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Anotácia 
Ing. Mgr. Eva Smejkalová: Analýza možností využitia poznatkov diaľkového 

prieskumu Zeme pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov v horninovom prostredí. 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Inštitút 

geologického inžinierstva. Dizertačná práca, 2015, 137 strán, 6 príloh + CD.    

 

Dizertačná práca je zameraná na vývoj procedúry diaľkového prieskumu Zeme pre 

detekciu lokalít pravdepodobného výskytu organických uhľovodíkov, resp. výskytu možnej 

kontaminácie spôsobenej ropnými látkami v podmienkach mierneho pásma. Procedúra bola 

vyvíjaná, overovaná a následne aplikovaná s použitím družicových dát z dvoch lokalít: Nesyt 

- Česká republika a Santa Barbara – Kalifornia, USA. In-situ merania boli z dôvodu 

kalibrácie a validácie metódy realizované v mieste aktívneho prírodného ropného prameňa 

v obci Korňa (Slovenská republika) a na ložisku uhľovodíkov Nesyt pri meste Hodonín, kde 

je známy výskyt starých ekologických záťaží spôsobených nedostatočnou likvidáciou 

ťažobných vrtov a sond. Ako doplnkové boli použité in-situ a letecké dáta z lokality Santa 

Barbara - Kalifornia, čo je oblasť s dokumentovaným rozsiahlym výskytom uhľovodíkových 

priesakov.  

Využívané boli per-pixel metódy pre analýzy multi a hyperspektrálnych družicových 

dát. Na základe skúmania a testovania techník pre detekciu uhľovodíkových látok boli 

identifikované metódy potenciálne vhodné pre aplikáciu v podmienkach mierneho pásma na 

lokalitách Čiech a Slovenska (mapovanie spektrálneho uhla SAM, výpočty 

hydrokarbónového indexu a hydrokarbónovej detekcie, identifikácia uhľovodíkmi 

ovplyvnenej vegetácie) a pre implementáciu do navrhovanej procedúry. Finálna procedúra 

bola vyvíjaná a overovaná pomocou družicových a leteckých dát z lokality Santa Barbara 

a následne aplikovaná na družicové dáta z oblasti Nesyt.  

Na základe výsledkov práce možno konštatovať, že boli stanovené techniky pre 

detekciu uhľovodíkových látok s použitím družicových dát spolu s detailným popisom 

teoretického pozadia. Ďalej bola úspešne zostavená a overená spektrálna knižnica (databáza 

kalibračných dát) vhodná pre ďalšie použitie v klasifikačných postupoch s cieľom 

identifikovať prítomnosť uhľovodíkov. Na základe výsledkov testovania metód v lokalite 

Santa Barbara bola vyvinutá procedúra aplikovaná na územie Nesyt, kde existuje predpoklad 

prítomnosti uhľovodíkových kontaminácií.  

 Poznatky zistené v práci majú význam pri podpore použitia inovatívnych metód 

DPZ a ich potenciálnej integrácie do postupov v oblasti detekcie možných výskytov únikov 

ropných látok v okolí nedostatočne sanovaných ropných sond a ťažobných vrtov, pre 

sledovanie a analýzy kontaminácií organickými uhľovodíkmi a je prínosom k problematike 

detegovania a riešenia starých ekologických záťaží na území Českej a Slovenskej republiky. 

 

Kľúčové slová: diaľkový prieskum Zeme, ropné kontaminácie, Korňa, Nesyt, priesaky 

uhľovodíkov, hydrokarbónový index, spektrálna knižnica, SAM  
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Annotation 

Ing. Mgr. Eva Smejkalová: Analysis of Remote Sensing Methods for Studying the 

Occurrence of Hydrocarbons. 

VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of 

Geological Engineering. Dissertation thesis, 2015, 137 pages, 6 annexes + CD. 

 

Thesis is focused on development of a procedure based on remote sensing 

technologies for the detection of probable occurrences of hydrocarbons, or the presence of 

possible contamination caused by hydrocarbon substances in the area of temperate Earth 

climate zone. Developed methodology was tested and verified using satellite imagery from 

two sites: Nesyt – Czech Republic and Santa Barbara – California, USA. In order to calibrate 

and validate the method, in-situ measurements were conducted in the location of natural 

hydrocarbon seepage in Korňa village (Slovak Republic) and at hydrocarbon deposit Nesyt 

near the city of Hodonín, a location with documented presence of old ecological hazards 

caused by insufficiently remediated and liquidated boreholes and production wells. The 

airborne and in-situ data from Santa Barbara were utilized as auxiliary data. 

Per-pixel algorithms for analysis of multi and hyperspectral Earth observation 

imagery were applied. Based on the analysis and tests of methods suitable for hydrocarbon 

occurrence detection, suitable methods for application in locations in Czech and Slovak 

Republic (spectral angle mapping SAM, calculations of hydrocarbon index and hydrocarbon 

detection, identification of the vegetation “stressed” by hydrocarbons) and for their 

implementation into the proposed procedure, were identified. Final procedure was developed 

and verified using satellite and airborne data for the territory of Santa Barbara site and 

afterwards applied on satellite imagery from Nesyt site. 

According to the achieved results it can be stated that methods for the detection of 

the occurrences of hydrocarbons using satellite imageries accompanied with the detailed 

description of theoretical background of algorithms applied were determined together with 

successful testing of the methods and creation of the procedure for detection of probable 

occurrences of hydrocarbons. Important thesis outcome is the successful establishment of a 

spectral library (database with calibration data) suitable for further application in data 

classification for identifying the occurrence of hydrocarbons. Based on the results of testing 

the remote sensing methods on Santa Barbara territory, the developed procedure was applied 

on Nesyt site, where possible contamination caused by hydrocarbons is assumed. 

The emphasis of the thesis is on the geological application of reflectance 

spectroscopy and multi/hyperspectral image analysis for the detection of probable 

occurrence of hydrocarbons. The practical outcome of the study is the possible integration 

of innovative methods into the procedures for hydrocarbon exploration activities. The 

application field lies in the detection of possible occurrences of oil contaminations in the 

vicinity of insufficiently remediated boreholes and wells, in the observation and analysis of 

hydrocarbon seepages, and it also contributes to the problem of detection and remediation 

of old ecological hazards in the areas of the Czech Republic and Slovakia. 

Key words: remote sensing, hydrocarbon seepage, oil contaminations, Korňa, Nesyt, 

hydrocarbon index, spectral library, SAM  
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Motivácia 
Potenciál geoinformačných technológií, konkrétne metód diaľkového prieskumu 

Zeme, bol predmetom môjho záujmu od začiatku vysokoškolského štúdia. O oblasť geológie 

som sa zaujímala aj vo voľnom čase - počas štúdia geografie na Prírodovedeckej fakulte som 

sa zapojila do projektu Arizonskej univerzity, počas ktorého horniny zozbierané z celého 

sveta boli analyzované infračervenou spektroskopiou a zostavované boli spektrálne knižnice 

pre sondy smerujúce na Mars (mojím príspevkom bola horninová vzorka s označením 

RATW03505 (ASU, 2004)).  

Firma MND a.s. zadala prvotnú tému, ktorej úlohou bolo vykonanie rešerše 

a pilotného otestovania možností metód diaľkového prieskumu Zeme pre detegovanie 

ropných priesakov a únikov. Zadanie bolo riešené v rámci mojej diplomovej práce. Rozsah 

práce však nedovoľoval preskúmať a otestovať všetky možnosti, nastaviť a overiť 

metodológiu vhodnú pre riešenie konkrétne zadaných úloh. Dôvod pre pokračovanie na téme 

bol motivovaný možnosťou hlbšieho vedeckého bádania v rámci nastoleného problému, tiež 

potenciálom rozvoja metodiky a jej aplikácie v lokálnych zemepisných šírkach. Motiváciou 

bola aj skutočnosť, že téma nie je v stredoeurópskom priestore preskúmaná do hĺbky a 

nezaoberá sa ňou veľa autorov. Využitiu poznatkov DPZ sa venujem aj v mojom zamestnaní 

- získané poznatky a zručnosť v analýzach DPZ aplikujem na riešenie praktických 

problémov (sledovanie okolia jadrových zariadení a problematika havarijnej pripravenosti). 

Predmetom záujmu práce sú uhľovodíkové priesaky, ktoré sú buď príznakom 

prirodzenej aktivity Zeme alebo prejavom ľudskej činnosti (priesaky potrubí, nedostatočne 

sanované vrty) a ktoré sledujeme z dôvodu významnosti ochrany životného prostredia. 

Vyvinutie a nastavenie procedúry, ktorá používa dáta z družíc alebo lietadiel a pomocou 

nich skúma prítomnosť uhľovodíkových látok, je cieľom riešenej práce. 

Účel práce sleduje praktické potreby firiem typu MND a.s.. Navrhnuté metódy a ich 

implementácia do bežnej praxe potenciálne iniciujú prepojenie geoinformatiky a diaľkového 

prieskumu Zeme s geológiou a obohacujú činnosti spojené s vyhľadávaním ropných látok, 

sledovaním ropných kontaminácií a ochranou krajiny. Práca prepája obe vedné disciplíny, 

geológiu a geoinformatiku, a vedie k možnej vzájomnej spolupráci klasického vedného 

odboru s novodobejšou geovedou. 
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Zoznam skratiek a symbolov  

 

České / slovenské skratky 

ČGS  - Česká geologická služba 

DPZ   - diaľkový prieskum Zeme 

EM  - elektromagnetický 

 

Cudzojazyčné skratky 

ASD  - Analytical Spectral Devices, Inc. 
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of Twente 
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VIS  - visible (visible part of electromagnetic spectra) 
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1 Úvod 

Výskyt uhľovodíkov v pôde môže byť prejavom úniku či priesaku hydrokarbónových 

látok. Úniky uhľovodíkov spôsobené nedostatočnou sanáciou už neproduktívnych vrtov, 

haváriami na produktovodoch alebo obdobnou nedôsledne vykonávanou prevažne 

antropogénnou činnosťou kontaminujú pôdy. Prírodné priesaky uhľovodíkov môžu 

potenciálne indikovať výskyt ložísk ropy a zemného plynu. Prítomnosť uhľovodíkov je 

možné analyzovať metódami DPZ.  

Diaľkový prieskum Zeme definujeme ako modernú geoinformatickú technológiu, 

ktorou na diaľku skúmame zemský povrch, spodnú časť atmosféry, vrstvy sedimentov, 

vrstvy vodného stĺpca, procesy a javy tu prebiehajúce s využitím zaznamenávania intenzity 

elektromagnetického žiarenia, pričom záznamové zariadenia sú umiestnené najčastejšie na 

lietadlách a družiciach a tak je možné sledovanie povrchov bez priameho kontaktu s nimi 

(Dobrovolný, 1998). 

Technológie diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) umožňujú v geologických vedách 

využívať nové princípy skúmania a mapovania, rozširujú jestvujúce spôsoby analýz 

objektov, javov a procesov na planéte Zem. Využitie družicových a leteckých dát, pokrok v 

ich spracovávaní metódami DPZ, poskytuje pre oblasť sledovania prítomnosti 

uhľovodíkových látok v pôdnom a horninovom prostredí odlišný, nový prístup skúmania. 

Geoinformačné systémy spolu s možnosťami DPZ sa uplatňujú pri sledovaní uhľovodíkov 

a ropných látok nachádzajúcich sa na povrchu a blízko pod povrchom pevnín, na hladine 

oceánov. Rovnako sú vhodné pre detekciu kontaminácií oceánov, pevniny a jej vegetácie 

ropnými látkami. Pri spracovaní družicových a leteckých dát je časté použitie nepriamych 

mapovacích metód, ktoré sú založené na vyhľadávaní štruktúr typických pre ložiská 

uhľovodíkov: ložiskové pasce, zlomy, dómy, antiklinálne štruktúry. 

Niektoré z používaných geofyzikálnych metód v geológii (napr. seizmika) skúmajú javy 

a procesy bez priameho kontaktu. Prínosom DPZ, ktorý vyplýva už z jeho názvu, je analýza 

dát závislá na momentálnych technických parametroch družíc. Výskumné aktivity (napr. 

(Kühn, 1996), (Ellis, 2005), (Werff, et al., 2007)) sú zamerané na analýzu uhľovodíkov, 

vyvíjajú sa metódy, ktorými sa pristupuje ku klasifikovaniu leteckých a družicových dát. Do 

bežnej praxe sú postupy integrované v menšej miere. Práca je zameraná na vývoj procedúry, 

ktorá prepája poznatky DPZ s oblasťou sledovania uhľovodíkov.  

1.1 Štruktúra práce 

Práca je rozdelená na tri hlavné časti – teoretický popis, praktické overenie na 

základe ktorého je v poslednej časti popísaná vyvinutá procedúra a tretia záverečná časť s 

vyhodnotením výsledkov a poznatkov práce.  

Úvodné kapitoly 3, 4 a 5 (teoretická časť práce) sú venované opisu aktuálneho stavu 

problematiky (rešerš dôležitých bibliografických zdrojov, významných výskumov), definícií 

predmetu záujmu (uhľovodíky – ich priesaky, kontaminácie) a vysvetleniu princípu metód 

DPZ vo vzťahu k detekcii prítomnosti uhľovodíkových látok. Ďalej nasleduje praktická 

časť práce, kde sú najskôr popisované a vymedzené záujmové lokality (kapitola 6). Vstupné 

dáta použité v dizertačnej práci sú reportované v kapitole 7. Metódy postavené na báze 
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poznatkov DPZ, ktoré sú vo všeobecnosti použiteľné pre skúmanie uhľovodíkov sú 

vysvetľované v kapitole 8.  

Hlavnú časť práce tvorí kapitola 9 s popisom prípravy dát DPZ (pre-procesingom), 

opisom tvorby spektrálnej knižnice, aplikáciou vybraných metód na dáta DPZ, zhodnotenie 

výsledkov vrátane popisu vyvinutej procedúry DPZ pre detekciu lokalít pravdepodobného 

výskytu uhľovodíkov (kapitola 9.6). 

Záverečnú časť dizertačnej práce (kapitola 10) tvorí zhrnutie a diskusia, kde sú 

rozoberané výsledky, splnenie cieľov práce, význam výsledkov pre prax a možný budúci 

rozvoj témy. Práca je doplnená prílohami umiestnenými na konci práce.  
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2 Ciele práce 

 

Hlavným cieľom práce je vývoj procedúry DPZ pre detekciu lokalít 

pravdepodobného výskytu organických uhľovodíkov, resp. výskytu možnej 

kontaminácie spôsobenej ropnými látkami v podmienkach mierneho pásma.  

 

Predpokladá sa možnosť využitia vyvinutej metódy v podmienkach horninového a 

pôdneho prostredia, vegetácie mierneho pásma alebo pre sledovanie kontaminácií 

podzemných vôd, ich vplyvu na povrchové časti a vegetáciu. Práca smeruje k nájdeniu 

možností využitia a k overeniu vhodnosti použitia inovatívnych metód a poznatkov DPZ pre 

detekciu prítomnosti uhľovodíkov (ropných kontaminácií) v horninovom, resp. pôdnom 

prostredí v oblastiach Viedenskej panvy a Dolnomoravského úvalu.  

 

Vývoj metódy, jej kalibrácia, prebieha na území Kysúc (územie Korňa, SR) a Moravy 

(územie Nesyt, ČR). K množine dát vhodných pre overenie metódy je plánované doplniť 

získané dáta z už prevedených výskumov ropných priesakov v zahraničí (územie Santa 

Barbara, Kalifornia USA). Validácia a verifikácia, testovanie chyby I. a II. druhu bude 

riešené v spomínaných lokalitách. Skúmané sú kontaminácie prírodného (Korňa, Santa 

Barbara) a aj prevládajúceho antropogénneho charakteru (Nesyt). Predpokladá sa skúmanie 

dlhodobých kontaminácií a únikov, napr. nedostatočne sanované vrty, sondy, s vplyvom na 

prítomnú vegetáciu.  

 

Pre spracovanie budú využívané satelitné multispektrálne a hyperspektrálne dáta (v 

prípade dostupnosti aj dáta letecké), pričom je navrhnuté zamerať sa na analýzy v období 

oblasti s nachádzajúcou sa vegetáciou a ďalej bez vegetácie. Predpokladá sa využívanie 

metód riadených klasifikácií (pixelovo orientovaných), v prípade vhodnosti aplikácie 

procesu segmentácie (tvorby zhlukov homogénnych areálov na základe podobnej 

odrazivosti, tvaru, textúry skúmaných plôch) bude možné použiť aj objektovo orientované 

klasifikačné prístupy. Aplikovateľnosť vyvíjanej metódy sa predpokladá v rámci prostredí 

situovaných v podmienkach mierneho pásma. Vodné prostredie a jeho kontaminácia 

havarijnými únikmi ropných látok nie je predmetom skúmania, pretože predstavuje odlišné 

fyzikálne podmienky. Popisované hraničné podmienky vyplývajú z požiadaviek MND a.s., 

rozsahu zadania doktorskej práce a zo skúseností z riešeného pilotného projektu. 

