro tento úsek tedy můžeme hovořit o úspěšné částečné normalizaci. Výjimku tvoří index
GRVI a RGI, pro který má metoda Ridge vhodnější trajektorii.
Obecně u starších dat Landsat 4 jsou hodnoty více odlehlé. Bylo také zaznamenáno,
že vyšší oblačnost, tedy absence pixelů vzniklá nadměrným odmaskováním, způsobuje u
metody Ridge vznik více odlehlých hodnot. U metody PIF byla oblačnost v oblasti
pseudoinvariantních prvků velice nízká, zejména kvůli tomu, že se oblačnost vyskytovala ve
vyšších polohách, tedy v oblasti hor. Pseudoinvariantí prvky byly vybrány z nižších oblastí
zástavby, komunikací a holých půd. Můžeme si ještě všimnout vyšší variability v první polovině
trajektorie sférické varianty metody Kriging. Ta je způsobena nižším počtem snímků, zejména
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mezi roky 1994 a 1999, kdy nebyly scény dostupné. Statistické porovnání užitých metod a
jejich odlišností můžeme vidět v tab. 7. Zde lze vidět rozdíly maxima a minima, průměrnou
hodnotu a směrodatnou odchylku. Průměrně nižších hodnot dosahuje metoda PIF. Rozdíl
maxima a minima hodnot indexů velmi často koresponduje s hladkostí trajektorie.
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Graf 1 - 16 Porovnání vegetačních indexů surových dat Landsat CDR s normalizovanými
daty (interpolováno Krigingem g(h) = 2h [vlevo] a Krigingem g(h) = 3h/2 + h3/2 [vpravo])
(zdroj: vlastní tvorba)
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Funkce

LANDSAT CDR

LANDSAT CDR + Ridge

LANDSAT CDR + PIF

0.0075
0.0093
0.0032

0.0062
0.0081
0.0024

0.1789
0.2524
0.0781

0.1506
0.3799
0.1006

0.3822
0.2569
0.0672

0.3413
0.1485
0.0466

0.8432
0.1495
0.0432

0.8227
0.1655
0.0504

0.6899
0.3184
0.1053

0.7424
0.6129
0.1592

12.7752
13.4882
4.1891

10.5175
12.0102
3.3325

1.1588
0.0648
0.0186

1.1464
0.0722
0.0199

0.6330
0.1774
0.0471

0.6044
0.1066
0.0338

FMI
Průměr
Rozdíl maxima a minima
Směrodatná odchylka

0.0062
0.0085
0.0024

Průměr
Rozdíl maxima a minima
Směrodatná odchylka

0.1737
0.2490
0.0753

Průměr
Rozdíl maxima a minima
Směrodatná odchylka

0.3404
0.1464
0.0463

Průměr
Rozdíl maxima a minima
Směrodatná odchylka

0.8009
0.1954
0.0490

Průměr
Rozdíl maxima a minima
Směrodatná odchylka

0.7017
0.3451
0.1024

Průměr
Rozdíl maxima a minima
Směrodatná odchylka

10.4633
13.2039
3.4505

Průměr
Rozdíl maxima a minima
Směrodatná odchylka

1.1455
0.0857
0.0216

Průměr
Rozdíl maxima a minima
Směrodatná odchylka

0.6038
0.1050
0.0335

GRVI

NDMI

NDVI

RGI

SR

TVI

wNDII

Tab. 7 Statistické rozdíly výsledných časových řad
(zdroj: vlastní tvorba)

7.2 Výsledné vytvořené aplikace a M-skripty

Pro práci bylo vzhledem k rozsáhlému počtu dat v databázi zvoleno užití programu
MATLAB, který dokáže zpracovávat matice a počítat s nimi. K vytvoření této práce bylo užito
celkem tří M-skriptů, které jsou uvedeny v přílohách.
První skript je určen k porovnání surových dat Landsat CDR se dvěma typy
normalizovaných dat. K jejich porovnání byly provedeny základní statistické výpočty - hodnoty
parametrů lineární regrese před a po normalizaci, směrodatná odchylka a rozdíly extrémů
hodnot. Také bylo užito Kriging interpolace pro možnost podrobnějšího pozorování průběhu
pozorovaných trajektorií. Toho docílíme změnou typu variogramu, ze kterého počítáme
předpokládané váhy neznámých hodnot. Samotná interpolace byla vytvořena na základě
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informací z přednášek a cvičení doc. RNDr. Josefa Ježka, CSc. z Univerzity Karlovy v Praze
a na základě jeho publikace (Ježek 2008) k předmětu Interpolace prostorových dat.
Druhý skript je určen k efektivitě práce při regresní analýze relativních normalizací a
představuje MATLAB GUI. Jeho finální podobu můžeme vidět na obr. 26. Do podsložky
Data_GUI, ve které je skript společně s figure souborem, musíme nahrát dva snímky TIF. První
snímek X.tif představuje master snímek a druhý Y.tif je slave snímek. Potom již stačí jen
kliknout na tlačítko Load Master a Slave, po té dojde k vypočtení regrese a vytvoření dvou
korelačních diagramů. První graf představuje data master na ose X a slave na ose Y před
normalizací včetně vypočtení lineární regrese a druhý po regresi. Oba snímky se nám též
načtou v obrazové formě. Na pozadí aplikace proběhne samotná normalizace slave snímku,
kterou můžeme zobrazit jako hodnotu y2. Také budou v liště INFO vypsány hodnoty kořenů
lineárních regresí.

Obr. 26 Výsledný návrh GUI rozhraní pro tvorbu RRN
(zdroj: vlastní tvorba)
Třetí skript představuje zpracování výsledných normalizovaných dat pro tvorbu
časových řad (opět v podobě GUI). Je zde zapotřebí do místa složky nahrát očíslované snímky
vegetačních indexů (př. index1Xa.tif). Potom je možné si prohlížet vytvořená data a provést
pomocí tlačítka Get TS vytvoření časové řady, a to včetně přiblížených oblastí jednotlivých
69

Výsledky

snímků. Aplikace také zobrazuje informace o poloze vybraného území. Výslednou podobu
můžeme vidět na obr. 27.