 

Finálnym smerovaním je vývin metódy, ktorá umožní využiť potenciál analýz dát DPZ 

v rámci problematiky sledovania uhľovodíkov v pôdnom a horninovom prostredí (na 

zemskom povrchu a v podpovrchovej vrstve). Praktické využitie vyvinutej metódy sa 

predpokladá najmä pre prvotnú fázu identifikácie miest, ktoré sa následne budú skúmať 

vhodnými geofyzikálnymi meraniami. 
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Z vyššie popisovaných okrajových podmienok a definície hlavného cieľa 

vyplývajú čiastkové úlohy práce: 

 

1. Stanovenie vhodných algoritmov DPZ pre detekciu ropných látok (prezentácia 

teoretického pozadia techník). 

 

2. Vytvorenie databázy kalibračných dát pre detekciu prítomnosti uhľovodíkových 

látok aplikovateľnej v podmienkach mierneho pásma, t. j. zostavenie spektrálnej 

knižnice na základe dát z terénnych meraní na územiach s existujúcimi ropnými 

priesakmi a kontamináciami. 

 

3. Aplikovanie a overenie jednotlivých algoritmov na modelových územiach.  

 

4. Vývin finálnej procedúry vhodnej pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov 

v horninovom prostredí a jej otestovanie.  
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3 Súčasný stav problematiky 

Uhľovodíky, ich ložiská, priesaky a úniky sú predmetom výskumu viacerých smerov 

diaľkového prieskumu Zeme. Zaoberá sa ním DPZ v optickej a aj v rámci mikrovlnnej časti 

elektromagnetického spektra, pričom skúmané sú pomocou senzorov umiestnených na 

palube lietadiel a aj družíc. Spracovaná bola obsiahla rešerš, zhromaždená vhodná literatúra 

pre štúdium teoretickej bázy z oblasti DPZ - jeho metód pre analýzu multispektrálnych a 

hyperspektrálnych dát v oblasti geológie a prieskumu nerastných surovín s dôrazom na 

uhľovodíky. Z komplexnej rešerše je v rámci predkladanej kapitoly uvedený výber 

najdôležitejších prác a výskumov týkajúcich sa metód DPZ v optickej časti EM spektra, 

z ktorých práca vychádza. Pramene sú z väčšej časti zahraničné. V teritóriu Čiech 

a Slovenska je možnostiam DPZ v geológii, problematike uhľovodíkov, ropných látok a nimi 

spôsobených kontaminácií venovaná menšia pozornosť. 

3.1 Využitie geoinformačných technológií v geológii 

DPZ tvorí súčasť geoinformačných technológií, preto je uvedený prehľad publikácií, 

článkov, odborných časopisov zaoberajúcich sa všeobecne využitím GIT v oblasti (naftovej) 

geológie. Poskytujú základný prehľad o stave a používaní GIT v geológii, o aktuálnej miere 

interdisciplinarity medzi oboma vednými smermi, umožňujú zorientovať sa v problematike 

a v práci boli nápomocné pre následnú hlbšiu rešeršnú činnosť.  

Významná je publikácia „Introduction to GIS for the Petroleum Industry“ (Gaddy, 

2003), kde je časť venovaná príkladom využitia GIS pre existujúce ložiská ropy a zemného 

plynu. Publikácia „Geographic Information Systems in Petroleum Exploration and 

Development“ (Coburn, 2003) je určená pre ropné spoločnosti orientujúce sa najmä na ropný 

prieskum a ťažbu a je pomôckou pri hľadaní GIS technológií a riešení explicitne pre naftovú 

geológiu. Článok „The visualisation of integrated 3D petroleum datasets in ArcGIS“ (Ford, 

2004) sa venuje popisu 3D modelovania, analýzam GIS a vizualizácií, ktoré pomáhajú 

porozumieť geologickým a petrologickým štruktúram a procesom. Ďalším vyznaným 

článkom je „GIS Activities in the USGS Central Energy Resources Team: A Model for 

Expanding GIS Utilization“ (Biewick, et al., 2006), kde je popisovaná implementácia GIS, 

geodatabáz a ďalších geodátových služieb v Americkom národnom geologickom ústave 

(USGS). V knihe „Managing Natural Resources with GIS“ (Lang, 1998) je uvedené 

využitie geoinformatiky vo fázach ropného prieskumu na príklade americkej spoločnosti 

Chevron. Firma využíva satelitné snímkovanie pre vytvorenie základných tématických máp 

záujmových oblastí. Verifikuje a koriguje miesta záujmu (ropné sondy, vrty atď.) presnými 

geodetickými meraniami. GIS technológie sú využívané v prvých fázach prieskumu pre 

plánovanie seizmických pozorovaní a analýz.  

3.2 Rešerš literatúry a doterajších výskumov 

Jedným z najdôležitejších výskumov, v ktorom sa autori zaoberajú aplikáciami 

hyperspektrálneho DPZ pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov, je práca dvojice autorov 

Kühn a Höring z nemeckého ústavu pre vesmírny výskum (DLR). Výsledky sú publikované 

v článku „Hydrocarbon Index – an algorithm for hyperspectral detection of hydrocarbons“ 
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(Kühn, et al., 2004), a tiež v „HyMap hyperspectral remote sensing to detect hydrocarbons“ 

(Hörig, et al., 2001) a v „Environmental remote sensing of military exercise areas in 

Germany“ (Kühn, 1996). Popisované sú analýzy vojenských areálov v bývalej „NDR“, ktoré 

postupne armáda prestala používať. Skôr, ako ich začalo využívať civilné obyvateľstvo, bolo 

nutné preskúmať stav plôch, nájsť a odstrániť prípadné znečistenia pôdy alebo spodnej vody 

ropnými produktami. Preto sa práca zameriavala na využívanie technológií DPZ 

v kombinácii s pozemným prieskumom a geochemickými analýzami. Tiež je popisované 

štúdium spektrálnych prejavov uhľovodíkových materiálov a vytvorenie vzťahu pre výpočet 

tzv. hydrokarbónového indexu. N.Short z americkej NASA pripravil tzv. Remote Sensing 

Tutorial – cvičenia. V nich piatu časť venuje geologickým aplikáciám a explorácii ropných 

látok. Vychádzajúc z výsledkov leteckého snímkovania uhľovodíkových priesakov bol 

vytvorený ďalší vzťah pre výpočet tzv. hydrokarbónovej detekcie (Short, 1998). 

3.2.1 Knižné publikácie 

Jednou z významnejších knižných publikácií je „Remote Sensing Geology“ (Gupta, 

2002). Hyperspektrálnemu prístupu k zisku a analýzam dát je explicitne venovaná kapitola, 

v ktorej je popisované využitie DPZ pre prieskum uhľovodíkov, štúdium sedimentárnych 

hornín a ropných znečistení. Publikácia „Aerospatial Remote Sensing in Geology“ (Scanvic, 

1997) obsahuje kapitolu o geologickom mapovaní a využití DPZ, napr. v časti „Petroleum 

exploration – study of a sedimentary basin in Madagascar“. Východiskovou odbornou 

publikáciou je „Hyperspectral remote sensing: principles and applications“ (Borengasser, 

et al., 2008). Časť týkajúca sa riešenej problematiky (nazvaná „Geology Applications“) 

obsahuje prípadovú štúdiu o detekcii hydrokarbónových látok. Kniha Remote Sensing and 

GIS for Site Characterization: applications and standards“ (Singhroy, et al., 1996) je 

vytvorená z príspevkov prezentovaných na konferencii s názvom „International Symposium 

on Remote Sensing and GIS for Site Characterization“. Publikácia obsahuje príspevky o 

využití GIS a DPZ ako pokročilých technológií pre environmentálny monitoring. Publikujú 

tu aj vyššie spomínaní autori Kühn a Höring. 

3.2.2 Významné výskumy 

Výskum „Review on Remote Sensing Monitoring on Contaminated Plant“ čínskych 

autorov (Deng-wei, et al., 2009) sa zaoberá sledovaním kontaminovaných rastlín, ktorých 

kontaminácie sú spôsobené ropným znečistením. Zaoberá sa aj analýzou hlavných 

indikátorov, ktoré sú sledované metódami DPZ pre dôkaz vegetačného stresu spôsobeného 

ropnými kontamináciami, t.j. skúmaním vegetačných indexov a posunu v oblasti red-edge. 

Výskum „Use of Geopyhisics, SRTM and Remote Sensing to Characterize Groundwater 

Contamination from Oil Shale Wastes in South China“ (Carpenter, et al., 2009), popisuje 

využívanie DPZ v kombinácii s geofyzikálnym prieskumom v južnej časti Číny. Zameriava 

sa na sledovanie kontaminácie podzemných vôd. Článok „Detection and mapping of oil-

contaminated soils by remote sensing of laser-induced fluorescence“ (Luedecker, et al., 

1995) sa zaoberá využívaním javu fluorescencie. Praktický výskum sa zameriava na oblasti 

v minulosti využívané aj na armádne účely v Nemecku, ktoré sú znečistené ropnými 

produktmi. Autormi výskumov geochemických zmien sú napríklad Khan a Jacobson. Ich 
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výskum je publikovaný v „Remote sensing and geochemistry for detecting hydrocarbon 

microseepages“ (Khan, 2008). Ropnými kontamináciami v štáte Kuwait z obdobia rokov 

1990-1991 sa zaoberá štúdia autorov z Kuwait Institute for Scientific Research: „Remote 

Sensing assessment of oil Lakes and Oil-polluted surfaces at the Great Burgan oil field, 

Kuwait“ (Kwarteng, 1999). Publikácie, v ktorých sa objavujú prípadové štúdie z oblasti 

aplikácií GIS a DPZ v geológii, konkrétnejšie výskumy zaoberajúcimi sa ropnými 

kontamináciami, sú napríklad „Fundamentals of Geological and Environmental Remote 

Sensing“ (Vincent, 1997), ďalej „Remote sensing for geologist: a guide to image 

interpetation“ (Prost, 2001) a „Image interpretation in geology“ (Drury, 2001).  

3.2.3 Výskumné skupiny 

Významnými vedeckými príspevkami k spracovávanej téme sú práce skupiny 

autorov holandského inštitútu pre geoinformatické vedy a DPZ (Fakulta "Geo-Information 

Science and Earth Observation" - ITC, Univerzity v Enschede) pod vedením Haralda Van 

Der Werffa a Freeka Van Der Meera. Jednou z prvých komplexnejších štúdií inštitútu, 

ktorá sa týkala obrazovej spektrometrie uhľovodíkových priesakov, bola dizertačná práca 

H.Yanga (Yang, 1999). Van der Werff v dizertačnej práci „Knowledge-based remote 

sensing of complex objects: recognition of spectral and spatial patterns resulting from 

natural hydrocarbon seepages“ (Werff, 2006) používa obrazovú spektrometriu, skúma 

anomálne haló pre zisťovanie prítomnosti makropriesakov a mikropriesakov. Spolu s 

autormi Noomen, Van Der Meijde, Van Der Meer publikuje aj v knihe „Mapping 

Hazardous Terrain using Remote Sensing“ (Teeuw, 2007) v časti s názvom "Remote sensing 

of onshore hydrocarbon seepage: problems and solutions". Skúmaním posunov v oblasti 

elektromagnetického spektra zvanej „red-edge“ sa vo svojich prácach venuje Marleen F. 

Noomen (dizertačná práca "Hyperspectral reflectance of vegetation affected by underground 

hydrocarbon gas seepage" (Noomen, 2007) a príspevok "The Influence of Gas Pipeline 

Leakage on Plant Development and Reflectance" (Noomen, et al., 2004)). Významné diela 

vznikali postupne na ITC. Napríklad dizertačná práca Rubio „Correlation of the onshore 

hydrocarbon seepages with the geo-structural characterization in the Ventura basin, Santa 

Barbara area, California“ (Rubio, 2002). V článku „Use of hyperspectral remote sensing 

to detect hazardous gas leakage from pipelines“ (Werff van der, et al., 2007) sú popísané 

možnosti využitia leteckých dát pre monitorovanie únikov z plynovodov. Možnosťami 

využitia algoritmu Houghovej transformácie, t.j. extrakcia tvarov z obrazového záznamu, sa 

autori z ITC zaoberajú v „Combining spectral signals and spatial patterns using multiple 

Hough transforms: An application for detection of natural gas seepages“ (Werff van der, et 

al., 2006). V spolupráci s ITC pracoval na dizertačnej práci s názvom „Hyperspectral 

Remote Sensing and Mud Volcanism in Azerbaijan“ aj Scholte (Scholte, 2005) a ďalej aj na 

výskume „Preliminary ASTER and InSAR Imagery Combination for Mud Volcano 

Dynamics, Azerbaijan“ (Scholte, et al., 2003). Od roku 2008 sa inštitút ITC prestáva 

venovať výskumom zameraným na využitie DPZ pre priesaky a úniky uhľovodíkov. Jedným 

z posledných článkov, kde explicitne popisujú problematiku, je „Remote sensing of onshore 

hydrocarbon seepage: problems and solutions“ (Werff, et al., 2007). Neskôr bol výskum 

zameraný na čiastkové problémy, ako napríklad vplyv použitia referenčných spektier na 
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výsledky klasifikácií leteckých dát (Hecker, et al., 2008). Najnovšie (Noomen, et al., 2015) 

sú aktivity ITC smerované na výskum a monitorovanie nepriamych prejavov kontaminácií 

spôsobených uhľovodíkmi (stresovaná vegetácia) pomocou hyperspektrálnych leteckých 

dát. 

Ďalším významným bádateľom a autorom je James Ellis. S autorkou práce sa priamo 

podelil o odborné poznatky a výsledky svojich výskumov. V svojich publikáciách 

„Exploring of onshore oil seeps“ (Ellis, et al., 2001) a v „Hyperspectral Imaging Endless 

Possibilitie from the Power of Datascubes“ (Ellis, 2005) zhrnul poznatky z výskumov 

prirodzených uhľovodíkových priesakov v Kalifornii v oblasti Ventura. 

3.2.4 Domáce zdroje 

 Medzi štúdiami, článkami a výskumami v rámci krajín V4 bol publikovaný článok 

„Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme v geológii“ (Orlitová, 1999). Obsahuje 

základný prehľad v technológiách DPZ a príklady ich využitia v oblastiach geológie. 

Príklady popisujú zahraničné výskumy, nie je uvedená žiadna aplikácia na SR alebo ČR. 

V Českej republike sa aplikáciám DPZ v oblasti geológie venujú v Českej geologickej službe 

(V. Kopačková) a v Centre výskumu globálnych zmien AV ČR (J. Hanuš). Rovnako sa 

nezaoberajú aplikáciami v oblasti ropy a znečistení ropnými látkami. V roku 2011 vydala 

Česká informačná agentúra životného prostredia publikáciu s názvom „Metody dálkového 

průzkumu v projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM)“ (Doubrava, et 

al., 2011). Autori uvádzajú príklady využitia metód DPZ pri riešení environmentálnej 

problematiky v Českej republike. Zameriavajú sa na čierne skládky, opustené lomy, 

vrakoviská a priemyselné areály. V ostatných okolitých krajinách (Rakúsko, Poľsko) sa 

danej problematike autori nevenujú, resp. situácia je obdobná ako v rámci ČR a SR, t.j. 

zaoberajú sa výskumom geologických štruktúr, identifikáciou minerálov, ale uhľovodíkové 

látky a nimi spôsobené kontaminácie nie sú predmetom ich záujmu. 

3.3 Prehľad výsledkov realizovaných štúdií  

 Z rešerše vyplynulo, že najviac sa sledovanej problematike venuje výskumná skupina 

v Holandsku pod vedením autorov H. van der Werff a F. van der Meer. Vedecké aktivity sú 

smerované na detekciu povrchových priesakov pomocou identifikácie vegetačného stresu a 

anomálií v pôdnom vzduchu a detekciu únikov z produktovodov. Pribudli aj novootvorené 

problémy - využitie najmä leteckých senzorov, využitie „laser-induced fluorescence“ – 

laserom indukovaná fluoroscencia. Novou paradigmou je kombinovanie prístupov 

založených na hyperspektrálnom prístupe s priestorovými analýzami. V tabuľke č.1 je 

uvedený sumárny prehľad výsledkov doteraz zrealizovaných výskumov. Osem výskumov 

bolo identifikovaných ako kľúčových. Jedným z dielčích cieľov práce je nadviazať na citované 

práce, štúdie, výskumy a predstaviť možnosť využitia metód a poznatkov DPZ pre detekciu 

uhľovodíkov v rámci Českej a Slovenskej republiky. Autorka nadviazala kontakty 

a konzultovala s Doc. H. van der Werffom z ITC a p. Jimom Ellisom, pričom zo strany oboch 

výskumníkov boli autorke poskytnuté dáta, ktoré vznikli v rámci terénnych prieskumov 

v oblasti Santa Barbara, Kalifornia. 
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Tabuľka 1: Prehľad najdôležitejších výsledkov štúdií uhľovodíkov metódami DPZ. 

 

Autor / výskumná 

skupina 

Použitá 

metóda 
Územie Výsledok 

F. KÜHN, B. HÖRING 

(Nemecký ústav pre 

vesmírny výskum, DLR) 

- použité letecké dáta: senzor HyMap 

- vytvorenie umelo znečistených plôch ropnými látkami a ich umiestnenie na 

ploche letiskovej pristávacej dráhy 

Nemecko 

Hydrokarbónový index (vytvorenie 

algoritmu – pomerového indexu, oblasť 

spektra 1730 nm) 

N. SHORT 

(NASA) 

- analýza leteckých hyperspektrálnych dát a sledovanie typickej krivky pre 

uhľovodíkové priesaky (absorpcia v oblasti 2310 nm) 

- vytvorenie pomerového indexu na základe 3 pásiem, v ktorých je pozorovaná 

najväčšia absorpcia 

Oklahoma, 

USA 

Hydrokarbónová detekcia 

(vytvorenie algoritmu – pomerového 

indexu, oblasť spektra 2310 nm) 

H. YANG 

(ITC, Univ.Twente 

Enschede) 

- analýza posunov kriviek spektrálnych odrazivostí v oblasti „red-edge“ pre 

pšenicu nachádzajúcu sa na uhľovodíkovom priesaku a mimo neho (sledovanie 

hodnôt LAI-leaf area index) 

- korelácie medzi výskytmi koncentrácií etánu a posunmi „red-edge“ 

Čína 

Posuny v oblasti red-edge – pre 

pšenicu (ovplyvnená a neovplyvnená 

uhľovodíkovým mikro priesakom), 

H. VAN DER WERFF 

(ITC, Univ.Twente 

Enschede) 

- analýzy terénu v okolí uhľovodíkových priesakov, sledovanie textúry a kontextu 

a typických kruhových „haló“ v okolí priesakov 

- skúmanie možností klasifikácie pomocou spektrálnej knižnice (mapovanie 

spektrálneho uhla a ďalších per-pixel klasifikátorov) 

Santa Barbara, 

Kalifornia, 

USA 

Detekcia anomálnych haló 

(algoritmus Hough-transformácie),  

Aplikácia klasifikácie SAM (Spectral 

Angle Mapper) 

M. NOOMEN 

(ITC, Univ.Twente 

Enschede) 

- sledovanie stavu vegetácie („čistá“ vs. rastúca na pôde zámerne kontaminovanej 

uhľovodíkmi) 

- korelácie medzi výskytmi koncentrácií etánu a posunmi „red-edge“ 

Santa Barbara, 

Kalifornia, 

USA 

Posuny v oblasti red-edge 

(uhľovodíkmi ovplyvnená „stresovaná 

vegetácia“) 

V. RUBIO 

(ITC, Univ.Twente 

Enschede) 

- skúmanie geologických pomerov v okolí známych priesakov mapovaných 

T.Dibblee, možnosti skeneru ASTER v súvislosti s analýzami minerálov a hornín 

Santa Barbara, 

Kalifornia, 

USA 

Sledovanie minerálov a hornín 

asociovaných s výskytmi 

uhľovodíkových priesakov 

K. SCHOLTE 

(Delft, Universtiy) 

- skúmanie možností objektovo-orientovanej klasifikácie v súvislosti 

s prítomnými kruhmi („haló“) v okolí priesakov 
Azerbajdžan 

Detekcia anomálnych haló, objektovo 

orientovaný prístup. 

J. ELLIS 

(Ellis Geospatial) 

- terénny prieskum, meranie spektrometrom ASD, tvorba komplexnej knižnice 

spektier uhľovodíkových látok 

Santa Barbara, 

Kalifornia, 

USA 

Spektrálna knižnica (postavenie 

databázy...) 
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4 Uhľovodíky v pôdnom a horninovom prostredí – priesaky a 

úniky  

Uhľovodíky, resp. priesaky uhľovodíkov existujú v pôdnom a horninovom prostredí 

ako prirodzené výskyty alebo ich prítomnosť interpretujeme ako kontaminanty. Prírodné 

uhľovodíky sa do pôdy môžu dostať prirodzeným priesakom, migráciou. Úniky 

z produktovodov, z priemyselných oblastí alebo z dôvodu výskytu starých ekologických 

záťaží kontaminujú pôdu a podzemnú vodu. V kapitole sú definované predmety záujmu 

práce – výskyty uhľovodíkových látok v pôdnom, horninovom prostredí a na povrchu 

a príčina ich vzniku. Vysvetlené sú typy priesakov a únikov a ich parametre ovplyvňujúce 

spektrálny prejav povrchov s prítomnými uhľovodíkmi.  

4.1 Priesaky uhľovodíkov 

Abrams (Abrams, et al., 2001) definuje makropriesaky ako objemné koncentrácie 

únikov uhľovodíkov nachádzajúce sa v pórovitom, vysoko nasýtenom priestore, vznikajúce 

pohybom uhľovodíkov a mikropriesaky ako veľmi jemné, chemicky detegovateľné 

koncentrácie uhľovodíkov. Makropriesaky sú viditeľné, obsahujú veľké množstvá 

uhľovodíkov a vyskytujú sa na plošne malých územiach (Abrams, 2005). Mikropriesaky 

formujú nízke koncentrácie uhľovodíkov v plytkých sedimentoch. Sú merateľné pomocou 

citlivejších spektrometrov. V prírode sú neviditeľné a ich prítomnosť indikujú geochemické 

zmeny v mineráloch, horninách alebo výskyt vegetačného stresu (Rubio, 2002). Pohyb 

uhľovodíkov, ktoré vytvoria priesak, sa deje transportom sedimentov (Abrams, 2005). 

Terciérne migrácie zahŕňajú úniky, priesaky a alterácie ropy pri jej styku s povrchom Zeme. 

Prejavom priesaku môžu byť: úniky zemného plynu z plytko uložených sedimentov, z 

vrstevných nahromadení plynných hydrátov, úniky pri chybnej cementácii sond a tlakové 

prejavy vo výplachu, vplyvy na vegetáciu a aktívne priesaky ropy a zemného plynu na 

povrchu (Gluyas, et al., 2005).  

Obrázok 1: Uhľovodíkové priesaky – lokalizácia, upravené podľa: (Campbell, 2006) 
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Na obrázku č.1 sú zobrazené známe lokalizácie uhľovodíkových priesakov 

mapované Campbell (Campbell, 2006). Štvorčeky reprezentujú miesta s tzv. moderným - 

aktívnym priesakom a krúžky sú miesta so staršími priesakmi. Z obrázku vyplýva, že 

v oblasti západného pobrežia USA v Kalifornii, pri styku Pacifickej a Severoamerickej 

litosferickej dosky (lokalizovaná je na tomto mieste aj jedna zo záujmových oblastí 

dizertačnej práce - Santa Barbara) je mapovaný výskyt aktívnych a aj „starých“, už 

neaktívnych priesakov. Mapa na obrázku nezachytáva výskyt priesakov v detailnom 

rozlíšení ako napr. na území ČR a SR. 

Indikátory prítomnosti ložísk ropy a zemného plynu, ktoré je možné sledovať 

pomocou technológie DPZ, sú zlomové systémy (najmä lineamenty), ktoré podmieňujú 

migráciu látok. Ďalšími javmi, ktoré môžu byť vo vzťahu s výskytom zlomov, ale môžu sa 

objavovať i samostatne, sú priesaky uhľovodíkov. Výskyt uhľovodíkového priesaku na 

povrchu môže poukazovať na ložisko ropy alebo zemného plynu (Yang, 1999). Prítomnosť 

aktívnych alebo neaktívnych mikro alebo makro priesakov nemusí automaticky viesť 

k produktívnemu ložisku. Napriek tomu je sledovanie týchto prejavov súčasťou procesu 

explorácie v naftovom priemysle (Rubio, 2002). 

Obrázok 2: Schematické znázornenie priesakov, zdroj: (Seepage, 2011).  

 

Na obrázku č.2 je schematicky znázornený ropno-plynný priesak (oil and gas seep) 

a priesak zemného plynu (gas seep) v oblasti pevninskej (onshore) a oceánskej (offshore) 

časti zemského povrchu. Na schéme je zobrazená migrácia z ložiska (oil/gas) vo forme 

ropno-plynných priesakov cez zóny sedimentov až na povrch (ropný priesak - oil seep). 

Z hľadiska detekcie priesakov je potrebné modelovať ich správanie na povrchu. 

Priesaky sa objavujú a opäť miznú. Tieto procesy sú nepravidelné, najmä v dôsledku 

chemických zmien priesaku, zmien teploty na povrchu i pod ním. Sú ovplyvnené pohybmi 

Zeme a hydrologickými zmenami (Rubio, 2002).  
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Výskum v dizertačnej práci je zameraný na štúdium makro a mikro priesakov na 

pevninskej časti zemského povrchu. Fotografie a schéma na obrázku č.3 ilustrujú vzhľad 

ropného priesaku v prírode. Vľavo dole je priesak dokumentovaný v Kalifornii, na pravej 

spodnej snímke je ropný priesak v obci Korňa na Slovensku. 

Obrázok 3: Uhľovodíkový priesak – vznik a vzhľad, zdroj: (Seep, 2010). 

4.2 Úniky uhľovodíkov, staré ekologické záťaže 

Environmentálna záťaž je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka. 

Predstavuje riziko pre ľudské zdravie, ohrozuje horninové prostredie, podzemnú vodu 

a pôdu. Záťaž môže byť definovaná aj ako pravdepodobná, kedy sa dôvodne predpokladá 

prítomnosť environmentálnej záťaže na území (Frankovská, et al., 2010). Starú ekologickú 

záťaž definujeme ako závažnú kontamináciu horninového prostredia, podzemných alebo 

povrchových vôd, ku ktorej došlo v dôsledku nevhodnej manipulácie s nebezpečnými 

látkami v minulosti, napr. ropné látky, chlórované a aromatické uhľovodíky. Kontamináciu 

považujeme za starú ekologickú záťaž ak pôvodca znečistenia neexistuje, alebo je neznámy 

(MŽP, 2009). Riešením problematiky stanovovania indikátorov možného znečistenia 

ropnými látkami sa zaoberá aj metodický pokyn odboru ekologických škôd Ministerstva 

životného prostredia ČR (MŽP, 2008). Autori slovenského atlasu sanačných metód 

environmentálnych záťaží (Frankovská, et al., 2010) uvádzajú DPZ ako jednu z metód 

prieskumu a monitoringu znečistených území. 

Pri detegovaní únikov uhľovodíkov je dôležité vyhľadávanie únikov ropných látok, 

ktoré spôsobujú environmentálne katastrofy. Úniky vznikajú pri poruchách a haváriách na 

produktovodoch alebo tankeroch. V oblastiach aktivít ťažobného ropného priemyslu alebo 
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transportu ropných látok môže častokrát dochádzať k environmentálnym katastrofám 

a práve DPZ môže byť rýchlym detektorom únikov.  

4.3 Prejavy prítomnosti uhľovodíkov  

 Uhľovodíky migrujú z ložísk do plytších sedimentov a eventuálne až na povrch 

vplyvom rôznych tlakových pomerov pod povrchom Zeme (Schumacher, 1996). Na povrchu 

predstavujú zdroj znečistenia pôdneho prostredia. Pôda je zložitou zmesou anorganických 

a organických látok, ktorých spektrálne vlastnosti vytvárajú celkovú spektrálnu 

charakteristiku pôdy.  

Obrázok 4: Krivky spektrálnej odrazivosti pôdy, zdroj: (Kolář, 1990).  

 

 

 Podľa Kolářa k hlavným parametrom ovplyvňujúcim spektrálny prejav pôdnych 

povrchov patria (Kolář, 1990): 

1. vlhkosť 

2. obsah humusu  

3. mineralogické zloženie 

4. mechanické vlastnosti pôdy 

5. štruktúra povrchu pôdy 

6. stupeň eróznych procesov  

 

Na obrázku č.4 je uvedený príklad spektrálnych kriviek pre pôdu v závislosti od 

obsahu humusu a železa. Priesaky uhľovodíkov v pôde výrazne menia jej spektrálne 

charakteristiky. V miestach prítomnosti priesakov nastane napríklad geomorfologické 

vyzdvihnutie povrchu a pokles výšky rastlín. Dlhodobý priesak spôsobuje anomálie 

v oxidačno-redukčných zónach. Nastáva proces ochudobnenia pôdy o kyslík (vplyv CH4 

a CO2) (Werff, 2006).  

Ak je v pôde znížený obsah kyslíka môže nastať i úhyn vegetácie. Je možné 

pozorovať zmeny v minerálnom zložení pôdy, ktoré sa prejavujú najmä na formáciách 

pyritu, kalcitu, uranitu a síry. Zmeny sa vyskytujú v ďalších pôdnych vlastnostiach ako 

napríklad vlhkosť, pH a podiel ílu (viď tabuľka č.2).  
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Tabuľka 2: Výsledky laboratórnych analýz vzoriek pôd ovplyvnených priesakom z oblasti Upper Ojai Valley 

v Kalifornii (Werff, 2006) 

Parameter 

pôdy 

Pôda v hornej časti 

svahu 

Anomálna pôda 

(ovplyvnená priesakom) 

Pôda v spodnej časti 

svahu 

Vlhkosť 17,12 % 7,45 % 22,23 % 

Priemerné pH 6,47 6,54 6,87 

Priemerná 

merná vodivosť 

 [mS/cm] 

0,21 0,23 2,54 

Podiel ílu 60-65 % 65 % 55 -65 % 

 

Yang vo svojom výskume (Yang, et al., 2000) skúma minerály, ktoré sú asociované 

s uhľovodíkovými mikropriesakmi (obrázok č.5). Detekciou uvedených minerálov (kaolinit, 

kalcit, montmorillonit, illit, hemtatit, pyrit, magnetit) je možné sledovať prítomnosť 

priesakov sekundárne, t.j. použiť dáta DPZ na hľadanie prítomnosti minerálov. 

Obrázok 5: Charakteristická spektrálna odrazivosť minerálov asociovaných s uhľovodíkovými priesakmi, 

zdroj: (Yang, et al., 2000). 

 

Jedným z indikátorov prítomnosti priesaku uhľovodíkov v pôde je stav vegetácie na 

nej rastúcej. Zmeny v charakteristike odrazivosti môžu byť spôsobené množstvom ďalších 

faktorov (napr. vlhkosť, množstvo chlorofylu), ktoré treba pri analýze poznať a eliminovať. 

Na obrázku č.6 je znázornená krivka spektrálnej odrazivosti vegetácie rastúcej na 

uhľovodíkmi ovplyvnenej pôde. Pre porovnanie je uvedená i krivka spektrálnej odrazivosti 

vegetácie rastúcej na bežnej, uhľovodíkmi neovplyvnenej pôde. Výskumy vegetácie (Smith, 
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et al., 2004) (Noomen, 2007) dokázali, že vysoká koncentrácia zemného plynu v pôde, 

spôsobená prirodzeným hydrokarbónovým priesakom alebo únikmi z plynových potrubí, 

ovplyvňuje odrazivosť vegetácie v týchto miestach. Na vegetácii vyskytujúcej sa 

v oblastiach priesakov uhľovodíkov, ale aj pri ropných únikoch pozorujeme zmeny 

v biochemickom zložení a v odrazivosti. Zemný plyn vplýva na pôdne minerály i na pôdny 

vzduch. Pôda je ochudobnená o kyslík. Rastliny žijúce na takejto pôde sú poškodené, čo je 

viditeľné na ich spektrálnych charakteristikách. Hovoríme o prítomnosti vegetačného stresu 

spôsobeného priesakmi uhľovodíkov.  

 

 

Obrázok 6: Krivka spektrálnej odrazivosti uhľovodíkmi ovplyvnenej a neovplyvnenej vegetácie, zdroj: (Ellis, 

et al., 2001). 

 

 V kapitole popisované javy (anomálie) indikujú potenciálny výskyt uhľovodíkov. Je 

dôležité tieto prejavy poznať, aby ich skúmanie metódami DPZ bolo zacielené správnym 

smerom. Prepojenie oblasti DPZ pre skúmanie prejavov uhľovodíkov je popisované 

v nasledujúcej kapitole. 
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5 Uhľovodíky a poznatky DPZ  

V odvetví nerastných surovín sú metódy diaľkového prieskumu Zeme súčasťou 

exploračnej fázy. V porovnaní s pozemným prieskumom a ďalšími konvenčnými metódami, 

je technológia DPZ, najmä pri opakovanom používaní, finančne menej náročným a 

efektívnejším riešením. Pomocou hyperspektrálnych analýz je možné detegovať prítomnosť 

určitých minerálov alebo hornín rýchlo a sofistikovane. Jednou z prvých štúdií ropných látok 

metódami DPZ (r.1973) bol výskum v panve Anadarko v USA (Short, 1998). Použitá bola 

Landsat technológia a skúmané boli najmä zlomy a lineamenty. V roku 1979 bola v USA 

patentovaná metóda (Gournay, et al., 1979) pre využívanie mikrovlnnej energie a DPZ pre 

detegovanie únikov zemného plynu na zemskom povrchu. Neskôr v roku 1984 nasledoval 

ďalší patent (Brame, 1984) pre infračervený diaľkový snímač hydrokarbónov.  

Kapitola je venovaná vysvetleniu DPZ ako súčasti geoinformatických vied 

a technológií, rozdeleniu DPZ v nadväznosti na použitie pre uhľovodíky, charakteristike 

častí spektra používaných v tejto oblasti, popisu dát a metód DPZ vhodných pre skúmanie 

ropných priesakov a únikov. 

5.1 Diaľkový prieskum Zeme 

Sledovanie anomálneho charakteru fyzikálnych polí môže byť použité k nálezu 

akumulácie surovín. Odchýlky od normálnych hodnôt prirodzených alebo umelých 

geofyzikálnych polí sa nazývajú geofyzikálne anomálie. Pre praktické účely, napr. 

vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastných surovín, majú význam predovšetkým lokálne 

anomálie. Charakter lokálnych anomálií závisí od faktorov ako napr. veľkosť rozdielu 

fyzikálnych vlastností daného objektu a okolitého prostredia, morfológia, rozmery, úložné 

pomery, geologické charakteristiky objektu a okolia, hydrogeologické pomery. 