Obr. 27 Výsledné GUI rozhraní pro tvorbu TS
(zdroj: vlastní tvorba)

7.3 Porovnání vegetačních indexů s pozemními měřeními NP Nízké
Tatry v podobě Time Series

V předchozí kapitole jsme provedli porovnání dvou typů radiometrických normalizačních
metod s původními daty. Kriging křivkou byla proložena pozorovaná místa, kde nedošlo
k výrazným disturbancím (lokalita 4). Nyní se podíváme na porovnání těchto užitých metod
pro různé typy disturbancí – konkrétně dvou typů kalamitních stavů. Byly tedy vybrány čtyři
lokality na základě měření správy NP Nízké Tatry, které můžeme vidět na tab. 8. Pro tyto
lokality bylo provedeno měření a porovnání průběhů trajektorií vegetačních indexů. Pro
původní surová data Landsat CDR a dále pak pro normalizovaná data PIF RRN a Ridge RRN,
jak můžeme vidět na grafech17-19 (pro lokalitu 1), 20-22 (pro lokalitu 2), 23-25 (pro lokalitu 3)
a 26-28 (pro lokalitu 4)
Číslo lokality

Typ lokality

Rok

1

S abiotickou disturbancí

2004 - 2006

Větrná kalamita

2

S biotickou disturbancí

2006 - 2009

Kůrovcová kalamita

3

S biotickou disturbancí

2009

Rozšíření kůrovce

4

Bez disturbance

2004-2009

Minimální disturbance
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Tab. 8 Přehled pozemních měření disturbancí v NPNT
(zdroj: měření správy NPNT 2016)
Pro zobrazení SR a FMI indexů ve společných grafech bylo použito jejich
přeškálování. U indexu SR byla data vydělena 100 a u indexu FMI naopak roznásobena 10
pro jejich lepší znázornění. Z jednotlivých skupin grafů je vidět, že se jejich trajektorie
navzájem do jisté míry kopírují. Výjimku tvoří vegetační index RGI, který má za úkol reagovat
opačným způsobem než ostatní indexy. Konkrétně pak reaguje na stres vyvolaný na vegetaci
(například kůrovci) zvýšením hodnot, tedy s poškozením vegetace se jeho hodnoty navyšují.
Při prvním pohledu zjišťujeme, že se linie CDR a RRN trajektorií příliš neliší. Nicméně
u RRN trajektorií dochází k vyrovnání až mírného shlazení jejich průběhu, zejména v případě
snímků odlišného typu senzoru (Landsat 4, 7 a 8) než u senzoru použitého master snímku
(Landsat 5). Pro celkové porovnání bylo užito předchozích vlastností získaných metodou
Kriging, která byla provedena i pro ostatní lokality. U míst, kde proběhly disturbance, jsme
získávali obdobných výsledků průběhu Kriging trajektorie, jako u místa bez výrazných
disturbancí. Samotný průběh trajektorie a vhodnost užití jednotlivých metod je závislé na
pozorovaném území. Setkali jsme se i s výjimkami, kde bylo dosaženo odlišných výsledků
způsobených odlehlými měřeními, nejčastěji vlivem oblačnosti (zejména přechod Landsat 4 a
5), případně vlivem reliéfu. Pozorování probíhalo i statistickým pozorováním nejnižších a
nejvyšších hodnot a také porovnáním jejich rozdílů, dále pozorováním průměrné hodnoty,
směrodatné odchylky a dalších údajů. Tab. 9 představuje ukázku rozdílů maximálních a
minimálních hodnot užitých radiometrických normalizací pro jednotlivé typy vegetačních
indexů různých lokalit. Kromě těchto parametrů byl zkoumán i průběh trajektorií grafů, z nichž
byly vybrány nejvhodnější indexy pro dektekci biotické a abiotické distrubance (tab. 10). Pro
abiotické disturbance můžeme zvolit GRVI, NDMI, RGI a wNDII. Naopak pro biotické
disturbance indexy NDMI, RGI a wNDII. Pro oba typy disturbancí můžeme považovat za
komplexní vegetační (použitelný pro oba typy disturbancí) index NDMI, RGI a wNDII. Nejméně
kvalitních výsledků bylo získáno u indexu FMI, který je velmi těžko porovnatelný a v některých
situacích hůře reaguje na proběhlé situace kalamitních stavů oproti ostatním zkoumaným
indexům. Nejvíce odlehlých měření bylo zaznamenáno u prvního snímku Landsat 4 z roku
1992 u více typů vegetačních indexů. Snímek obsahoval větší množství odmaskovaných
pixelů oblačnosti, což mohlo způsobit některé nepřesnosti ve výpočtech. Bohužel z některých
těchto období nemáme informace o pozemních měřeních k porovnání stavů. Nicméně
vzhledem k výsledkům ostatních indexů můžeme tato měření považovat za odlehlá. Kromě
těchto změn byly zaznamenány odlehlé hodnoty u vegetačních indexů GRVI a RGI při užití
RRN metody PIF. Z grafů je i zřejmé, že Ridge RRN metoda pro ně bude vhodnější.
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Graf 17 - 19 Srovnání vegetačních indexů CDR s RRN Ridge a PIF pro lokalitu 1
(zdroj: vlastní tvorba)
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Graf 20 - 22 Srovnání vegetačních indexů CDR s RRN Ridge a PIF pro lokalitu 2
(zdroj: vlastní tvorba)
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Graf 23 - 25 Srovnání vegetačních indexů CDR s RRN Ridge a PIF pro lokalitu 3
(zdroj: vlastní tvorba)
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Graf 26 - 28 Srovnání vegetačních indexů CDR s RRN Ridge a PIF pro lokalitu 4
(zdroj: vlastní tvorba)
75

Výsledky

Vegetační index
FMI
GRVI
NDMI
NDVI
RGI
SR
TVI
wNDII

Typ lokality
S biotickou disturbancí
PIF
Ridge
PIF
Ridge
Ridge
PIF
Ridge
PIF

S abiotickou disturbancí
PIF
PIF
PIF
Ridge
Ridge
PIF
PIF
PIF

Bez disturbance
PIF
Ridge
PIF
Ridge
Ridge
PIF
Ridge
PIF

Tab. 9 Nižší rozdíl RRN hodnot maxima a minima pro data Landsat CDR
(zdroj: vlastní tvorba)
Vegetační index

Typ lokality
S abiotickou disturbancí

GRVI, NDMI, RGI, wNDII

S biotickou disturbancí

NDMI, RGI, wNDII

Tab. 10 Vhodné indexy pro detekci disturbancí v TS
(zdroj: vlastní tvorba)
Je tedy zřejmé, že vhodnost užití konkrétní radiometrické normalizační metody je
závislá na více faktorech, mezi něž neodmyslitelně patří pozorovaná lokalita a užitý typ
vegetačního indexu. I přesto byl pomocí předchozích testování vytvořen přehled
nejvhodnějšího užití RRN pro různé vegetační indexy dat Landsat CDR (tab. 11), který však
nelze brát jako obecný předpis pro užívání normalizačních metod platný ve všech situacích.
Tento předpis je vhodný pro naše data a území. Výsledné hodnocení bylo vytvořeno na
průběhu trajektorie dvou typů RRN pomocí geostatistické metody Kriging. Pouze ve sporných
případech bylo rozhodnuto o vhodnějším typu RRN pomocí ostatních statistických ukazatelů,
zejména rozdílu maximální a minimální naměřené hodnoty (tab. 9). Předpokladem byla nižší
hodnota tohoto rozdílu oproti původním datům v místech, kde nedošlo k disturbanci a
v případě lokality 4 v celém spektru pozorování.
Vegetační index
FMI
GRVI
NDMI
NDVI
RGI
SR
TVI
wNDII

Metoda RRN pro Landsat CDR
PIF
Ridge
PIF
PIF
Ridge
PIF
PIF
PIF

Tab. 11 Vhodný typ RRN dle typu indexu na základě metody Kriging a statistických
hodnocení
(zdroj: vlastní tvorba)
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8 Diskuze a závěr
Hlavním cílem této práce bylo seznámení se současnými Time Series technologiemi. Na
těchto základech byla navržena vhodná metodika pro celou práci a vytvořena databáze
časových řad. Samotné zpracování dat a popis jednotlivých kroků pro vytvoření TS databáze
představovalo hlavní náplň práce. Tato databáze obsahuje snímky nového typu dat - Landsat
CDR, z nich vypočtené vegetační snímky, vhodně zvolené normalizované CDR snímky a
normalizované vegetační indexy. Součástí práce mělo být i samotné zefektivnění procesu
tvorby Time Series. Pro tyto účely byly vytvořeny MATLAB skripty společně s GUI rozhraními
pro tvorbu časových řad a pro RRN s vyrovnáním dle lineární regrese (v rámci této práce pro
metodu PIF a Ridge). Výsledné normalizované snímky byly porovnány s pozemními měřeními
a otestovány pro pozorování disturbancí v lesní vegetaci.
Během práce bylo zjištěno mnoho problémů, se kterými se při tvorbě časových řad
setkáváme. První z nich je kompatibilita výstupů. Velice podprůměrná kompatibilita výstupů
systémů ArcGIS, ENVI a MATLAB je na dnešní dobu až zarážející.
Druhým problémem byla absence modelování algoritmů v ENVI, tedy vytváření více
kroků zpracování databáze najednou. Program též obsahuje mnoho nedostatků. Mezi hlavní
bych zařadil problém s ukládáním cesty k otevřeným, exportovaným a ukládaným souborům.
Samotné uživatelské prostředí programu představuje rovněž velký problém. Práce s rozsáhlou
databází (ořezávání snímků, úpravy snímků a tvorba vegetačních indexů) zabírá mnoho času
a klade vysokou náročnost na zpracování uživatelem. Též je velmi těžké při velkém objemu
zpracování dat kontrolovat systematické chyby. Pro samotné časové řady neobsahuje ENVI
dostatečné funkce analýzy a zpracování. Proto bylo nutné provádět analýzy v programu
MATLAB. Tento fakt bereme za velký nedostatek pro software zaměřený na zpracování dat
DPZ.
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Posledním problémem je absence zpracované metodiky na našem území. Tématika
časových řad a jejich zpracování s daty Landsat je řešena poměrně často, ale jejich tvorba
bývá v praxi kombinována s dalším typem dat, který mnohdy nebývá volně stažitelný, což
představuje velký problém pro současné výzkumy a práce studentů. Navíc většina Time Series
metodiky je zpracována k předchozímu typu dat Landsat, nikoliv tedy s daty Landsat CDR.
Nové metodické postupy k Landsat CDR datům se v současnosti rozvíjejí.
Samotná práce proběhla úspěšně a došlo k vytvoření podrobné databáze časových
řad. Databáze pokrývá široké časové období a zahrnuje více typů vegetačních poměrových
indexů, které jsou spočítány i pro normalizovaná data dvou podrobněji zkoumaných RRN
metod. Tato data jsou taktéž součástí databáze. Kromě podrobně rozpracovaných dat
představuje tato DP i návod pro tvorbu časových řad včetně potřebných skriptů a dvou GUI
rozhraní pro poloautomatickou tvorbu.
Součástí práce je i pohled na nový typ dat Landsat CDR, který obsahuje již
zpracované atmosférické korekce. Obecně můžeme říci, že dle našich měření jsou tato data
velice přesná a kvalitně zpracovaná. Autoři uvádějí, že jsou tato data vhodná přímo pro tvorbu
poměrových vegetačních indexů bez dalších úprav (USGS 2016a a 2016b). Rozdíly
vegetačních indexů z dat CDR mezi jednotlivými scénami jsou oproti ručně atmosféricky
upraveným Landsat snímkům užitým v TS technologiích menší (Vuolo et al. 2015). Nikoliv
však natolik, abychom mohli radiometrické normalizační korekce zanedbat úplně pro jejich
podrobné kvalitativní porovnání. Bylo by ale možné pro méně přesná pozorování tyto korekce
u dat Landsat CDR vynechat, což nebylo u předchozích typů dat Landsat možné (například
v práci Bao et al. 2012). I přes vznik tohoto nového a přesného typu dat je pro tvorbu časových
řad i nadále užíváno relativních normalizací, zejména k zpřesnění výsledků. Tedy k odstranění
rozdílů finálních hodnot z vlivu různých typů senzorů a jejich polohy při pořízení snímků, doby
pořízení (fenologická fáze), přírodním a dalším vlivům (Kennedy et al. 2010a 2010b, Zhu a
Woodcock 2014).
Nesmíme opomenout, že nová data CDR obsahují i masku oblačnosti, pomocí které
je možné zamezit vzniku odlehlých hodnot při pozorování vegetačních indexů (vzniklých
vlivem oblačnosti). Tato maska vygenerovaná algoritmem Fmask byla dostupná již dříve, ale
uživatel jej pomocí programu Matlab musel sám vytvořit, což vyžadovalo kvalitní počítačové
zázemí (Zhu et al. 2015, Zhu a Woodcock 2012). Zároveň vytvoření masky zabíralo mnoho
času vzhledem k rozsáhlé velikosti surových dat jednotlivých snímků.
Ve výzkumné části bylo zjištěno, že vlastnosti použitých RRN metod jsou závislé na
typu použitých dat, lokalitě, proběhlých kalamitních stavech a jiných disturbancích. Dále na
kvalitě dat, zejména na množství prázdných pixelů způsobených odmaskováním oblačnosti a
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také na jejich atmosférických korekcích. V neposlední řadě také na typu užitého indexu, což
se shoduje i s mnoha publikacemi o užití RRN (Chen et al. 2005, Yang a Lo 2000).
Při zpracování databáze bylo možné uvážit urychlení procesu normalizace aplikací
metod RRN přímo na vytvořené poměrové vegetační indexy (tuto metodu užil i Chen et al.
2005). Jednotlivá zaokrouhlení ale snižují výsledné výstupy a při testování těchto dvou
přístupů bylo zjištěno vyšší množství nepřesností při aplikaci normalizace přímo na vegetační
indexy, které byly pro práci nežádoucí. Proto byl zvolen přístup Band by band, který mimo
přesnějších měření umožňuje i další práci a analýzu normalizovaných dat (častější užití, např.
v práci Bao et al. 2012, Song et al. 2001).
Výsledky práce přinesly informace o teoretické vhodnosti užití vegetačních indexů pro
Landsat CDR dat k tvorbě časových řad. Dále práce uvažovala užití metod RRN pro tvorbu a
zpřesnění výsledků časových řad, kde se užitá metoda PIF jevila jako vhodnější zejména pro
užití snímků z více typů senzorů. Srovnáním typů RRN pro tvorbu časových řad se ve své
práci zabývá i Vorovencii a Muntean (2014), konkrétně i našimi aplikovanými metodami PIF a
Ridge (zde uvedeno jako Simple regression). Jejich výsledky přinášejí porovnání RMSE
jednotlivých spektrálních pásem pro data Landsat 5 při užití více RRN metod. V této práci bylo
dosaženo kvalitních výstupů zejména u metody Ridge a naopak horších výsledků u metody
PIF. Sami autoři ale uvádějí, že při užití PIF metody došlo k méně přesnému výběru
pseudoinvariatních prvků. V práci Chen et al. (2005) představují právě metodu PIF jako
kvalitnější oproti metodě Ridge a jiným běžně užívaným RRN metodám. V našem případě lze
obě užité metody považovat za uspokojivé, naopak v jejich srovnání je zapotřebí
vyzvedvihnout lépe a podrobněji rozpracovanou metodu PIF, která dosáhla lepších výstupů.
Naše tvrzení dokazuje i samotné užití PIF metod v předních softwarech na tvorbu časových
řad, případně metody založené na principu PIF jako je IR-MAD transformace, která je též často
užívanou metodou (Canty a Nielsen 2008). Je nutné konstatovat, že metoda Ridge dosáhla
též dobrých výsledků, ale s jejím užitím v praxi se setkáváme zřídka. Vzhledem k její snadné
aplikaci by bylo možné zvážit u některých typů vegetačních indexů k jejímu zapracování do
současných TS softwarů.
Při porovnání užitých RRN metod pro konkrétní vegetační indexy se PIF jevila jako
vhodnější metodou pro FMI, NDMI, NDVI, SR, TVI, wNDII. Metoda Ridge byla vhodnější pro
vegetační indexy GRVI a RGI při užití více typů senzorů. Při užití jednoho typu snímacího
senzoru pak dosahovala metoda Ridge také kvalitních výstupů i u ostatních indexů. Za
nejvhodnější vegetační index k pozorování biotických a abiotických disturbancí v časových
řadách bylo zvoleno indexu NDMI, RGI a wNDII. Naopak jako nejméně vhodný vegetační index
se jevil FMI, jehož trajektorii bylo velmi náročné porovnávat s ostatními. Zároveň nejméně
korespondovala s trajektoriemi ostatních uvedených indexů.
79