Geofyzikálne metódy majú často charakter nepriamych metód. Výsledkom je nutné priradiť 

geologický zmysel, napríklad pomocou primárnych geofyzikálnych máp a odvodiť tak mapy 

geofyzikálnych indikácií. Do tejto kategórie Schejbal (Schejbal, et al., 2004) zaraďuje 

diaľkový geomagnetický prieskum Zeme, meranie tiažového, tepelného poľa Zeme 

a diaľkový rádiometrický prieskum, teda diaľkový prieskum Zeme.  

DPZ je podľa Campbella definovaný (Campbell, 2011) ako spôsob získavania 

informácií o zemskom povrchu a vodných plochách, s využitím snímok vytvorených zo 

vzdialenej perspektívy s použitím elektromagnetického žiarenia, v jednom alebo viacerých 

intervaloch elektromagnetického spektra, odrazeného alebo emitovaného od povrchu. 

Multispektrálny a hyperspektrálny DPZ je založený na výbere viacerých oblastí 

elektromagnetického spektra a rozdeľuje ho do častí (Borengasser, et al., 2008). 

Odrazivosť a priepustnosť sú štandardné vlastnosti všetkých hornín a materiálov a sú 

závislé na zdroji svetla. Odrazivosť je pomer medzi intenzitou odrazeného a dopadajúceho 

žiarenia. Spektrálna odrazivosť je funkciou vlnovej dĺžky. Priepustnosť je pomer intenzity 

žiarivej energie prepustenej a dopadajúcej. Spektrálna priepustnosť je opäť funkciou vlnovej 

dĺžky. Relatívna odrazivosť sa počíta ako pomer intenzity energie odrazenej od skúmanej 

vzorky a energie odrazenej od bieleho štandardu. Absolútna odrazivosť sa počíta ako 
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násobok relatívnej odrazivosti a známej odrazivosti bieleho štandardu (Borengasser, et al., 

2008). 

Obrázok 7: Princíp DPZ a rozdelenie na 4 časti, zdroj: autor. 

 

Na obrázku č.7 je schematicky znázornený princíp v práci používaných typov metód 

DPZ a ich rozdelenie: 

a) v popisovanom výskume je používaný tzv. pasívny typ metód DPZ. Pri týchto 

metódach je zdrojom informácie slnečné žiarenie, odrazené od zemského povrchu 

(priame pasívne metódy) alebo elektromagnetické žiarenie vyžarované objektami na 

zemskom povrchu alebo v atmosfére (nepriame pasívne metódy) (Dobrovolný, 

1998).  

b) v literatúre sa objavuje viacero delení metód DPZ. V prácach z oblasti geológie sa 

vyskytuje rozdelenie metód podľa C. Schejbala. Navrhuje systém DPZ rozdeliť do 

štyroch častí (Schejbal, et al., 2004): 

1. Prvou je pozorovaná scéna (časť krajiny, objekty na zemskom povrchu, 

časti oceánu a pod.). V dizertačnej práci je pozorovanou scénou pevninská 

časť zemského povrchu, na ktorej sa nachádzajú priesaky uhľovodíkov. 

2. Druhú zložku tvorí fyzikálne pole Zeme, zdroje elektromagnetických 

a mechanických vĺn (energetické zdroje). Dizertačná práca je orientovaná 

na aplikácie metód a vývin procedúry postavenej na zdrojoch 

elektromagnetického žiarenia ako je slnečné žiarenie (odrazené žiarenie 

slnka od objektov, žiarenie emitované objektami). Aktívne technológie 

vysielajúce žiarenie (radarové snímanie) sa v oblasti detekcie uhľovodíkov 

používajú, ale nie sú predmetom záujmu práce. Činnosti a analýzy na 
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báze radarových dát predstavujú principiálne odlišnú oblasť skúmania 

a aplikácia prístupov by vo veľkej miere rozšírila záber a rozsah práce.  

3. Meracia aparatúra a jej senzory, nachádzajúce sa na určitom nosiči, tvoria 

tretiu zložku systému. Detektory sú umiestnené na lietadlách, 

helikoptérach, satelitoch, raketoplánoch, kozmických staniciach. Dizertačná 

práca je zameraná na skúmanie družicových a čiastočne aj leteckých 

nosičov a ich senzory. V rámci výskumu dizertačnej práce boli používané 

senzory vhodné pre terénny (pozemný) prieskum. 

4. Štvrtú zložku predstavuje spracovateľský systém, do ktorého sa zaraďuje 

predspracovanie dát na nosiči, predspracovanie dát, konečné spracovanie 

a interpretácia dát užívateľom. Pre splnenie cieľov dizertačnej práce bolo 

štúdium tejto zložky DPZ, s dôrazom na analýzu a detekciu uhľovodíkov, 

najdôležitejšie.  

 

Senzory DPZ zaznamenávajú intenzitu žiarenia v určitom intervale 

elektromagnetického spektra (obrázok 8). Počas prechodu atmosférou je ňou žiarenie 

ovplyvňované, najmä pohlcovaním a rozptylom. To spôsobuje, že iba niektoré časti spektra 

sú DPZ využívané. Nazývajú sa tzv. atmosférické okná (viď obrázok č.8).  

Obrázok 8: EM spektrum a atmosférické „okná“, zdroj: autor. 

 

Algoritmy pre detegovanie uhľovodíkov sú založené na princípoch sledovania zmien 

v odrazenom alebo emitovanom elektromagnetickom žiarení. DPZ založený na 

elektromagnetickom žiarení v súčasnosti prechádza od skúmania niekoľkých desiatok 

pásiem k analýze stoviek úzkych pásiem elektromagnetického spektra. Analýzy sa nazývajú 

– obrazová spektrometria.  

Podľa Dobrovolného (Dobrovolný, 1998) sú špecifické rysy spektrálneho správania 

objektov na bežne používaných multispektrálnych snímkach „zahladzované“ hrubým 

spektrálnym rozlíšením obrazových záznamov (snímky sú vyhotovované v širokom 

intervale vlnových dĺžok). Obrazová spektrometria rozširuje tzv. multispektrálny prístup na 

prístup hyperspektrálny. Hyperspektrálny senzor je zariadenie, ktoré vyhotovuje veľké 

množstvo obrazových záznamov daného územia vo veľmi úzkych na seba nadväzujúcich 

intervaloch spektra. Na rozdiel od multispektrálnych obrazových záznamov, pomocou 
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hyperspektrálnych scén môžeme rozoznávať detaily zemského povrchu, ako napríklad druh 

rastliny, minerálu, chemického znečistenia.  

 

Na obrázku č.9 je schematicky vysvetlený princíp obrazovej spektrometrie – 4 typy 

povrchov, ich typické krivky spektrálnej odrazivosti (spektrálna charakteristika – vysvetlené 

v kapitole 5.2), ktoré sú používané pre analýzu jednotlivých povrchov. 

Obrázok 9: Typické krivky spektrálnych odrazivostí 4 typov povrchov, zdroj: autor. 

5.2 Spektrálne pásma pre detekciu uhľovodíkov 

Podľa Kolářa (Kolář, et al., 1997) je intenzita odrazeného žiarenia, rovnako ako 

intenzita emitovaného žiarenia, závislá od elektromagnetických vlastností látky. Tieto 

vlastnosti sú podmienené druhom látky, jej okamžitým fyzikálnym stavom a stavom jej 

okolia. Znalosť vlastností dovoľuje z nameraných intenzít žiarení, odrazivosti alebo 

emisivity, stanoviť druh látky. Žiarivé vlastnosti objektu popisuje jeho spektrálna 

charakteristika vyjadrená priebehom závislosti odrazivosti alebo emisivity danej látky na 



Eva Smejkalová: Analýza možností využitia poznatkov diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov v horninovom prostredí 

 

 

2015                                                                                                                                                                                                                                           34 

vlnovej dĺžke. Podľa spektrálnej charakteristiky je možné odvodiť najvhodnejšie spektrálne 

pásma pre analýzy a detekciu uhľovodíkov. 

Spektrálne prejavy anorganických materiálov sú charakteristické značnou 

absorpciou v infračervenej oblasti. Vo viditeľnej časti spektra je typický pomalý vzostup 

odrazivosti s rastúcou vlnovou dĺžkou. Najrôznejšie odchýlky sú určované prevažne ich 

chemickým zložením, mechanickými vlastnosťami a štruktúrou povrchu. Vplyv chemického 

zloženia sa uplatňuje predovšetkým pri mineráloch a horninách. Pre chemické prvky sú 

typické ich absorpčné pásy, ktoré sú umiestnené na dlhších vlnových dĺžkach (NIR, SWIR). 

Pre každý minerál, horninu či výskyt chemickej zmeny na povrchu, je v rámci aplikácií 

metód DPZ dôležité analyzovať iba určitý z intervalov elektromagnetického spektra (viď 

obrázok č.8), t.j. mať vstupné družicové/letecké scény obsahujúce pásma v záujmovom 

intervale, použiť správne predspracovateľské techniky a klasifikačné algoritmy vhodné pre 

analýzy. Cieľom je hľadanie charakteristických tvarov kriviek (viď obrázok č.9) vo 

vybraných intervaloch elektromagnetického spektram a určovanie absorpčných pásov 

(absorpčných maxím/miním).  

Pri detekcii uhľovodíkov je potrebné definovať oblasti elektromagnetického spektra, 

ktoré je nutné pri ich analýze používať, a v ktorých je ich prítomnosť dokázateľná. Podľa 

Dobrovolného (Dobrovolný, 1998) je ultrafialová časť spektra zaujímavou hlavne pre 

geologické aplikácie. Problémom je silné pohlcovanie UV žiarenia atmosférou: iba jeho 

malá časť sa od Slnka dostáva k Zemi. V ultrafialovej oblasti je na uhľovodíkoch pozorovaný 

jav – fluoroscencia. Jeho využitím je možné pozorovať napr. migráciu uhľovodíkov alebo 

mapovať ropné škvrny v oceánoch a moriach.  

 

Prítomnosť uhľovodíkov analyzujeme v krátkovlnnej oblasti infračervenej časti 

elektromagnetického spektra (SWIR). Štúdia (Qingjiu, et al., 1992) z oblasti East Hebei 

analyzovala odrazivosť uhľovodíkov prítomných na zemskom povrchu. Pomocou 

spektrálnych meraní boli identifikované absorpčné pásma v oblasti 2270–2470 nm. Na 

základe výskumu a použitia skeneru, pracujúceho v krátkovlnnej infračervenej oblasti, boli 

potvrdené najnižšie hodnoty odrazivosti na 2310 nm a 2350 nm. Využitie tohto javu je podľa 

štúdie vhodné práve pre detekciu ropných ložísk.  

Pomocou leteckého hyperspektrálneho skenera HyMap boli dokázané bitúmenové 

absorpčné pásma v oblasti 1730 nm. Výsledky boli získané analýzami a komparáciou 

umelých bitúmenových povrchov s homogénnym podkladom. Detekcia uhľovodíkov na 

prirodzenom povrchu sa pôsobením viacerých vonkajších faktorov stáva problematickejšou. 

Podľa Werffa (Werff, 2006) majú ropné látky svoje absorpčné pásy taktiež v oblasti 1700 

nm a ďalej medzi 2300 – 2350 nm.  

Aj podľa štúdie Allena (Allen, 2006) je pre uhľovodíkové látky možné sledovať 

absorpciu v oblasti 1700 a 2310 a tiež aj v tzv. hydrocarbon plateau medzi 2280-2450 nm. 

Vo svojej práci spomína normalizovaný hydrokarbónový index (NDHI), ktorý pre výpočet 

používa pásma z oblasti 1600 nm a 2310 nm. Výpočet hydrokarbónového indexu podľa 

Kühna (Kühn, et al., 2004) bude podrobne vysvetlený v kapitole 8.3.2.  
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Z prevedenej rešerše a na základe pilotného overenia na testovacích dátach 

vyplynulo, že najdôležitejšou oblasťou elektromagnetického spektra, v ktorej sa 

nachádzajú absorpčné pásma uhľovodíkov (sledujeme tzv. hydrocarbon feature) je 

interval spektra 2310 – 2350 nm a oblasť 1730 nm (viď obrázok č.10, krivky získané 

snímaním povrchu pomocou senzoru HyMap). 

Obrázok 10: Poloha tzv. hydrocarbon feature, zdroj: (Hörig, et al., 2001). 

 

 Spektrálne charakteristiky pre jednotlivé povrchy sú ukladané v tzv. spektrálnych 

knižniciach, teda databázach zložených z kriviek odrazivosti pre typické povrchy. Prístupy 

DPZ sú postavené na zbieraní informácií o zemskom povrchu, o javoch a predmetoch na 

ňom bez priameho kontaktu. Jedna skupina metód DPZ využíva typické spektrálne 

charakteristiky skúmaných povrchov, pričom pracuje s týmito spektrálnymi knižnicami. 

Typické (referenčné) spektrá je možné stanovovať v laboratórnych podmienkach, merať v 

teréne alebo odoberať z leteckých či družicových obrazových dát. 

5.3 Parametre potrebných dát DPZ pre detekciu uhľovodíkov 

Medzi družicami obiehajúcimi okolo Zeme je dôležité zvoliť vhodnú, ktorá svojimi 

senzormi získava dáta z požadovanej časti spektra (s vhodným spektrálnym, priestorovým, 
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rádiometrickým a časovým rozlíšením). Pre detekciu uhľovodíkov sú používané družicové 

a letecké dáta a súčasne pre kalibráciu a validáciu metód je potrebné využívať dáta in-situ.  

Pre každý minerál, horninu či výskyt chemickej zmeny na povrchu je v rámci 

aplikácií metód DPZ dôležité analyzovať iba určitý interval elektromagnetického spektra, 

t.j. mať vstupné družicové alebo letecké scény obsahujúce pásma v záujmovom intervale 

(vhodné spektrálne rozlíšenie). In-situ dáta musia spĺňať obdobné predpoklady, aby boli 

v analýze využiteľné. Plošný rozsah skúmaného územia determinuje použiteľnosť DPZ dát, 

tzn. určuje minimálne priestorové rozlíšenie. Technická úroveň použitého senzoru 

(umiestneného na družici, lietadle alebo v prenosnom zariadení) určuje rádiometrické 

rozlíšenie. Časová dimenzia často závisí od typu analýzy. 

Z výskumu v rámci dizertačnej práce vyplynulo, že pre účely sledovania uhľovodíkov 

metódami DPZ je nutne potrebné mať príslušné dáta (t.j. letecké, družicové, prípadne dáta 

z terénu) z oblasti EM spektra SWIR (shortwave infrared, viď obrázok č.8), ďalej je vhodné 

pracovať aj s dátami z oblasti EM spektra NIR (near infrared) a tiež z viditeľnej časti EM 

spektra (VIS). 

5.3.1 Družicové dáta 

Pre účely sledovania uhľovodíkových látok je potrebné použiť družicové dáta, ktoré 

sa skladajú z pásiem nasnímaných v infračervenom (NIR, SWIR) pásme EM spektra. Pokiaľ 

je cieľom sledovanie prejavov uhľovodíkových kontaminácií, napr. ovplyvnenú vegetáciu 

alebo geologické štruktúry, použiteľné sú dáta aj z oblasti viditeľného spektra (VIS). 

V nasledujúcich odstavcoch sú popisované družice a ich skenery, ktoré snímajú zemský 

povrch v oblastiach EM spektra požadovaných pre detekciu uhľovodíkových látok. Niektoré 

z družíc sú popisované v kapitole detailnejšie z dôvodu využitia ich dát v praktickej časti 

dizertačnej práce. 

 

Dáta družice Terra- skener Aster 

 ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) bol 

umiestnený na družicu Terra koncom roku 1999 a stal sa súčasťou projektu NASA - Earth 

Observation System (EOS). Je spoločným projektom Japonska, USA a Kanady. Skener 

ASTER poskytuje dáta vo vyššom priestorovom i spektrálnom rozlíšení (viď tabuľka č.3). 

Primárny účel použitia dát je pre vedecko-výskumné účely, čo je dôvodom prečo scény 

ASTER nepokrývajú zemský povrch vždy v rovnakom priestorovom intervale, ale častokrát 

sú vytvárané pre výskumníkov na objednávku. Negatívom senzoru je, že je na obežnej dráhe 

viac ako 15 rokov, technický stav sa zhoršuje a kvalita výstupných dát klesá a v r. 2008 

nastal výpadok snímania v krátkej infračervenej oblasti (SWIR). Dáta snímané po 1.4.2008 

sú chybné, nevhodné pre analýzy (JPL, 2012). Časté je použitie dát ASTER pre mapovanie 

hornín a minerálov (Rowan, et al., 2003), (Bourguignon, et al., 2007), (Meer, van der, et al., 

2012). ASTER nesníma v modrom pásme EM spektra, nie je preto možné vytvárať obrazové 

kompozície v prirodzených farbách (Meer, van der, et al., 2012). 