Diskuze a závěr

Finální výstupy práce přinášejí nové poznatky v oblasti DPZ. Skripty a GUI rozhraní
lze prakticky využít i v jiných pracích a projektech. Jejich univerzálnost a popis v této práci
zajišťuje možnost dalších výzkumů, případně testování více metod z oblasti časových řad.
Studium časových řad je velice perspektivní zejména v rozsahu současně dostupných dat a
dále vzhledem k nově přibývajícím datům. Bez pochyb lze do budoucna pracovat na zlepšení
vytvořených skriptů a GUI rozhraní, která by bylo možné přepracovat do podoby extenzí
předních softwarů pro zpracování dat DPZ, případně pro vytvoření specializovaného softwaru.
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1. Skript do MATLAB – Porovnání RRN a CDR s metodou Kriging (příklad FMI)
clc
clear
%READ IMAGES without correction
%Landsat 4
a=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index1Aa.tif');
b=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index2Aa.tif');
%Landsat 5
c=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index3Aa.tif');
d=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index4Aa.tif');
e=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index5Aa.tif');
f=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index6Aa.tif');
g=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index7Aa.tif');
h=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index8Aa.tif');
i=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index9Aa.tif');
j=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index10Aa.tif');
%Landsat 7
k=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index11Aa.tif');
l=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index12Aa.tif');
%Landsat 8
m=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index13Aa.tif');
n=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index14Aa.tif');
o=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index15Aa.tif');
p=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index16Aa.tif');
q=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIA\index17Aa.tif');
%READ IMAGES with RIDGE RRN
%Landsat 4
a2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index1Ya.tif');
b2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index2Ya.tif');
%Landsat 5
c2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index3Ya.tif');
d2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index4Ya.tif');
e2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index5Ya.tif');
f2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index6Ya.tif');
g2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index7Ya.tif');
h2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index8Ya.tif');
i2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index9Ya.tif');
j2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index10Ya.tif');
%Landsat 7
k2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index11Ya.tif');
l2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index12Ya.tif');
%Landsat 8
m2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index13Ya.tif');
n2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index14Ya.tif');
o2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index15Ya.tif');
p2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index16Ya.tif');
q2=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIY\index17Ya.tif');
%READ IMAGES with PIF RRN
%Landsat 4
a3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index1Xa.tif');
b3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index2Xa.tif');
%Landsat 5
c3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index3Xa.tif');
d3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index4Xa.tif');
e3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index5Xa.tif');
f3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index6Xa.tif');
g3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index7Xa.tif');
h3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index8Xa.tif');
i3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index9Xa.tif');
j3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index10Xa.tif');
%Landsat 7
k3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index11Xa.tif');
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l3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index12Xa.tif');
%Landsat 8
m3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index13Xa.tif');
n3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index14Xa.tif');
o3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index15Xa.tif');
p3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index16Xa.tif');
q3=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\FMI\FMIX\index17Xa.tif');
%CHOOSE PIXELS
%Map
%index0=imread('Data_GUI\index0.tif');
%Sattelite Image
%index0=imread('Data_GUI\index0b.tif');
%[xi,yi,Y]=impixel(index0);
%[xi,yi,Y]=impixel(mat2gray(index0))
%Location 1
xi=2519;
yi=1240;
%Location 2
%xi = 3099;
%yi = 909;
%location 3
%xi = 2211;
%yi = 1184;
%Location 4
%xi=2066;
%yi=1039;
%impixelinfo
%impixelregion
%imshow(index0)
%colorbar
%axis on
%grid on
%hold on
%plot(xi,yi,'ro')
%title('PIXEL LOCATION FOR TS')
figure
Y1=[impixel(a,xi,yi) impixel(b,xi,yi)];
Y1b=[impixel(a2,xi,yi) impixel(b2,xi,yi)];
Y1c=[impixel(a3,xi,yi) impixel(b3,xi,yi)];
Y1=[Y1(1,1,1) Y1(1,4,1)];
Y1b=[Y1b(1,1,1) Y1b(1,4,1)];
Y1c=[Y1c(1,1,1) Y1c(1,4,1)];
%Landsat 5
Y2=[impixel(c,xi,yi) impixel(d,xi,yi) impixel(e,xi,yi) impixel(f,xi,yi) impixel(g,xi,yi) impixel(h,xi,yi) impixel(i,xi,yi)
impixel(j,xi,yi)];
Y2b=[impixel(c2,xi,yi) impixel(d2,xi,yi) impixel(e2,xi,yi) impixel(f2,xi,yi) impixel(g2,xi,yi) impixel(h2,xi,yi)
impixel(i2,xi,yi) impixel(j2,xi,yi)];