 Dáta ASTER je možné získať v dvoch formátoch predspracovania, level 1A a level 

1B. Level 1A sú dáta s geometrickými korekciami a s koeficientami nutnými pre aplikovanie 

rádiometrických korekcií (uložené spolu s dátami vo formáte *.hdf). Metadátové údaje 
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s koeficientami sú používané v procese predspracovania dát. Dáta levelu 1B sú konvertované 

dáta levelu 1A na hodnoty radiancie – takto spracované je možné v archíve ASTER nájsť 

iba dáta bez prítomnosti veľkého percenta oblačnosti (Abrams, 2002). Pri spracovávaní dát 

levelu 1A alebo 1B je nutné korigovať dáta a odfiltrovať šum spôsobený atmosférou. 

Senzory ASTERu pre pásma VNIR a SWIR sú tzv. „pushbroom“, teda skenujú povrch akoby 

geometricky v jednom pásme. Každá línia je skenovaná ako celé pole 4100 senzormi (JPL, 

2012). 
 

Tabuľka 3: Parametre skeneru ASTER (Terra), zdroj: (JPL, 2012). 

Typ dát optické 

Typ senzoru multispektrálny 

Priestorové rozlíšenie [m] 15, 30, 90 

Počet spektrálnych pásiem 14 

Spektrálny rozsah [nm] 520-11650 (VNIR, SWIR, TIR) 

Archív dostupný od r. 2000 

Rozmer scény [km] 60x60 

Perióda snímania [dni] 16 

Poznámka Dáta SWIR chybné od 1.4.2008 

Dáta družice EO 1 - skenery ALI, Hyperion 

V roku 2000 bola na svoju obežnú dráhu vypustená družica EO-1. Poskytuje 

multispektrálne (senzor ALI) a hyperspektrálne (Hyperion) družicové scény. Parametre dát 

senzoru Hyperion svojím spektrálnym rozsahom (viď tabuľka 4) umožňujú analyzovať 

uhľovodíkové látky. Senzor Hyperion poskytuje vedecky zamerané dáta vhodné pre 

stanovenie charakteristík zemského povrchu a vhodné aj pre detekciu ropných priesakov a 

únikov. Vďaka veľkému počtu spektrálnych pásiem môžu byť so značnou presnosťou 

hodnotené a klasifikované rôzne povrchy. V dátach zo senzoru je pozorovaný jav „vertikálne 

páskovanie“ (striping). Je spôsobený malými odchýlkami pri kalibrácii poľa detektora, 

pohybmi ohniskovej roviny a pôsobiacej teploty. Tento problém sa častokrát objavuje na 

dátach z pushbroom senzorov. Jeho odstránenie býva súčasťou predspracovania dát 

(distribútorom alebo až konečným spracovávateľom dát) a pre tento účel sa používajú 

špeciálne destriping algoritmy. Kvôli postupnej degradácii senzoru je kalibrovaných iba 158 

kanálov, ostatné sú nastavené na hodnotu „0“ (Beck, 2003). 
 

Tabuľka 4: Parametre skeneru HYPERION (EO-1), zdroj: (Beck, 2003). 

Typ dát optické 

Typ senzoru hyperspektrálny 

Priestorové rozlíšenie [m] 30 

Počet spektrálnych pásiem 220 

Spektrálny rozsah [nm] 356-2677 

Archív dostupný od r. 2001 

Rozmer scény [km] 7,7x42 (resp.7,7x185) 

Perióda snímania [dni] 30 
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Senzor ALI (Advanced Land Imager) nesený družicou EO-1 poskytuje dáta 

z viditeľnej oblasti EM spektra (USGS, 2010). Parametre dát sú uvedené v tabuľke č.5. 
 

Tabuľka 5: Parametre skeneru ALI MS (EO-1), zdroj: (USGS, 2010). 

Typ dát optické 

Typ senzoru multispektrálny 

Priestorové rozlíšenie [m] 30 

Počet spektrálnych pásiem 9 

Spektrálny rozsah [nm] 480-2350 

Archív dostupný od r. 2001 

Rozmer scény [km] 37x42 (resp. 37x185) 

Perióda snímania [dni] 30 

Dáta družice Landsat 8- skener Oli 

Obdobne ako senzor Ali, aj senzory umiestnené na družici Landsat 8 poskytujú 

multipsektrálne dáta z viditeľnej oblasti EM spektra (Alberts, 2014). Okrem toho je možné 

získať dáta aj v pásmach SWIR a TIR, ide však stále o multispektrálne dáta. 
 

Tabuľka 6: Parametre skeneru Oli (Landsat), zdroj: (Alberts, 2014). 

Typ dát optické 

Typ senzoru multispektrálny 

Priestorové rozlíšenie [m] 15, 30 

Počet spektrálnych pásiem 9 

Spektrálny rozsah [nm] 500-2300 

Archív dostupný od r. 2013 

Rozmer scény [km] 185x185 

Perióda snímania [dni] 16 

Dáta družice Proba – skener Chris 

Družica Proba so skenerom CHRIS (Compact High Resolution Imaging 

Spectrometer) poskytuje dáta od r. 2001. Senzor CHRIS sníma zemský povrch v 5 módoch. 

V základnom získava obrazové dáta v 62 spektrálnych kanáloch v intervale 773-1036 nm 

s priestorovým rozlíšením 34 m. Ostatné 4 módy poskytujú tématické dáta: mód 2 – 

skúmanie vody, mód 3, 5 - skúmanie krajiny, mód 4 – skúmanie chlorofylu. Dizajn skeneru 

umožnuje snímať povrch až v 150 kanáloch. Časové rozlíšenie je 7 dní (Andreoli, et al., 

2007). 

Dáta družice WorldView 3 

 Družica WorldView bola spustená v auguste 2014. Je jedným z novších projektov, 

ktorý sa podarilo zrealizovať. Pre účely skúmania uhľovodíkov obsahujú dáta pásma 

z oblasti SWIR (pásmo SWIR1- SWIR8). Sú to multispektrálne dáta s vysokým rozlíšením 

- 3,7m pre SWIR a 1,24m pre VIS a NIR (DigitalGlobe, 2014). Keďže ich dostupnosť je až 

približne od jesene 2014 (proces získania dát nie je jednoduchý v porovnaní napríklad 
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s dátami ASTER a HYPERION, je finančne náročnejší) ich použitie nebolo možné a to 

najmä vzhľadom časové možnosti dizertačnej práce. 

Družice s vhodnými parametrami – doteraz nespustené do prevádzky 

Keďže oblasť EM spektra SWIR je natoľko zaujímavá pre vedecko-výskumné, ale 

aj aplikačné účely, existuje viacero projektov a programov, ktoré sa zaoberajú vývinom 

a prípravou prevádzky družíc s vysokým rozlíšením, ktoré majú snímať hyperspektrálne dáta 

v optickej časti EM spektra a svojimi senzormi pokrývať aj oblasť NIR, SWIR. Jednou z 

významných je pripravovaná misia EnMAP (Nemecko). Pôjde o hyperspektrálny družicový 

senzor s dátami z pásma VIS, NIR, SWIR, t.j. až do 2450 nm (EnMAP, 2012). Dáta EnMAP 

svojimi parametrami budú v budúcnosti veľmi vhodné pre účely skúmania uhľovodíkových 

látok. Ostatné plánované družicové misie, ktorých dáta by boli vhodné pre účely sledovania 

prítomnosti uhľovodíkov sú senzory: PRISMA, HyspIRI, HISUI, GISAT, HYPXIM-P, 

Sentinel-1. Detailnejšie údaje o týchto skeneroch neboli v rámci dizertácie zhromažďované, 

keďže ich dáta nie sú dostupné pre overenie. Do budúcnosti a pre možné ďalšie využitie 

vyvinutej procedúry je potenciálne vhodné sledovať vývoj týchto družicových misií 

a v prípade dostupnosti dát tieto družicové scény pre analýzu použiť. 

5.3.2 Letecké dáta 

 V nasledujúcich odstavcoch sú popisované skenery používané pri snímaní zemského 

povrchu pomocou lietadiel (letecký diaľkový prieskum Zeme) a ktoré snímajú zemský 

povrch v oblastiach EM spektra požadovaných pre detekciu uhľovodíkových látok. 

Detailnejšie je popisovaný senzor AVIRIS, ktorého dáta sú neskôr v rámci dizertačnej práce 

v niektorých krokoch testované. 

Dáta senzoru AVIRIS 

Senzor AVIRIS (vyvinutý v laboratóriách JPL) je jedným z prvých 

hyperspektrálnych senzorov (od r.1987, nástupca staršieho senzoru AIS) používaných pre 

vedecké a komerčné účely. Senzor je používaný na lietadlách ER-2 (let vo výške cca 20 km) 

a Twin Otter Turboprop (let vo výške cca 4 km) (AVIRIS, 2013). Parametre AVIRIS dát sú 

uvedené v tabuľke č.7. 

Tabuľka 7: Parametre skeneru AVIRIS, zdroj: (AVIRIS, 2013). 

Typ dát optické 

Typ senzoru hyperspektrálny 

Priestorové rozlíšenie [m] 20 

Počet spektrálnych pásiem 224 

Spektrálny rozsah [nm] 400-2500 

Archív dostupný od r. 1992 

Dáta senzoru HYMAP 

Hyperspektrálny senzor má široké zorné pole a jeho primárne použitie je pre 

geologické aplikácie. Senzor bol použitý aj v prípade výskumných aktivít v Nemecku 

(Hörig, et al., 2001) s cieľom detekcie uhľovodíkov. Senzor pracuje v intervale 400-2500 

nm, dáta na výstupe zložené z 128 pásiem s priestorovým rozlíšením 5 m.  
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Dáta AISA Dual 

Hyperspektrálny senzor určený na snímanie povrchu z lietadiel obsahuje dve 

samostatné jednotky – AISA Eagle (pre VIS a NIR EM spektrum, 400-970 nm) a AISA 

Hawk (pre NIR, SWIR EM spektrum, 970-2450 nm). 

5.3.3 In-situ dáta 

 Dáta získané in-situ sa používajú na tvorbu spektrálnych knižníc a tiež na verifikáciu 

využitých analytických a klasifikačných metód DPZ. Spektrometer je optický prístroj, ktorý 

používa detektory k meraniu rozloženia žiarenia v určitom vlnovom rozsahu. Rádiometer je 

určený k meraniu množstva EM energie v špecifickom vlnovom rozsahu. Spektrorádiometer 

je typ spektrometra, ktorý môže merať energiu žiarenia (intenzitu ožarovania a žiarenia). Pre 

zber terénnych dát je vhodné používať prenosné spektrorádiometre, pričom pre účely 

sledovania uhľovodíkových látok vo forme priesakov alebo kontaminácií je potrebné 

pracovať s prístrojom, ktorý sníma povrch v EM pásmach VIS, NIR, SWIR. 

Spektrorádiometer má jednotlivé kanály prispôsobené intervalom spektra snímaných 

leteckými alebo družicovými senzormi (rôzne prenosné spektrorádiometre sú kompatibilné 

s rôznymi leteckými/družicovými skenermi). Detailne sú popisované 2 prenosné 

spektrorádiometre z dôvodu ich neskoršieho použitia v praktickej časti dizertačnej práce. Pre 

úplnosť sú uvádzané aj ďalšie prístroje, ktoré svojimi parametrami spĺňajú podmienky pre 

skúmanie uhľovodíkových látok. 

Spektrometer Cropscan 

Prenosný terénny multispektrálny spektrorádiometer Cropscan MSR (Multispectral 

Radiometer) umožňuje meranie odrazeného a emitovaného žiarenia aj v mierne oblačných 

podmienkach. Cropscan zaznamenáva a meria množstvo žiarenia na vybraných vlnových 

dĺžkach (v závislosti od typu modelu prístroja Cropscan, viď obrázok č.11) v rozsahu 

vlnových dĺžok 450-1720 nm v 16 kanáloch, pričom jednotlivé modely sú kompatibilné so 

skenermi umiestnenými na družiciach Landsat. Prístroj sa skladá z rádiometra, DLC alebo 

A/D prevodníka, terminálu a operačného systému. Cropscan komunikuje s počítačom cez 

RS-232 I/O port. Senzory pre meranie odrazeného svetla majú zorné pole 28 stupňov 

(Cropscan, 2001).  

Obrázok 11: Príklad krivky spektrálnej odrazivosti a intervaly EM spektra snímané jednotlivými typmi 

prístroja Cropsan, zdroj: (Cropscan, 2001). 
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Použitie Cropscan-u z dôvodu snímaných vlnových dĺžok je najmä pre účely 

monitorovania vegetácie (rast, odhady množstva biomasy, kvalita vegetácie a jej zhoršenie 

v dôsledku znečistení, nedostatku výživy z pôdy), pôdy a úrodnosti, stanovovania typov 

krajinnej pokrývky a získavania validačných dát („ground truth“) pre DPZ analýzy 

(Cropscan, 2014) (e-mailová komunikácia s p. Delom Nanttom z Cropscan Inc.).  

Spektrometer ASD Fieldspec 

Spektrometr FieldSpec je navrhnutý pre terénne merania, pričom zaznamenáva 

VNIR a SWIR časti EM spektra s použitím 2151 kanálov v rozsahu 350-2500 nm. Detektor 

pre VNIR pásmo (Si) je s rozsahom 350-1000 nm. Pre záznam v SWIR používa dva 

detektory (InGaAs s chladením), prvý pre 1001-1800 nm a druhý pre 1801-2500 nm. 

Rozlíšenie snímaných dát je 3 nm pre interval 350-700 nm a 10 nm pre rozsah 1400-2500 

nm. Jeden spektrálny pás zaznamenáva za 0,1 sekundy (ASD, 2014). Snímač komunikuje so 

záznamovou jednotkou pomocou optického kábla. V prípade nepriaznivých svetelných 

podmienok (oblačnosť) je možné k prístroju pripojiť meraciu sondu s integrovaným zdrojom 

svetla. 

 

Kalibračný a referenčný bod je pri oboch spektrorádiometroch riešený s použitím 

bieleho štandardu (Spectralon Labsphere). 

Ostatné použiteľné spektrorádiometre 

Okrem Cropscan a ASD Fieldspec sa pre účely zisku terénnych dát v oblasti 

geologických aplikácií metód DPZ používajú aj ďalšie spektrorádiometre. V tabuľke č.8 sú 

uvedené vybrané, ktoré svojimi parametrami spĺňajú podmienky pre analýzy 

uhľovodíkových látok. 

 

Tabuľka 8: Spektrorádiometre vhodné pre meranie do terénu. 

Výrobca Typ Vlnová dĺžka 

[nm] 

Spectral Evolution PSR 350-2500 

Spectra Vista 

Corporation 

SVC HR 350-2500 

Remspec Held NIR 1300-1800 

Anavo Anavo analyzer 

NIR 

1300-1800 

Polychromix Phazir Rx 1500 - 2400 

 

5.4 Metódy DPZ pre detekciu uhľovodíkov 

 Dizertačná práca je zameraná na analýzu možností využitia poznatkov a metód DPZ 

a na vývoj vlastnej procedúry pre detekciu uhľovodíkových priesakov. Metódy spracovania 

družicových a leteckých dát sú detailne explicitne popisované vo kapitole č.8. Z dôvodu 

prehľadnosti a logickej nadväznosti textu je kapitola, týkajúca sa metód DPZ pre detekciu 
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uhľovodíkov, v rámci štruktúry práce umiestnená až do „Praktickej časti práce“ za definíciu 

záujmových lokalít a popis dát využitých pre výskum. Za ňou nasleduje popis spracovania 

dát, aplikácia metód, praktické overenie navrhnutej procedúry a prezentácia výsledkov.  

5.5 Zhrnutie možností poznatkov DPZ pre skúmanie uhľovodíkov 

 V kapitole bol zadefinovaný DPZ, boli rozdelené jeho prístupy a vyčlenená časť, 

ktorá zodpovedá rámcu dizertačnej práce (teda skúmanie uhľovodíkov). Ďalej boli 

popisované spektrálne pásma pre detekciu uhľovodíkov.  

 Na základe potrebných parametrov dát DPZ pre skúmanie uhľovodíkov boli popísané 

družicové, letecké a in-situ dáta pre analýzy. V tabuľke č.9 je uvedený prehľad senzorov. 

 

Tabuľka 9: Senzory používané pri detekcii uhľovodíkov. 

Senzor Typ nosiča Prevádzkovateľ 
Počet 

pásiem 

Spektrálny 

rozsah [nm] 
Pozn. 

ASTER 

družicový 

Japan, USA 15 520 – 11 650 - 

HYPERION JPL, USA 242 360 – 2580 - 

CHRIS ESA, UK 117 400 – 1050 Nepokrýva SWIR 

WorldView-3 Digital Globe 17 400 – 2365 Spustený 08/2014 

EnMAP DLR, DE 228 420 – 2450 

Plánovaná 

prevádzka / 

spustenie 

od r. 2016 – 2023 

PRISMA ASI, ITA 246 400 – 2500 

HyspIRI NASA/JPL, USA 218 VNIR, SWIR 

HISUI/ 

ALOS-3 
JAXA, Japan 185 VNIR, SWIR 

GISAT GISAT, India 213 VNIR, SWIR 

Sentinel-2 ESA 13 VNIR 

AISA 

EAGLE 

letecký 

Spectral Imaging 244 430 – 1000 

- 

AVIRIS NASA, JPL 242 400 – 2500 

CASI 
ITRES 

Research Limited 
288 410 – 960 

HYDICE 
Naval Research 

Laboratory 
128 400 – 2500 

HyMap 
Integrated 

Spectronics Pty Ltd 
128 450 – 2500 

PROBE-1 
Earth Search 

Sciences Inc. 
128 400 – 2500 

ASD  

terénny 

- 
2151 

kanálov 
350 – 2500 

- 

CropScan - 
16  

kanálov 
400 – 1700 
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6 Analyzované územia  

Kapitola je venovaná popisu jednotlivých lokalít, v rámci ktorých boli testované 

možnosti DPZ, t. j. boli získané alebo vlastnoručne namerané dáta terénnym spektrometrom, 

identifikované boli vhodné družicové a letecké dáta pokrývajúce oblasti a boli aplikované 

a overované jednotlivé metódy. Pre analýzy boli vybrané tri lokality: Santa Barbara, Korňa 

a Nesyt (viď obrázok č.12). Dôvody výberu lokalít, ich parametre a charakteristiky sú 

obsahom nasledujúcich kapitol. 

Obrázok 12: Lokalizácia analyzovaných území, zdroj: autor. 
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6.1 Územie Santa Barbara – uhľovodíkové priesaky 

Prvou záujmovou lokalitou je územie v okolí miest Santa Barbara a Ventura (viď 

obrázok č.12, č.13). Nachádza sa v južnej časti Kalifornie, USA (34.4292°N 119.1402°W). 

Lokalita bola vytipovaná medzi záujmové, pretože sú na jej území situované viaceré výskyty 

prirodzených uhľovodíkových priesakov. Panva Ventura je jednou z hlavných oblastí 

produkcie ropy v Kalifornii (Rubio, 2002). Lokalita, kde sú identifikované priesaky 

a ložiská, sa rozprestiera v širokom okolí mesta Santa Barbara (resp. na území celej panvy 

Ventura). V predkladanej dizertačnej práci je územie pre jednoduchosť nazývané podľa 

mesta „Santa Barbara“. 

Obrázok 13: Fotografie z miest priesakov Santa Barbary, zdroj: (Ellis, et al., 2001). 

 

Santa Barbara je lokalita, ktorá bola predmetom záujmu viacerých v minulosti 

uskutočnených výskumov. Uhľovodíkové priesaky tu boli detailne zmapované. Z uvedených 

dôvodov bola lokalita Santa Barbara vytipovaná ako prvá oblasť, kde prebehlo overenie 

a testy metód DPZ pre následný vývoj procedúry pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov. 

6.1.1 Panva Ventura – uhľovodíkové ložiská a priesaky  

Územie panvy Ventura je považované za miesto s najbohatším výskytom 

uhľovodíkových priesakov na svete. V Kalifornii bolo zmapovaných 543 výskytov makro-

priesakov. Uhľovodíkové priesaky objavujú pozdĺž zlomov, ale vyskytujú sa aj v miestach 

mimo zlomových štruktúr (Rubio, 2002). Geologickými pomermi panvy a zároveň aj 

mapovaním uhľovodíkových priesakov sa v detailnej miere zaoberal geológ T. Dibblee 

(Dibblee, 1990) a na obrázku č.14 je uvedený výrez geologickej mapy vytvorenej počas jeho 

výskumov (Ellis, et al., 2001), pričom miesta priesakov sú označené čiernymi kruhmi. 

Obrázok 14: Uhľovodíkové priesaky mapované T. Dibblee, zdroj: (Dibblee, 1990). 
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Na inštitúte ITC sa viacero autorov (viď kapitola 3.2.3) venovalo v rámci svojich 

výskumov oblasti Santa Barbara, Ventura a pohoriu Ojai (Werff, 2006), (Noomen, 2007), 

(Rubio, 2002). Výskum sem situoval aj James Ellis (Ellis, et al., 2001). Z oboch zdrojov, 

ITC – Harald van der Werff a James Ellis, boli autorke pre účely výskumu poskytnuté dáta 

z oblasti Santa Barbara (letecké dáta, fotodokumentácia, vybudovaná spektrálna knižnica).  

6.1.2 Charakteristika územia 

Panvu Ventura rozdeľujeme na západnú a východnú časť. Východná časť je zo 

severu ohraničená zlomom San Gabriel a z južnej časti zlomom Santa Susana (viď obrázok 

č.15). Ropné ložiská sú formované súvrstvím horného Miocénu a spodného Pliocénu 

a koncentrované v pieskovcoch Towsleyho formácie a formácie Modelo. Záujmové územia 

s uhľovodíkovými priesakmi sa nachádzajú v západnej časti panvy Ventura. Západná časť 

Ventury je tvorená jednou z najhrubších častí formácie Pliocén-Pleiostocénu na svete (až 

6200 m). Nachádzajú sa tu dve tektonické subprovincie – Santa Clara a Oxnard šelf. 

Roponosné horniny, nachádzajúce sa na území, sú ílovce Miocénu a skorého Pliocénu. 

Formované pasce sú prevažne antiklinály s vyskytujúcimi sa zlomami (Rubio, 2002). 

Obrázok 15: Zlomové štruktúry panvy Ventura, zdroj: (Meer, van der, et al., 2002). 

 

 Klimaticky územie zaraďujeme do teplej stredozemnej podnebnej oblasti (priemerná 

najvyššia teplota = 21.1 °C, priemerná najnižšia teplota = 11.9 °C, priemerné zrážky: 472.2 

mm/ročne – max. vo februári 118,9 mm, min. v júli 0,3 mm). Väčšina malých riek a potokov 

vysychá počas letných mesiacov.  

  

 ITC (Werff, 2006) a fima Ellis Geospatial (Ellis, et al., 2001) skúmali územie Santa 

Barbara v 3 konkrétnych lokalitách: More Mesa, Sulphur Mountain a Ojai (viď obrázok 

č.16a): 

- „More Mesa“ je územie nachádzajúce sa priamo v meste Santa Barbara, 

v jeho západnej časti. Charakteristické je výskytom veľkého prirodzeného 

ropného priesaku, ktorý je viditeľný na pláži (Pacifický oceán). 
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- Pohorie Sulphur („Sulphur Mountain“) priesaky mapoval v r. 1990 

T.Dibblee (Dibblee, 1990). Priesaky sa vyskytujú sa na viacerých 

miestach. 

- severná časť pohoria Sulphur – údolie „Ojai“ sa nachádza pri cestnej 

komunikácii Osborne, preto je nazývaná aj „Osborne“. 

 Na základe osobnej komunikácie s H. van der Werffom boli zistené informácie 

o lokalite. Miestni farmári tvrdili, že viditeľné prejavy priesakov datujú od zemetrasenia, 

ktoré sa udialo začiatkom 90-tych rokov. Postupne z území lokálni obyvatelia odstraňujú 

uhľovodíkové látky. Na obrázku č.16b na obrazových záznamoch poskytovaných systémom 

Google Earth vizuálne vidieť lokalitu Ojai historicky počas rokov 1994 – 2015. 

Obrázok 16: a) Lokality na území Santa Barbara, b) Ojai na Google Earth, zdroj: autor.  
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6.2 Územie Korňa – prirodzený uhľovodíkový priesak 

Obec Korňa sa nachádza na severozápade Slovenska (kataster Turzovka, okres 

Čadca, Žilinský kraj) v regióne známom pod názvom Kysuce. V obci je situovaný 

prirodzený ropný priesak (49.4111°N 18.5796°E) (viď obrázok č.17). 

Obrázok 17: Fotografie z miesta ropného priesaku v Korni, zdroj: autor. 

 

Územie priesaku a okolité plochy boli použité predovšetkým na zber dát pre 

kalibráciu metódy a jej overovanie. Dôvod výberu tohto územia bol teda determinovaný 

možnosťou vykonania terénnych meraní pomocou spektrorádiometrov.  

6.2.1 Korňanský ropno-plynný priesak 

Podľa skúmania autorov Milička, Macek (Milička, 2012) sa exploračné aktivity 

v oblasti Turzovky začali práve objavením prirodzeného uhľovodíkového priesaku v Korni 

v roku 1898 blízko farmy „Zivčákovci“ v juhozápadnej časti obce. V rokoch 1899-1932 

prebiehala v okolí priesaku ťažba (spojená s aktivitou L.Holczmana) a vyprodukovaných 

bolo cca 200 t surovej ropy. V roku 1998 bol vykonaný vrt Korňa -1 firmou SPP š.p. pobočka 

VVNP Oil Co. Bratislava približne 500 m východným smerom nad ropnými priesakom (viď 

obrázok č.18, vrt KOR-1).  

Obrázok 18: Geologické pomery- vrt Korňa, Turzovka, zdroj: (Milička, 2012). 

 

Priesak sa nachádza pri poľnej ceste približne 65 m od usadlostí domov. V mieste 

priesaku je drobný terénny pokles s priemerom približne 2 m. Z poklesu vyteká voda 
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s prietokom cca 0,1-0,2 l.s-1, pričom na jej hladine je červeno hnedý film spôsobený ropnými 

látkami. Bubliny zemného plynu vystupujú na vodnú hladinu v nepravidelných intervaloch 

a voda spolu s ropou vytvára 50-60 m dlhú výpusť viditeľnú na povrchu až pokiaľ sa odtok 

nestane podpovrchovým. Miestni obyvatelia vypovedali, že občasne je viditeľný jav, kedy 

sa odtok z priesaku dostane až do koryta potoka Kornianka, ktorý sa nachádza približne 110 

m od priesaku a tečie paralelne s miestnou cestnou asfaltovou komunikáciou. (Milička, 

2012) (terénny prieskum autorky, 2010-2014).  

6.2.2 Charakteristika územia  

 Lokalita Korňa sa z geomorfologického hľadiska rozkladá v priestoroch zlomovo-

vrásových štruktúr flyšových Karpát. Prítomné sú prechodné, mierne vyzdvihnuté 

morfoštruktúry vrchovín a pahorkatín. Reliéf charakterizujeme ako planačno-rázsochový 

(typ erózno-denudačného reliéfu). Medzi tvarmi reliéfu sú zastúpené zosuvy, hlboké doliny 

tvaru „V“ bez nivy alebo so slabo vyvinutou nivou. Územie spadá do geomorfologickej 

jednotky: Západné Beskydy, Turzovská Vrchovina, Zadné Vrchy. Prevažuje severná 

a severo-východná orientácia reliéfu, sklon svahov je 6,1°-12°, miestami dosahuje hodnoty 

12,1°-21,0°. Z morfologicko-morfometrických typov reliéfu na území identifikujeme 

stredne až silne členitú vrchovinu (MŽP, 2002).  

 Z geologického hľadiska je obec Korňa a jej okolie súčasťou Magurskej skupiny 

príkrovov karpatského flyšového pásma. Zasahuje sem aj krieda a paleogén vonkajších 

Karpát. Podľa geologickej mapy (Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013) sa na území 

nachádzajú pieskovce, ílovce (tenkovrstvený flyš, červené ílovce, belovežské súvrstvie, 

„pestré vrstvy“, paleocén, vrchný eocén) a na územie zasahujú aj drobové a arkózové 

muskovitické pieskovce, drobnozrnné zlepence (sczawinské vrstvy, solánske súvrstvie), 

mástricht – paleocén. V malej miere sú prítomné pieskovce s glaukonitom, slieňovce 

(bystrické vrstvy, vychylovské súvrstive), lutét – priabón (MŽP, 2002).  

 V rámci hydrogeologických pomerov územie radíme do hydrogeologického regiónu 

paleogén a kvartér povodia Kysuce, sú tu oblasti s nízkou prietočnosťou a hydrogeologickou 

produktivitou. Priemerný špecifický odtok z územia je 12-20 l.s-1.km-2. Lokalita patrí do 

povodia Váhu (koeficient odtoku, odtok/zrážky = 0.36). Dominuje puklinový typ 

priepustnosti. Využiteľné množstvo podzemných vôd v hydrogeologickom rajóne (l.s-1.km-

2) < 0.20 (MŽP, 2002). Z pôd sa na území nachádzajú kambizeme, kyslé až výrazne kyslé 

(oligobázické), konkrétne pseudoglejové kyslé, lokálne pseudogleje modálne kyslé a gleje 

zo zvetralín rôznych hornín. Priepustnosť pôd je definovaná ako stredná a retančná 

schopnosť veľká, vlhkostný režim je vlhký a pôdna reakcia silno kyslá. Z hľadiska zrnitosti 

sú mapované piesčito-hlinité pôdy a štrkovitosť je 0-20%, t. j. pôdy neskeletnaté až slabo 

kamenité. Identifikujeme v pôdy s nízkym obsah humusu (v hĺbke do 25 cm) < 1.8% (MŽP, 

2002). Klimaticky patrí Korňa do okrsku miernej teplej veľmi vlhkej, vrchovinovej oblasti, 

s priemernou júlovou teplotou >16 °C a januárovou -4°C. Priemerné ročné úhrny zrážok sú 

približne 1200-1000 mm/rok (priemerne úhrny zrážok január = 80-70 mm, júl = 100-120 

mm). Počet dní so snehovou pokrývkou je 120, pričom jej priemerná výška je 25,2 cm (bod 

merania Makov), nadmorská výška 574 m. n. m (MŽP, 2002). 
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6.3 Územie Nesyt – staré ekologické záťaže 

 Územie Nesyt je miestnou časťou okresného mesta Hodonín, nachádzajúceho sa na 

južnej hraničnej časti (hranica so Slovenskom) Juhomoravského kraja (48.8305°N 

17.0964°E) (viď obrázok č.19). Na území v minulosti prebiehali ťažobné aktivity 

(explorácia, produkcia ropy a zemného plynu) a z dôvodu intenzívnej ťažby sú v týchto 

miestach mapované staré ekologické záťaže vo forme nedostatočne zlikvidovaných vrtov 

a sond. 

Obrázok 19: Fotografie z územia Nesyt a pamätník Nesyt, zdroj: autor. 

 

Dôvod výberu lokality Nesyt bol determinovaný faktom, že na území prebiehala 

v minulosti ťažba ropy a zemného plynu a existuje predpoklad, že sa tu vyskytujú 

uhľovodíkové priesaky a kontaminácie z dôvodu nedostatočne zlikvidovaných ťažobných 

vrtov a sond. 

6.3.1 Nedostatočne zlikvidované ropné vrty a sondy 

Skúmané plochy sa nachádzajú neďaleko čistiarne odpadových vôd pozdĺž pravého 

brehu rieky Morava (viď príloha č.C). Prvé aktivity spojené s ťažbou nafty v týchto miestach 

začali prebiehať začiatkom 20. storočia (r.1919), viď mapa z r.1932 – príloha D. Rozsah 

prieskumu a ťažby bol v lokalite značný (viď príloha E). Postupným rozvojom technológií 

sa vyvíjali aj šetrnejšie prieskumné a ťažobné postupy. I napriek tomu je v oblasti likvidácia 

starých prieskumných a ťažobných sond problémová (absencia dokumentácie o prvotnom 

stave a jednotlivých operácií na sondách a vrtoch). Existuje predpoklad kontaminácií 

spôsobených únikmi ropy z nezlikvidovaných a nezaistených sond, ohrozenie horninového 

prostredia, podzemnej vody, vrstiev poľnohospodárskej pôdy a okolitých ekosystémov. 

V počiatkoch ťažby boli používané metódy pomocou razenia banských diel 

z povrchu alebo pomocou plytkých vŕtaných sond. Postupné zdokonaľovanie vrtnej techniky 

umožnilo exploatáciu aj hlbšie uložených obzorov. Neskôr (po r.1950) boli v lokalite Nesyt 
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používané aj kombinácie geofyzikálnych metód (reflexné seizmické merania). Postupne 

v ďalšom desaťročí nastal prechod na hermetizovaný spôsob ťažby a začali byť uplatňované 

metódy vtláčaním vody, plynu alebo termické metódy in-situ. Všeobecne možno 

konštatovať, že s postupným vývojom ťažby dochádzalo k šetrnejšiemu a ohľaduplnejšiemu 

spôsobu prieskumu nových a tiež likvidácie starých sond a ložísk (MNDG, 2008).  

Rozsah územia, na ktorom sa pozostatky po ťažbe uhľovodíkov vyskytujú, sa 

pohybuje v desiatkach kilometroch štvorcových. Z hľadiska starých ekologických záťaží sa 

jedná o územie veľmi veľkého rozsahu. 

6.3.2 Charakteristika územia 

Podľa mapy ČGS s názvom „Údaje o území“ patrí záujmové územie Nesyt do oblasti 

typu „chránené ložiskové územia“ s názvom Hodonín X a tiež „ložiská, výhradné plochy“ 

s názvom Hodonín. Podľa mapy boli zásoby nafty k 1.1.1956 všetkých kategórií 49.351 t 

a zásoby plynu všetkých kategórií 2.060 mil m3 (ČGÚ, 2014). 

Lokalitu Nesyt (viť obrázok č.20) z geomorfologického hľadiska zaraďujeme do 

oblasti Alpsko-himalájskeho systému, Západopanónskej panvy, subprovincie Viedenská 

panva, oblasti Juhomoravskej panvy a celku Dolmoravský úval, Dyjsko-moravská niva.  

Na území identifikujeme geologickú jednotku regiónu Alpsko-karpatskej čelnej 

panvy a vnútrohorskej panvy, oblasti vrchného miocénu-spodného pliocénu (vrchný panon-

pont), jazerný brakický vývoj. Geologické podložie územia zaraďujeme do sústavy Českého 

masívu (pokryvných útvarov a postvariských magmatitov) oblasti kvartéru. 