Y2c=[impixel(c3,xi,yi) impixel(d3,xi,yi) impixel(e3,xi,yi) impixel(f3,xi,yi) impixel(g3,xi,yi) impixel(h3,xi,yi)
impixel(i3,xi,yi) impixel(j3,xi,yi)];
Y2=[Y2(1,1,1) Y2(1,4,1) Y2(1,7,1) Y2(1,10,1) Y2(1,13,1) Y2(1,16,1) Y2(1,19,1) Y2(1,22,1)];
Y2b=[Y2b(1,1,1) Y2b(1,4,1) Y2b(1,7,1) Y2b(1,10,1) Y2b(1,13,1) Y2b(1,16,1) Y2b(1,19,1) Y2b(1,22,1)];
Y2c=[Y2c(1,1,1) Y2c(1,4,1) Y2c(1,7,1) Y2c(1,10,1) Y2c(1,13,1) Y2c(1,16,1) Y2c(1,19,1) Y2c(1,22,1)];
%Landsat 7
Y3=[impixel(k,xi,yi) impixel(l,xi,yi)];
Y3b=[impixel(k2,xi,yi) impixel(l2,xi,yi)];
Y3c=[impixel(k3,xi,yi) impixel(l3,xi,yi)];
Y3=[Y3(1,1,1) Y3(1,4,1)];
Y3b=[Y3b(1,1,1) Y3b(1,4,1)];
Y3c=[Y3c(1,1,1) Y3c(1,4,1)];
%Landsat 8
Y4=[impixel(m,xi,yi) impixel(n,xi,yi) impixel(o,xi,yi) impixel(p,xi,yi) impixel(q,xi,yi)];
Y4b=[impixel(m2,xi,yi) impixel(n2,xi,yi) impixel(o2,xi,yi) impixel(p2,xi,yi) impixel(q2,xi,yi)];
Y4c=[impixel(m3,xi,yi) impixel(n3,xi,yi) impixel(o3,xi,yi) impixel(p3,xi,yi) impixel(q3,xi,yi)];
Y4=[Y4(1,1,1) Y4(1,4,1) Y4(1,7,1) Y4(1,10,1) Y4(1,13,1)];
Y4b=[Y4b(1,1,1) Y4b(1,4,1) Y4b(1,7,1) Y4b(1,10,1) Y4b(1,13,1)];
Y4c=[Y4c(1,1,1) Y4c(1,4,1) Y4c(1,7,1) Y4c(1,10,1) Y4c(1,13,1)];
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%WRITE DATES
%Landsat 4
X1=[datenum('07-04-1992','mm-dd-yyyy') datenum('07-20-1992','mm-dd-yyyy')];
%Landsat 5
X2=[datenum('07-02-1994','mm-dd-yyyy') datenum('09-02-2005','mm-dd-yyyy') datenum('07-19-2006','mmdd-yyyy') datenum('07-22-2007','mm-dd-yyyy') datenum('08-23-2007','mm-dd-yyyy') datenum('08-282009','mm-dd-yyyy') datenum('07-17-2011','mm-dd-yyyy') datenum('09-03-2011','mm-dd-yyyy')];
%Landsat 7
X3=[datenum('08-09-1999','mm-dd-yyyy') datenum('08-30-2001','mm-dd-yyyy')];
%Landsat 8
X4=[datenum('08-07-2013','mm-dd-yyyy') datenum('09-08-2013','mm-dd-yyyy') datenum('07-12-2015','mmdd-yyyy') datenum('08-13-2015','mm-dd-yyyy') datenum('08-29-2015','mm-dd-yyyy')];
%JOIN X Y
X=[datenum('07-04-1992','mm-dd-yyyy'), datenum('07-20-1992','mm-dd-yyyy'), datenum('07-02-1994','mmdd-yyyy'), datenum('08-09-1999','mm-dd-yyyy'), datenum('08-30-2001','mm-dd-yyyy'), datenum('09-022005','mm-dd-yyyy'), datenum('07-19-2006','mm-dd-yyyy'), datenum('07-22-2007','mm-dd-yyyy'),
datenum('08-23-2007','mm-dd-yyyy'), datenum('08-28-2009','mm-dd-yyyy'), datenum('07-17-2011','mm-ddyyyy'), datenum('09-03-2011','mm-dd-yyyy'), datenum('08-07-2013','mm-dd-yyyy'), datenum('09-082013','mm-dd-yyyy'), datenum('07-12-2015','mm-dd-yyyy'), datenum('08-13-2015','mm-dd-yyyy'),
datenum('08-29-2015','mm-dd-yyyy')];
Y=[Y1, Y2(1,1), Y3, Y2(1,2), Y2(1,3), Y2(1,4), Y2(1,5), Y2(1,6), Y2(1,7), Y2(1,8), Y4];
Yb=[Y1b, Y2b(1,1), Y3b, Y2b(1,2), Y2b(1,3), Y2b(1,4), Y2b(1,5), Y2b(1,6), Y2b(1,7), Y2b(1,8), Y4b];
Yc=[Y1c, Y2c(1,1), Y3c, Y2c(1,2), Y2c(1,3), Y2c(1,4), Y2c(1,5), Y2c(1,6), Y2c(1,7), Y2c(1,8), Y4c];
%TS PLOT with Kriging
figure
%CDR
xy=[X(:) Y(:)];
[rnan,cnan]=find(isnan(xy));
xy(rnan,:)=[];
xy=xy.';
xd=xy(1,:);
zd=xy(2,:);
fk=xd(1,1);
dlk=length(xd);
fl=xd(1,dlk);
fx=[fk:1:fl];
plot(xd,zd,'ko')
hold on
nd=length(xd);
fn=length(fx);
for fi=1:nd
for fj=1:nd
fh(fi,fj)=abs(xd(fi)-xd(fj));
end
end
% linear variogram
G=2*fh;
% spherical variogram
%G=3*fh/2-(fh.^3)/2;
%circular variogram
%G=1-(2/pi*cos(fh))+sqrt(1-(fh.^2));
for fk=1:fn
for fi=1:nd
hb(fi)=abs(xd(fi)-fx(fk));
end
% linear variogram
Gb=2*hb;
% spherical variogram
%Gb=3*hb/2-(hb.^3)/2;
%circular variogram
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%Gb=1-(2/pi*cos(hb))+sqrt(1-(hb.^2));
J=ones(nd,1);
L=[G J;
J' 0];
P=[Gb 1]';
fX=inv(L)*P;
lam=fX(1:nd)';
z(fk)=lam*zd';
plot(fx(fk),z(fk),'k-')
end
%Ridge
xy2=[X(:) Yb(:)];
[rnan,cnan]=find(isnan(xy2));
xy2(rnan,:)=[];
xy2=xy2.';
xd2=xy2(1,:);
zd2=xy2(2,:);
fk2=xd2(1,1);
dlk2=length(xd2);
fl2=xd2(1,dlk2);
fx2=[fk2:1:fl2];
plot(xd2,zd2,'mo')
hold on
nd2=length(xd2);
fn2=length(fx2);
for fi2=1:nd2
for fj2=1:nd2
fh2(fi2,fj2)=abs(xd2(fi2)-xd2(fj2));
end
end
% linear variogram
G2=2*fh2;
% spherical variogram
%G2=3*fh2/2-(fh2.^3)/2;
%circular variogram
%G2=1-(2/pi*cos(fh2))+sqrt(1-(fh2.^2));
for fk2=1:fn2
for fi2=1:nd2
hb2(fi2)=abs(xd2(fi2)-fx2(fk2));
end
% linear variogram
Gb2=2*hb2;
% spherical variogram
%Gb2=3*hb2/2-(hb2.^3)/2;
%circular variogram
%Gb2=1-(2/pi*cos(hb2))+sqrt(1-(hb2.^2));
J2=ones(nd2,1);
L2=[G2 J2;
J2' 0];
P2=[Gb2 1]';
fX2=inv(L2)*P2;
lam2=fX2(1:nd2)';
z2(fk2)=lam2*zd2';
plot(fx2(fk2),z2(fk2),'m-')
end
%PIF
xy3 = [X(:) Yc(:)];
[rnan,cnan] = find(isnan(xy3));
xy3(rnan,:) = [];
xy3=xy3.';
xd3 = xy3(1,:);
zd3 = xy3(2,:);
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fk3=xd3(1,1);
dlk3=length(xd3);
fl3=xd3(1,dlk3);
fx3=[fk3:1:fl3];
plot(xd3,zd3,'ro')
hold on
nd3=length(xd3);
fn3=length(fx3);
for fi3=1:nd3
for fj3=1:nd3
fh3(fi3,fj3)=abs(xd3(fi3)-xd3(fj3));
end
end
% linear variogram
G3=2*fh3;
% spherical variogram
%G3=3*fh3/2-(fh3.^3)/2;
%circular variogram
%G3=1-(2/pi*cos(fh3))+sqrt(1-(fh3.^2));
for fk3=1:fn3
for fi3=1:nd3
hb3(fi3)=abs(xd3(fi3)-fx3(fk3));
end
% linear variogram
Gb3=2*hb3;
% spherical variogram
%Gb3=3*hb3/2-(hb3.^3)/2;
%circular variogram
%Gb3=1-(2/pi*cos(hb3))+sqrt(1-(hb3.^2));
J3=ones(nd3,1);
L3=[G3 J3;
J3' 0];
P3=[Gb3 1]';
fX3=inv(L3)*P3;
lam3=fX3(1:nd3)';
z3(fk3)=lam3*zd3';
plot(fx3(fk3),z3(fk3),'r-')
end
xlabel('Time [years]') % x-axis label
ylabel('Index Value') % y-axis label
datetick('x','yyyy','keepticks');
title('FMI TIME SERIES (1992-2015) WITH KRIGING')
%COMPARE LANDSAT CDR x LANDSAT RIDGE x LANDSAT PIF
%minimum
min1=min(zd)
min2=min(zd2)
min3=min(zd3)
%maximum
max1=max(zd)
max2=max(zd2)
max3=max(zd3)
%mean
mean1=mean(zd)
mean2=mean(zd2)
mean3=mean(zd3)
%max-min
dif1=max1-min1
dif2=max2-min2
dif3=max3-min3
%standard deviation
so1=std(zd)
so2=std(zd2)
so3=std(zd3)