Z chronostratigrafického hľadiska je územie tvorené kenozoikom – kvartér – holocén. 

Nachádzajú sa tu z väčšej časti íly, piesky, štrky, lignit, fluviálne hlinitopiesčité sedimenty 

(fQh), antropogénne uloženiny a v blízkosti koryta hraničnej rieky Morava sa nachádzajú 

deluviofluviálne piesčitohlinité sedimenty. Priemerná nadmorská výška územia je 150 m 

n.m (ČGÚ, 2014).  

Z hľadiska hydrogeologickej rajonizácie vrchné vrstvy územia radíme do kvartéra 

sútokovej oblasti Moravy a Dyje. Územie patrí do povodia Dyje. V základnej vrstve 

rajonizujeme oblasť ako severná časť Dolnomoravského úvalu, terciérne a kriedové panvové 

sedimenty. Nachádzajú sa tu holocénne fluviálne piesčitohlinité sedimenty (s prevládajúcim 

koeficientom transmisivity T = 2x10E-3 – 5.8x10E-3 m2.s-1). Na území sa nachádza 

podzemná voda vyžadujúca zložitejšiu úpravu. Na území boli vykonané umelé 

hydrogeologické vrty, pričom špecifická výdatnosť bola meraná s hodnotami q (l.s-1.m-1) = 

1-10 (ČGÚ, 1990). Podľa mapy geochémie povrchových vôd boli vykonané merania 

v blízkosti územia Nesyt, pričom hodnoty pH boli medzi 6,5-7,5 (v južnej časti na úrovni 

obce Mikulčice, rieka Kyjovka) a hodnoty pH 7,5-8,5 na severovýchodnej časti územia na 

rieke Morava (ČGÚ, 1990).  

 Z pôd (viď obrázok č.21) sa na území nachádzajú černice (modálne, glejové), 

regozeme a antropozeme. V blízkosti koryta rieky Morava sa nachádzajú fluvizeme 

(modálne a oglejené) (ČGÚ, 2014). Z hľadiska podnebia územie patrí do nížinnej časti. 
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Obrázok 20: Geologické pomery na území Nesyt, zdroj: (ČGÚ, 2014).  

 
 

Obrázok 21: Pôdne pomery na území Nesyt, zdroj: (ČGÚ, 2014). 
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7 Vstupné dáta 
V rámci riešenia dizertačnej práce bolo nutné vhodne vyselektovať a získať 

družicové a letecké scény pre analyzovanie záujmových území a overovanie metód. Ďalej 

pre verifikovanie vyvinutej procedúry a pre získanie vstupov pre tvorbu kalibračných dát 

bolo potrebné vykonať terénny prieskum a merania. V kapitole sú popisované presné 

parametre používaných družicových, leteckých a in-situ dát. Tiež sú popisované tzv. ostatné 

podporné vstupné dáta využívané počas výskumu uhľovodíkov metódami DPZ. V rámci 

praktickej časti práce boli využívané viaceré družicové, letecké dáta najmä pre testovanie 

jednotlivých metód DPZ. Na záver však boli výsledné analýzy vkonávané iba s obmedzenou 

množinou vstupných dát.  

7.1 Družicové dáta 

Družicové scény pre záujmové oblasti boli vyberané a objednávané pomocou 

nástroja GLOVIS (Global Vizualization Viewer), ktorý poskytuje organizácia USGS (United 

States Geological Survey). Pre počiatočné analýzy (v rokoch 2008-2009) v rámci dizertačnej 

práce bolo potrebné dáta zakúpiť. V posledných rokoch je prístup k družicovým dátam 

stredného a vysokého rozlíšenia jednoduchší, t.j. bezplatný. V niektorých prípadoch (napr. 

pre dáta družice Terra skeneru ASTER) nestačí iba registrácia cez nástroj GLOVIS prípadne 

EarthExplorer, ale je nutné získať špeciálne oprávnenie pre využitie dát pre výskumné účely. 

Autorka v rámci dizertačnej práce získala oprávnenie na zisk a prácu s dátami ASTER.  

Niektoré z družíc, ako napríklad aj družica EO-1 so skenerom Hyperion, nesnímajú 

zemský povrch kontinuálne, ale na základe dopytu od užívateľov dát (tzv. data acquisition 

request) pre výskumné účely. Dopyt na snímkovanie záujmových území Korňa a Nesyt bol 

na družicu EO-1 zasielaný v priebehu rokov 2013 a 2014. Dáta Hyperion pre tieto presne 

uvedené oblasti sa ale nepodarilo získať. 

Pre územie Korňa a jeho skúmanie dátami DPZ je nutné pracovať s veľmi vysokým 

priestorovým rozlíšením a zároveň s potrebným spektrálnym rozlíšením dát. Dostupné 

družicové dáta z oblasti Korňa nespĺňali tieto predpoklady. Z tohto dôvodu boli analýzy 

družicových dát DPZ riešené pre lokality Santa Barbara a Nesyt. Na území Korňa prebiehal 

terénny prieskum a merania spektrorádiometrami. 

V tabuľkách sú uvedené základné parametre k využívaným družicovým a leteckým 

dátam v rámci praktickej časti práce: „označenie“ znamená interné označenie v rámci 

dizertačnej práce,  „ID scény (granula)“ znamená originálne označenie scény, „level“ značí 

úroveň predspracovania používaných vstupných dát. 

 

7.1.1 Dáta ASTER 

V každej zo záujmových lokalít dizertačnej práce bolo možné získať (pomocou 

nástroja GLOVIS prihlásením sa ako špecializovaný overený užívateľ) družicové scény 

skeneru ASTER. Scény boli vo formáte level 1A (formát HDF - Earth Observation System 

Hierarchical Data Format) (viď tabuľka č.10). Pre finálny zisk odrazivostí (reflektancií) zo 

„surových“ dát ASTER je teda potrebné aplikovať geometrické a rádiometrické korekcie 

a odfiltrovať šum spôsobený atmosférou. 
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Tabuľka 10: Vstupné dáta ASTER 

Územie Označenie Dátum Čas ID scény (granula) Level 

Santa 

Barbara 

30621 06.09.2000 19:00:54 
AST_L1A_00309062000190054 

_20141126043544_30621 

1A 

30636 16.11.2000 19:05:13 
AST_L1A_00311162000190513 

_20141126043544_30636 

30625 03.01.2001 19:04:22 
AST_L1A_00301032001190422 

_20141126043544_30625 

30638 25.04.2001 19:02:05 
AST_L1A_00304252001190205 

_20141126043544_30638 

30632 15.11.2002 18:46:43 
AST_L1A_00311152002184643 

_20141126043544_30632 

Korňa* 
11128 17.8.2002 09:51:41 

AST_L1A_00308172002095141 

_20141126023052_11128 

11130 16.4.2007 09:56:61 
AST_L1A_00304162007095631 

_20141126023052_11130 

Nesyt 
8379 02.04.2002 09:57:53 

AST_L1A_00304022002095753 

_20141126025451_8379 

8381 09.05.2004 09:56:31 
AST_L1A_00305092004095631 

_20141126025451_8381 

*priestorové rozlíšenie dát ASTER (30m) je nevhodné pre skúmanie ropného prameňa 

 

7.1.2 Dáta HYPERION 

Scény zo skeneru Hyperion bolo možné získať pre lokalitu Santa Barbara a pre 

lokalitu umiestnenú južne od lokality Nesyt – pracovne bola lokalita nazvaná Gbely (viď 

tabuľka č.11). Používané dáta Hyperion boli získané vo forme typu „L1GST“, t.j. 4.stupeň 

predspracovania – dáta sú rádiometricky opravené, geometricky prevzorkované 

a transformované do zobrazenia (georeferencované) vo formáte GeoTIFF. Digitálne hodnoty 

v týchto „surových dátach“ reprezentujú absolútne hodnoty žiarenia (uložené ako 16-bit 

signed integer) (USGS, 2006).  

 

Tabuľka 11: Vstupné dáta HYPERION 

Územie Označenie Dátum Čas ID scény (granula) Level Pozn. 

Santa 

Barbara 
299110 26.10.2006 18:18:46 EO1H0410362006299110PP L1GST - 

Korňa - - - - - - 

Nesyt 3271110 28.09.2003 09:27:44 EO1H1890262003271110PZ L1GST Gbely 

 

7.1.3 Dáta ALI 

 V každej zo záujmových lokalít dizertačnej práce bolo možné získať (pomocou 

nástroja GLOVIS) družicové scény skeneru Ali. Skener poskytuje dáta z viditeľnej časti EM 

spektra (viacej pásiem) a tiež aj z oblasti SWIR. Dáta boli získané pre prípadnú potrebu 

práce s pásmami, ktoré skener poskytuje. 
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Tabuľka 12: Vstupné dáta Ali 

Územie Označenie Dátum Čas ID scény (granula) Level 

Santa 

Barbara 
30110 30.01.2005 18:22:44 EO1A0420362005030110PZ 

L1GST 
Korňa 

204110 23.07.2009 09:26:19 EO1A1890252009204110T3 

339110 05.12.2010 09:14:53 EO1A1880252010339110T4 

224110 28.08.2012 09:29:31 EO1A1890252012241110KF 

2293110 19.10.2012 09:13:51 EO1A1890252012293110K3 

3364110 30.12.2013 08:44:10 EO1A1880252013364110T4 

Nesyt 3271110 28.9.2003 09:25:08 EO1A1890262003271110PZ 

 

7.1.4 Dáta OLI 

 V každej zo záujmových lokalít dizertačnej práce bolo možné získať (pomocou 

nástroja GLOVIS) družicové scény skeneru Oli umiestneného na družici Landsat 8. Dáta 

boli získané pre prípadnú potrebu práce s pásmami VIS, ktoré skener poskytuje. 

 

Tabuľka 13: Vstupné dáta Oli 

Územie Označenie Dátum Čas ID scény (granula) Level 

Santa 

Barbara 
5066 07.03.2015 18:34:12 LC80420362015066LGN00 

Geotiff 
Korňa 

3210 29.07.2013 09:41:01 LC81890262013210LGN0 

3251 08.09.2013 09:34:52 LC81880262013251LGN00 

Nesyt 3210 29.07.2013 09:41:01 LC81890262013210LGN0 

 

7.2 Letecké dáta - AVIRIS 

Z územia Santa Barbara boli použité letecké dáta nasnímané senzorom AVIRIS, 

ktoré organizácia JPL poskytuje pre vedecké účely. AVIRIS poskytuje dáta len z územia 

Spojených štátov amerických.  

 

Tabuľka 14: Vstupné dáta AVIRIS 

Územie Označenie Dátum ID scény (granula) Level Časť 

Santa 

Barbara 

1 r.2014 f140416t01p00r14_refl 

reflektancie 

Ojai 

2 r.2014 f140606t02p00r10_refl 
Sulphur 

Mnt. 

3 r.2014 f150217t01p00r14_refl 
More 

Mesa 

Korňa - - - - - 

Nesyt - - - - - 
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7.3 In-situ dáta – zisk pomocou prístrojov Cropscan a ASD Fieldspec 

Pre účely dizertačnej práce boli využívané dva druhy dát in-situ. Rozlišované sú 

podľa typu skenera, ktorý bol v teréne použitý. Najskôr boli terénne merania vykonávané 

pomocou prenosného spektrorádiometra Cropscan zapožičaného od Ústavu krajinnej 

ekológie Slovenskej Akadémie Vied (ÚKE SAV). Merania na lokalite Korňa a Nesyt 

prebehli v prvej etape pomocou Cropscan. V ďalšej etape terénnych meraní bol 

použitý spektrorádiometer ASD Fieldspec 3, ktorý bol zapožičaný od kolegov z Centra 

Výskumu Globálnej Zmeny Akadémie Vied ČR. Terénny prieskum s ASD Fieldspec bol 

vykonaný na lokalite Korňa s cieľom zisku kalibračných dát priamo z miesta prirodzeného 

uhľovodíkového priesaku. Z lokality Santa Barbara boli od tretích strán (zdroj ITC a Ellis 

Geospatial) získané už spracované terénne dáta do formy spektrálnej knižnice. Oba zdroje 

na svoje in-situ prieskumy používali prístroj ASD Fieldspec.  

V nasledujúcich odstavcoch sú popísané in-situ dáta buď vlastnoručne namerané 

v terénne alebo získané vo forme spektrálnych knižníc. 

7.3.1 Merania Cropscan 

Pre merania na lokalitách Nesyt a Korňa bol použitý model prístroja Cropscan 

MSR16R (zobrazený aj s príslušenstvom na obrázku č.22) s podporou 16-tich senzorov 

pásiem 450-1750 nm (pásmam zodpovedá merateľný rozsah intervalov EM spektra viď 

obrázok č.11). Počas merania v teréne je prístroj umiestnený na pomocnej tyči s vodováhou. 

Priemer zorného poľa skenera je polovicou výšky spektrorádiometra nad terénom. 

Prídavnou funkciou prístroja je priemerovanie viacerých vzoriek, ktoré bolo počas meraní v 

teréne použité. Systém zaznamenáva identifikátor merania, čas, úroveň radiácie, meranú 

teplotu počas odberu vzoriek. Každé snímanie vyvolané manuálnym zopnutím spínača trvá 

približne 2-4 sekundy.  

Obrázok 22: Použitý prístroj Cropscsan MSR 16R, zdroj: autor. 

 

Merania typom MSR16 bolo možné vykonávať aj počas mierne oblačných 

podmienok počasia (výskyt oblačnosti typu cirrus, light stratus). Najvhodnejšie je meranie 
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v bezoblačnom počasí, čo v rámci praktickej časti práce veľmi determinovalo dni, kedy bolo 

možné merania realizovať. Na displeji záznamovej jednotky je zobrazovaná úroveň 

osvietenia, optimálna (resp. minimálna) hodnota počas vzorkovania je 400. Výstupy merania 

sú spracovávané pomocou ťažkopádneho užívateľského rozhrania, základom tvorí nahranie 

nameraných dát cez sériový port do počítača, ich postprocessing (transformácia natívnych 

formátov *.mv – milivolt file, *.cmr – corrected milivolt file na formát *.rfl – percent 

reflectance file a *.irr radiometric irr file) a export do číselného formátu (napr. ascii, xls), 

vhodného pre ďalšie analýzy.  

Cropscan - Nesyt  

Na lokalite Nesyt prebehlo prvé meranie a rekognoskácia terénu 8.mája 2010. Ďalšie 

meranie prebehlo 11.júla 2010. Záujmové územie Nesyt je vymedzené v kapitole 6.3. 

Cropscanom boli snímané povrchy: holá pôda v miestach vrtu/sondy, pôda s vegetáciou 

v miestach vrtu/sondy, holá pôda mimo miest vrtov/sond, pôda s vegetáciou mimo miest 

vrtov/sond. Fotografie z merania a rekognoskácie terénu v mesiaci máj sú uvedené na 

obrázku č.23. 

Obrázok 23: Meranie Cropscan na území Nesyt, zdroj: autor 

 

Meranie každého typu povrchu prebehlo po diagonále plochy, pričom pre každý krok 

vzorkovania bolo nasnímaných 10 skenov. Tie sa následne počas post-processingovej fázy 

spriemerovali. Na obrázku č.24 sú uvedené „surové“ merané hodnoty a ich zobrazenie 

v grafe. 

Obrázok 24: Výstup z posprocessingu z Cropscan pre merania Nesyt 
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Cropscan - Korňa 

Na lokalite Korňa prebehlo meranie prístrojom Cropscan 10.mája 2014. Záujmové 

územie Korňa a poloha uhľovodíkového priesaku je vymedzená v kapitole 6.2. Cropscanom 

boli snímané povrchy: priesak, povrchy v blízkosti priesaku s vegetáciou, povrchy 

v blízkosti priesaku bez vegetácie, povrchy s vegetáciou vzdialené od priesaku cca 5 m. 

Fotografie z merania a rekognoskácie terénu v mesiaci máj sú uvedené na obrázku č.25. 

Obrázok 25: Meranie Cropscan na území Korňa, zdroj: autor. 

 

Príklad súboru ktorý je výsledkom post-procesingu meraných dát a ich zobrazenie 

do grafu je uvedený na obrázku č.26.  

Obrázok 26: Výstup z postprocessingu z Cropscan z merania Korňa, zdroj: autor. 

 

Výsledky boli post-procesingovými nástrojmi (integrované do rozhrania Cropcsan) 

spracované na hodnoty reflektancií (odrazivostí). Pripravené boli ASCII súbory použiteľné 

na ďalšie spracovanie. 



Eva Smejkalová: Analýza možností využitia poznatkov diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov v horninovom prostredí 

 

 

2015                                                                                                                                                                                                                                           59 

7.3.2 Meranie ASD Fieldspec 

Pre meranie na lokalite Korňa bol použitý model prístroja ASD Fieldspec 3 

(zobrazený aj s príslušenstvom na obrázku č.27) s podporou 2151 kanálov v pásmach 350-

2500 nm.  

Obrázok 27: Použitý prístroj ASD FieldSpec. zdroj: autor. 