92

Přílohy

2. Skript do MATLAB – RRN GUI
function varargout = GUI_RRN_LINEARREGRESSION(varargin)
% GUI_RRN_LINEARREGRESSION MATLAB code for GUI_RRN_LINEARREGRESSION.fig
%
GUI_RRN_LINEARREGRESSION, by itself, creates a new GUI_RRN_LINEARREGRESSION or raises the
existing
%
singleton*.
%
%
H = GUI_RRN_LINEARREGRESSION returns the handle to a new GUI_RRN_LINEARREGRESSION or
the handle to
%
the existing singleton*.
%
%
GUI_RRN_LINEARREGRESSION('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%
function named CALLBACK in GUI_RRN_LINEARREGRESSION.M with the given input arguments.
%
%
GUI_RRN_LINEARREGRESSION('Property','Value',...) creates a new GUI_RRN_LINEARREGRESSION or
raises the
%
existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%
applied to the GUI before GUI_RRN_LINEARREGRESSION_OpeningFcn gets called. An
%
unrecognized property name or invalid value makes property application
%
stop. All inputs are passed to GUI_RRN_LINEARREGRESSION_OpeningFcn via varargin.
%
%
*See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%
instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help GUI_RRN_LINEARREGRESSION
% Last Modified by GUIDE v2.5 18-Mar-2016 09:27:50
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @GUI_RRN_LINEARREGRESSION_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @GUI_RRN_LINEARREGRESSION_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
% --- Executes just before GUI_RRN_LINEARREGRESSION is made visible.
function GUI_RRN_LINEARREGRESSION_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments to GUI_RRN_LINEARREGRESSION (see VARARGIN)
% Choose default command line output for GUI_RRN_LINEARREGRESSION
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
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% UIWAIT makes GUI_RRN_LINEARREGRESSION wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
axes(handles.axes1);
logo=imread('Data_GUI\logo.jpg');
imshow(logo)
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = GUI_RRN_LINEARREGRESSION_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
% --- Executes on button press in exit.
function exit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to exit (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
fig = handles.figure1;
close(fig)
% --- Executes on button press in loader.
function loader_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to loader (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
%READ DATA
axes(handles.axes2);
x=imread('Data_GUI\X.tif');
imshow(mat2gray(x))
%imshow(x)
axes(handles.axes3);
y=imread('Data_GUI\Y.tif');
imshow(mat2gray(y))
%imshow(y)
x=double(x);
y=double(y);
%NAN
x(find(x==0)) = NaN;
y(find(y==0)) = NaN;
xy = [x(:) y(:)];
[rnan,cnan] = find(isnan(xy));
xy(rnan,:) = [];
xy=xy.';
xx = xy(1,:).';
yy = xy(2,:).';
%LINEAR REGRESSION
format long
p = polyfit(xx,yy,1)
axes(handles.axes5);
scatter(xx,yy);
title('Before RRN')
xlabel('Master - [SR]') % x-axis label
ylabel('Slave - [SR]') % y-axis label
refline
slope=p(1,1)
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intercept=p(1,2)
%DO GUI_RRN_LINEARREGRESSION
y2=(yy-intercept)/slope;
axes(handles.axes6);
scatter(xx,y2);
title('After RRN')
xlabel('Master - [SR]') % x-axis label
ylabel('Slave - [SR]') % y-axis label
refline
q = polyfit(xx,y2,1);
slope2=q(1,1)
intercept2=q(1,2)
yii=num2str(slope);
set(handles.text2,'String',slope)
yii=num2str(intercept);
set(handles.text4,'String',intercept)
yii=num2str(slope2);
set(handles.text9,'String',slope2)
yii=num2str(intercept2);
set(handles.text13,'String',intercept2)
% --- Executes on button press in loader2.
function loader2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to loader2 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% --- Executes on button press in dorrn.
function dorrn_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to dorrn (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
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3. Skript do MATLAB – TS GUI (příklad NDVI Ridge)
function varargout = GUI_TS_NDVI_Ridge(varargin)
% GUI_TS_NDVI_Ridge MATLAB code for GUI_TS_NDVI_Ridge.fig
%
GUI_TS_NDVI_Ridge, by itself, creates a new GUI_TS_NDVI_Ridge or raises the existing
%
singleton*.
%
%
H = GUI_TS_NDVI_Ridge returns the handle to a new GUI_TS_NDVI_Ridge or the handle to
%
the existing singleton*.
%
%
GUI_TS_NDVI_Ridge('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%
function named CALLBACK in GUI_TS_NDVI_Ridge.M with the given input arguments.
%
%
GUI_TS_NDVI_Ridge('Property','Value',...) creates a new GUI_TS_NDVI_Ridge or raises the
%
existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%
applied to the GUI before GUI_TS_NDVI_Ridge_OpeningFcn gets called. An
%
unrecognized property name or invalid value makes property application
%
stop. All inputs are passed to GUI_TS_NDVI_Ridge_OpeningFcn via varargin.
%
%
*See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%
instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help GUI_TS_NDVI_Ridge
% Last Modified by GUIDE v2.5 24-Mar-2016 17:44:27
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @GUI_TS_NDVI_Ridge_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @GUI_TS_NDVI_Ridge_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
% --- Executes just before GUI_TS_NDVI_Ridge is made visible.
function GUI_TS_NDVI_Ridge_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments to GUI_TS_NDVI_Ridge (see VARARGIN)
% Choose default command line output for GUI_TS_NDVI_Ridge
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes GUI_TS_NDVI_Ridge wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
%LOAD LOGO
axes(handles.logo);
logo=imread('Data_GUI\logo.jpg');
imshow(logo)
%colorbar
%XI AND YI FOR LISTBOX
xi=0;
yi=0;
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% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = GUI_TS_NDVI_Ridge_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
% --- Executes on selection change in listbox1.
function listbox1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to listbox1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns listbox1 contents as cell array
%
contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from listbox1

% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function listbox1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to listbox1 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: listbox controls usually have a white background on Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on button press in loader.
function loader_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to loader (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of loader
axes(handles.axes1);
%READ IMAGES
%Landsat 4
a=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index1Yd.tif');
b=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index2Yd.tif');
%Landsat 5
c=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index3Yd.tif');
d=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index4Yd.tif');
e=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index5Yd.tif');
f=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index6Yd.tif');
g=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index7Yd.tif');
h=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index8Yd.tif');
i=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index9Yd.tif');
j=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index10Yd.tif');
%Landsat 7
k=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index11Yd.tif');
l=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index12Yd.tif');
%Landsat 8
m=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index13Yd.tif');
n=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index14Yd.tif');
o=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index15Yd.tif');
p=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index16Yd.tif');
q=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index17Yd.tif');
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%CHOOSE PIXELS
%Map
index0=imread('Data_GUI\index0.tif');
%Sattelite Image
%index0=imread('Data_GUI\index0b.tif');
[xi,yi,Y]=impixel(index0);
%impixelinfo
%impixelregion
imshow(index0)
hold on
plot(xi,yi,'ro')
title('PIXEL LOCATION FOR TIME SERIES')
%Landsat 4
Y1=[impixel(a,xi,yi) impixel(b,xi,yi)];
Y1=[Y1(1,1,1) Y1(1,4,1)];
%Landsat 5
Y2=[impixel(c,xi,yi) impixel(d,xi,yi) impixel(e,xi,yi) impixel(f,xi,yi) impixel(g,xi,yi) impixel(h,xi,yi) impixel(i,xi,yi)
impixel(j,xi,yi)];
Y2=[Y2(1,1,1) Y2(1,4,1) Y2(1,7,1) Y2(1,10,1) Y2(1,13,1) Y2(1,16,1) Y2(1,19,1) Y2(1,22,1)];
%Landsat 7
Y3=[impixel(k,xi,yi) impixel(l,xi,yi)];
Y3=[Y3(1,1,1) Y3(1,4,1)];
%Landsat 8
Y4=[impixel(m,xi,yi) impixel(n,xi,yi) impixel(o,xi,yi) impixel(p,xi,yi) impixel(q,xi,yi)];
Y4=[Y4(1,1,1) Y4(1,4,1) Y4(1,7,1) Y4(1,10,1) Y4(1,13,1)];
axes(handles.axes23);
hold on
plot(xi,yi,'ro')
%WRITE DATES
%Landsat 4
X1=[datenum('07-04-1992','mm-dd-yyyy') datenum('07-20-1992','mm-dd-yyyy')];
%Landsat 5
X2=[datenum('07-02-1994','mm-dd-yyyy') datenum('09-02-2005','mm-dd-yyyy') datenum('07-19-2006','mmdd-yyyy') datenum('07-22-2007','mm-dd-yyyy') datenum('08-23-2007','mm-dd-yyyy') datenum('08-282009','mm-dd-yyyy') datenum('07-17-2011','mm-dd-yyyy') datenum('09-03-2011','mm-dd-yyyy')];
%Landsat 7
X3=[datenum('08-09-1999','mm-dd-yyyy') datenum('08-30-2001','mm-dd-yyyy')];
%Landsat 8
X4=[datenum('08-07-2013','mm-dd-yyyy') datenum('09-08-2013','mm-dd-yyyy') datenum('07-12-2015','mmdd-yyyy') datenum('08-13-2015','mm-dd-yyyy') datenum('08-29-2015','mm-dd-yyyy')];
%SAVE TXT
%dlmwrite('DNvaluesForPlot.txt',[Y1 Y2 Y3 Y4],'delimiter','\t','precision',3);
%dlmwrite('DNvaluesForPlot1.txt',[Y1],'delimiter','\t','precision',3);
%dlmwrite('DNvaluesForPlot2.txt',[Y2],'delimiter','\t','precision',3);
%dlmwrite('DNvaluesForPlot3.txt',[Y3],'delimiter','\t','precision',3);
%dlmwrite('DNvaluesForPlot4.txt',[Y4],'delimiter','\t','precision',3);
%dlmwrite('PositionOfXY.txt',[xi yi]);
%GUI_TS_NDVI_Ridge PLOT
X=[datenum('07-04-1992','mm-dd-yyyy'), datenum('07-20-1992','mm-dd-yyyy'), datenum('07-02-1994','mmdd-yyyy'), datenum('08-09-1999','mm-dd-yyyy'), datenum('08-30-2001','mm-dd-yyyy'), datenum('09-022005','mm-dd-yyyy'), datenum('07-19-2006','mm-dd-yyyy'), datenum('07-22-2007','mm-dd-yyyy'),
datenum('08-23-2007','mm-dd-yyyy'), datenum('08-28-2009','mm-dd-yyyy'), datenum('07-17-2011','mm-ddyyyy'), datenum('09-03-2011','mm-dd-yyyy'), datenum('08-07-2013','mm-dd-yyyy'), datenum('09-082013','mm-dd-yyyy'), datenum('07-12-2015','mm-dd-yyyy'), datenum('08-13-2015','mm-dd-yyyy'),
datenum('08-29-2015','mm-dd-yyyy')];
Y=[Y1, Y2(1,1), Y3, Y2(1,2), Y2(1,3), Y2(1,4), Y2(1,5), Y2(1,6), Y2(1,7), Y2(1,8), Y4];
axes(handles.axes2);
%fig=figure;
xy = [X(:) Y(:)];
[rnan,cnan] = find(isnan(xy));
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xy(rnan,:) = [];
xy=xy.';
xd = xy(1,:);
zd = xy(2,:);
plot(xd,zd,'ko-','LineWidth', 1)
title('NDVI LANDSAT CDR RRN TIME SERIES (1992-2015)')
xlabel('Time [years]') % x-axis label
ylabel('Index Value') % y-axis label
legend('NDVI Landsat CDR with Ridge RRN','Location','northeast')
hold on
datetick('x','yyyy','keepticks');
hold off
%SAVE GUI_TS_NDVI_Ridge PLOT
%print(fig,'TimeSeriesPlotNDVI','-dpng')
%print('TimeSeriesPlotNDVI','-dpng', '-painters')
%ZOOMED AREAS
xii=xi-50;
yii=yi+50;
axes(handles.axes3);
I=imcrop(a,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes4);
I=imcrop(b,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes5);
I=imcrop(c,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes6);
I=imcrop(d,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes7);
I=imcrop(e,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes8);
I=imcrop(f,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes9);
I=imcrop(g,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes10);
I=imcrop(h,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes11);
I=imcrop(i,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes12);
I=imcrop(j,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes13);
I=imcrop(k,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes14);
I=imcrop(l,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes15);
I=imcrop(m,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes16);
I=imcrop(n,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes17);
I=imcrop(o,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes18);
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I=imcrop(p,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
axes(handles.axes19);
I=imcrop(q,[xii yii 100 100]);
imshow(I)
xxxx='X location:';
set(handles.text35,'String',xxxx)
yii=num2str(xi);
set(handles.text36,'String',xii)
yyyy='Y location:';
set(handles.text37,'String',yyyy)
yii=num2str(yi);
set(handles.text38,'String',yii)
% --- Executes on button press in exit.
function exit_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to exit (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
fig = handles.figure1;
close(fig)
% --- Executes on button press in imagechange.
function imagechange_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to imagechange (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
%LOAD IMAGE IN LEFT FROM LISTBOX
contents = get(handles.listbox1,'Value');
axes(handles.axes23)
if (contents == 1);
a=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index1Yd.tif');
imshow(a);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 2);
b=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index2Yd.tif');
imshow(b);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 3);
c=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index3Yd.tif');
imshow(c);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 4);
d=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index4Yd.tif');
imshow(d);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 5);
e=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index5Yd.tif');
imshow(e);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
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elseif (contents == 6);
f=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index6Yd.tif');
imshow(f);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 7);
g=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index7Yd.tif');
imshow(g);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 8);
h=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index8Yd.tif');
imshow(h);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 9);
i=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index9Yd.tif');
imshow(i);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 10);
j=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index10Yd.tif');
imshow(j);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 11);
k=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index11Yd.tif');
imshow(k);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 12);
l=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index12Yd.tif');
imshow(l);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 13);
m=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index13Yd.tif');
imshow(m);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 14);
n=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index14Yd.tif');
imshow(n);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 15);
o=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index15Yd.tif');
imshow(o);
colorbar
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axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 16);
p=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index16Yd.tif');
imshow(p);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
elseif (contents == 17);
q=imread('Vegetation_Indices_CDR_RRNCDR\NDVI\NDVIY\index17Yd.tif');
imshow(q);
colorbar
axis on
grid on
title('LANDSAT NDVI')
end
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function text35_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to text35 (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
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4. Databáze Time Series (1992 – 2015) na microSD kartě:
Kompletní příloha v elektronické podobě na externím disku a zmenšená verze
pro odevzdání na microSD kartě.
a. Landsat 4-8 družicové snímky s Fmask a RRN
b. CDR vegetační indexy pro Nízké Tatry a okolí
c. RRN vegetační indexy pro Nízké Tatry a okolí
d. Skripty do Matlab pro potřebné analýzy
e. Soubor s metadaty (přehledem užitých snímků, možných exportů,
užitých formulací pro tvorbu vegetačních indexů a stromová struktura
uložení)

5. Elektronická verze diplomové práce na CD
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