ASD Fieldspec 3 - Korňa 

Merania s prístrojom ASD Fieldspec 3 prebehli s pomocou kolegov z CzechGlobe 

AV ČR, od ktorých bol tento prístroj zapožičaný. Meranie prebiehalo dňa 11.10.2014 o cca 

15 hodine. Obdobne ako pri meraní Cropscan z územia ropného priesaku boli jednotlivé 

merania vykonané z povrchov: priesak, povrchy v blízkosti priesaku s vegetáciou, povrchy 

v blízkosti priesaku bez vegetácie, povrchy s vegetáciou vzdialené od priesaku cca 5 m. 

Z dôvodu menšej oblačnosti v deň merania bola použitá sonda s integrovaným zdrojom 

svetla (Contact Probe), viď obrázok č.28. 

Obrázok 28: Meranie v Korni - sonda s integrovaným zdrojom svetla, zdroj: autor.  

  

Dáta z terénu boli v pomocou softvérového prostredia dodávaného k zariadeniu 

spracované - boli odfiltrované „zlé pásma“ a dáta boli pripravené do ASCII formátu 

vhodného pre ďalšie spracovanie.   
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ASD Fieldspec – Santa Barbara 

Hotové spektrálne knižnice, ktoré boli vytvorené na základe terénnych meraní na 

území Santa Barbara boli pre výskumné účely poskytnuté autorke od p. Haralda van der 

Werffa (inštitút ITC) a p. Jamesa Ellisa (firma Ellis Geospatial). 

 

ITC 

Merania ITC boli vykonávané na dvoch lokalitách – Sulphur Mountain a Ojai (viď 

obrázok č.16). Obe patria do zadefinovaného záujmového územia Santa Barbara. Priesaky 

sú na týchto miestach aktívne – na povrchu sú viditeľné bubliny, nahromadenia 

dechtu/asfaltu.  

1. Lokalita Sulphur Mountain: v 3 miestach boli vykonávané merania ASD 

FieldSpec a tiež odobrané vzorky, ktoré boli vyhodnocované v laboratórnych 

podmienkach. Prvé dve merania boli realizované na vrchnej časti kopca, kde ropa 

na povrchu bola vysušená slnkom a javila sa viac ako decht/asfalt. Posledné 

meranie bolo z oblastí ropných priesakov v tekutejšej forme a odobrané boli 

vzorky pre laboratórne merania. 

2. Lokalita Ojai: v 3 miestach boli vykonávané merania ASD FieldSpec. Merané 

boli odumreté časti rastlín a lesa v blízkosti priesaku (Ojai Dead Wood). Ďalej 

boli merané plochy priesaku (mierne vysušené slnkom) – Ojai Tar Seep. Ako 

posledné boli merané plochy asfaltovej cesty v blízkosti priesaku – Ojai Tar 

Road. 

 

 

Ellis Geospatial 

 Merania fy. Ellis Geospatial boli vykonávané na 3 lokalitách (viď obrázok č.16) – 

Sulphur Mountain Ojai (nazývaná tiež Osborne) a More Mesa v roku 2000. Všetky patria do 

zadefinovaného záujmového územia Santa Barbara. Použitý bol ASD Field Pro VNIR-

SWIR spektrometer (teda starší typ ako v prípade meraní ITC, resp. na Korni). Vytvorenie 

databázy spektrálnych kriviek bolo vykonávané na zákazku firmy GeoSAT Commitee (e-

mailová komunikácia s p. J. Ellisom). Pre vedecko-výskumné účely bola táto rozsiahla 

spektrálna knižnica poskytnutá autorke dizertačnej práce. 

James Ellis zdokumentoval spektrálne charakteristiky priesakov, únikov ropy a 

ropou nasýtených pôd a zostavil spektrálnu knižnicu (Ellis, 2005). Počas práce bola 

používaná pozemná a letecká hyperspektrálna technológia (senzor Probe-1). Merané boli 

spektrá materiálov, ktoré sa vyskytujú spolu s pevninskými ropnými vývermi a ropou 

nasiaknutými pôdami na juhu Kalifornie. Ako podporné materiály boli využité geologické 

mapy a digitálne terénne modely územia. Pre charakterizovanie uhľovodíkových priesakov 

bol použitý pozemný spektrometer. Dáta nazbierané v teréne boli úspešne porovnané 

s výsledkami družicových analýz. Na základe výsledkov nasledovalo budovanie spektrálnej 

knižnice.   
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7.4 Ďalšie podporné dáta 

Pre účely dizertačnej práce okrem družicových, leteckých a in-situ dát boli používané 

aj ďalšie mapové zdroje: 

- Corine Land Cover: typy krajinnej pokrývky 

- Atlas Krajiny SR. 

- Open Street Map, 

- Google Earth 

- Geologické mapy (ČÚZK, CENIA geoportál,) 

Pre prípravu tzv.ground truth (reálny stav na sledovanom území) boli vytvorené dva 

mapové datasety: ground truth pre územie Santa Barbara a ground truth pre územie Nesyt. 

Mapa pre Nesyt bola vytvorená pomocou mapových podkladov od MND a.s. s informáciou 

o vrtoch a sondách na Nesyte (viď príloha E). Mapa pre Santa Barbaru bola vytvorená 

pomocou informácií z terénneho prieskumu od kolegov z ITC a Ellis Geospatial. 

7.5 Zhrnutie a prehľad používaných vstupných dát 

Potenciálne využiteľné sú dáta z družíc poskytujúcich optické dáta: EO-1 (Hyperion, 

Ali), Terra (ASTER), IRS-P6v (senzory AWiFS, LISS-III), SPOT 5 (HRG_MS), Landsat 8 

(Oli), Rapid Eye, dáta nemeckého EnMap (251 pásiem, spektrálne rozlíšenie 400-2500nm), 

prípadne letecké senzory AVIRIS, HyMap alebo AISA Eagle (taktiež vhodné spektrálne 

rozlíšenie 400-2500 nm). Úroveň predspracovania dát bola určená prioritne s aplikovanými 

geometrickými a rádiometrickými korekciami (prípadne georeferencované do 

súradnicového systému). Spektrálne rozlíšenie je požadované nasledovne: viditeľné 

spektrum (380 - 800 nm), infračervená oblasť (1700-1800 nm, 2200-2500 nm). Pre analýzy 

sú vhodné dáta s vysokým, prípadne až veľmi vysokým rozlíšením, v zásade je požiadavka 

rozlíšenia podradená požiadavke spektrálneho rozlíšenia. V tabuľke č.15 je uvedený prehľad 

využívaných vstupných dát v praktickej časti dizertačnej práce. V prílohách A-C sú 

jednotlivé dáta a územia zobrazené v mapovej forme. 

 

Tabuľka 15: Prehľad používaných vstupných dát 

 Hyperion Aster Ali / Oli Aviris ASD 
Crop 

scan 

Typ senzoru 
Družicový, 

hyper. 

Družicový, 

multi. 

Družicový, 

multi. 

Letecký, 

hyper. 

Terén, 

hyper. 

Terén,

multi. 

Počet pásiem 242 15 7/9 224   

Pásma pre 

„uhľovodíky“ 

155-160 

216-220 
4,8 5,7/6,7 

142-147 

204-205 
áno nie 

Spektrálne 

rozlíšenie 

[nm] 

426 – 2395 500-2500 
433-2350/ 

433-2300 
380-2500 350-2500 

350-

1700 

Priestorové 

rozlíšenie [m] 
30 30 30 20 - - 

ÚZEMIE 
S.Barbara 

- 

S.Barbara 

Nesyt 

S.Barbara 

Nesyt 

S.Barbara 

- 

S.Barbara 

Korňa 

- 

Korňa 
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8 Metódy spracovania 

V kapitole sú popisované metódy DPZ vhodné pre analýzy uhľovodíkových látok. 

Počas práce boli skúmané a testované viaceré prístupy k spracovaniu dát DPZ. Na základe 

východiskových predpokladov (teoretického pozadia) jednotlivých metód a vzhľadom na 

charakter záujmových lokalít v ČR, SR a USA (rozsah priesakov v Korni, v Santa Barbare 

a staré ekologické záťaže na Nesyte, typológia, charakter krajiny, atď.) boli pre overenie 

a pre použitie vo vyvíjanej procedúre vybrané niektoré z metód. Vysvetlené sú detailnejšie 

v kapitolách 8.1- 8.4. V kapitole 8.5 sú spomenuté ďalšie potenciálne použiteľné prístupy 

pre analýzy s cieľom detegovať uhľovodíkové látky, tieto algoritmy však neboli použiteľné 

pre aplikáciu na záujmové územia dizertačnej práce. Dôvody sú objasnené v 

rovnomennej kapitole.  

 Algoritmy a postupy, ktoré sú uvádzané sa aplikujú počas analytickej a klasifikačnej 

fázy spracovania údajov. Predchádza im predspracovanie (korigovanie vplyvu atmosféry, 

polohy a dráhy senzora, zakrivenia Zeme), zvyšovanie kvality družicových alebo leteckých 

obrazových dát. Počas predspracovania sa používajú štandardné postupy pre analýzy dát 

DPZ – ich aplikácia je opisovaná v kapitole 9.1 o predspracovaní vstupných dát.  

V rámci nasledovnej kapitoly sú popisované aj programové prostriedky (softvér) 

a hardvérové vybavenie používané v praktickej časti dizertačnej práci vrátane sledu krokov 

(metodiky) dizertačnej práce. 

8.1 Metódy pre tvorbu spektrálnych knižníc 

Pre aplikáciu metód využívajúcich spektrálne charakteristiky je nutné mať, resp. 

vytvoriť si databázu (knižnicu) spektier. Referenčné krivky, nachádzajúce sa v spektrálnych 

knižniciach, tvoria interpretačné kľúče a vzory. Porovnávanie kriviek z knižníc a kriviek 

získaných z analyzovaného obrazu je možné aj vizuálne alebo sofistikovanejším spôsobom 

pomocou viacerých algoritmov.  

8.1.1 Spektrálna knižnica – manuálne zostavenie 

Knižnicu spektier je možné zostaviť manuálne tromi spôsobmi (Exelis, 2010): 

1. zo „surových“ dát nameraných in-situ prenosnými spektrorádiometrami  

2. na báze iných spektrálnych knižníc 

3. generovaním spektrálnych kriviek priamo z družicových alebo leteckých dát  

 

V softvérových produktoch pre analýzy dát DPZ sú implementované viaceré 

spektrálne knižnice (napr. knižnica zo zdrojov USGS, JPL). Pre vytvorenie knižnice 

manuálnym spôsobom je potrebné postupovať podľa predpísaných krokov (viď obrázok 

č.29a) – načítať vstupné dáta, zostaviť knižnicu napríklad pomocou modulu „Spectral 

Library Builder“. Po vytvorení vlastnej knižnice je možné jej správnosť overiť porovnaním 

s už jestvujúcou knižnicou spektier sledovaného materiálu metódou „spectral matching“, čo 

znamená porovnávanie referenčného spektra s vytvorenými spektrami (testovacími). Softvér 

ENVI má implementovaný modul „THOR Material Identification“, pomocou ktorého sú 
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vykonávané porovnávania medzi knižnicami. V module sú implementované algoritmy pre 

porovnávanie zhody medzi spektrálnymi krivkami. 

Vytvorenú knižnicu je potrebné prevzorkovať podľa účelu použitia a podľa typu 

využívaných dát DPZ, a to napríklad s použitím nástroja „Spectral Resampling“ 

implementovaného do programového prostredia ENVI. Ak sú na vstupe do prevzorkovacej 

metódy použité vlnové dĺžky stredu pásiem, ENVI prevzorkuje dáta pomocou Gaussovho 

modelu s hodnotami FWHM (full-width at half maximum) rovnajúcimi sa krokmi medzi 

pásmami. Do prevzorkovacieho procesu môže byť na vstupe použitá aj filtrovacia funkcia. 

Zadáva sa pre konkrétny skener. 

Obrázok 29a: Schéma vybudovania spektrálnej knižnice manuálne, zdroj: autor. 

8.1.2 Spektrálna knižnica – automatický proces 

Spektrálnu knižnicu je možné postaviť poloautomatickým spôsobom pomocou 

metódy SMAAC (Sequential Maximum Angle Convex Cone Endmember Extraction). Pre 

vytváranie referenčných spektier = endmemberov („čisté spektrá“ = spectral endmembers) 

je potrebné pracovať s hyperspektrálnymi dátami. Metóda používa model konvexných 

kužeľov, pričom extrémne body (najsvetlejšie pixle) sú použité na vytvorenie prvého kužeľa, 

ktorý vytvorí prvý endmember. Ďalej sú hľadané pixle najodlišnejšie od prvých nájdených, 

pričom postupne je prehľadávaný celý obrazový záznam s vyextrahovaním endmemberov 

podľa zadaného prahu (t.j. počet endmemberov, ktoré chceme metódou SMAAC získať) 

(Gruninger, et al., 2004). 

Obrázok 29b: Schéma vybudovania spektrálnej knižnice automaticky, zdroj: autor. 
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8.2 Metódy využívajúce spektrálne charakteristiky - klasifikácia 

Podľa Dobrovolného (Dobrovolný, 1998) tvorí klasifikácia cieľovú časť spracovania 

obrazu. V najvšeobecnejšom zmysle slova je to proces, pri ktorom je jednotlivým 

obrazovým prvkom priraďovaný určitý informačný význam. Jeho cieľom je nahradiť 

hodnoty rádiometrických charakteristík pôvodného obrazu, ktoré vyjadrujú spektrálne 

vlastnosti objektov a javov na ňom zobrazených, hodnotami vyjadrujúcimi tzv. informačné 

triedy. Klasifikácia je založená na použití určitých pravidiel – klasifikátorov, rozhodujúcich 

o tom, do ktorej triedy budú jednotlivé obrazové prvky zaradené. Klasifikáciu podľa spôsobu 

a okamihu zásahu spracovávateľa do procesu môžeme rozdeliť na riadenú, neriadenú 

a hybridnú (poloriadenú). Pri riadenej klasifikácii spracovávateľ vopred špecifikuje 

trénovacie plochy (známe povrchy v obraze, známe „endmembers“ v spektrálnych 

knižniciach), ktoré sa ďalej automatizovane vyhodnocujú. Počas neriadeného prístupu sú 

najprv všetky pixle automaticky zatriedené a následne im spracovávateľ priradzuje význam. 

V rámci dizertačnej práce boli využívané možnosti riadených klasifikátorov, pretože existujú 

trénovacie plochy, resp. v práci sú vytvárané „endmembers“ do formy spektrálnej knižnice.  

Princíp DPZ a špecifické spektrálne pásma pre detekciu uhľovodíkov sú vysvetlené 

v kapitole 5.1 a 5.2. Pre účely prehľadného rozdelenia typov metód spracovania dát boli 

v predkladanej kapitole vyčlenené tie, ktoré explicitne využívajú spektrálne charakteristiky, 

resp. využívajú typické krivky spektrálnych odrazivostí pre skúmanie jednotlivých 

skúmaných povrchov. Metódy tvorby spektrálnych charakteristík (ukladaných do 

spektrálnych knižníc) sú popisované v kapitole 8.1. Pre účely detekcie uhľovodíkových látok 

sú použiteľné klasifikátory SAM a detekcia spektrálnych anomálií, ktorých vysvetlenie je 

obsahom nasledujúcich kapitol. 

 

8.2.1 Klasifikátor SAM - mapovanie spektrálneho uhla 

Metóda SAM (Spectral Angle Mapper) využíva charakteristické spektrálne 

absorpcie. Algoritmus je založený na výpočte miery podobnosti medzi testovaným 

spektrálnym profilom z hyperspektrálneho obrazu a spektrom z knižnice. Ako miera 

podobnosti je použitý tzv. spektrálny uhol, ktorého konštrukcia je znázornená na obrázku 

č.30. 

 

Obrázok 30: Spektrálny uhol pre metódu SAM, zdroj: autor. 
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Klasifikátor používa pre výpočet nasledovný vzťah (Borengasser, et al., 2008): 

 

𝛼 = cos−1 (
�⃗� .�⃗� 

‖�⃗� ‖.‖�⃗� ‖
)         vzorec (1) 

 

„b“ je vektor známeho, referenčného spektra (napr. z knižnice spektier), „a“ tvorí 

vektor spektra testovaného a α je spektrálny uhol. Na obrázku je pre vysvetlenie definovaný 

uhol iba medzi dvomi pásmami (band 1, band 2). Všeobecne algoritmus funguje pre viacero 

pásiem. Pred analýzou sú dáta podrobené korekciám, preto sa všetky pixely s nulovým 

osvetlením nachádzajú v počiatku súradnicovej sústavy. Osi sústavy sú tvorené pásmami 

multi/hyperspektrálneho obrazového záznamu. Hodnoty pixelu, ktorý predstavuje skúmaný 

povrch, sú vynesené vo vybraných dvoch pásmach do grafu. Pixle, ktoré predstavujú 

rovnaký povrch, ale rôzne osvetlenie, tvoria priamku prechádzajúcu počiatkom. To isté platí 

i pre známe, referenčné spektrum použité zo spektrálnej knižnice. Podľa Dobrovolného 

(Dobrovolný, 1998) priamky definované neznámym spektrom a spektrom referenčným 

zvierajú spolu tzv. spektrálny uhol, ktorý možno použiť ako mieru podobnosti medzi 

testovaným a referenčným spektrom. Testované spektrum potom predstavuje ten povrch, 

ktorého spektrum zviera so spektrom referenčným najmenší spektrálny uhol.  

Na vstupe do algoritmu (implementovaného v ENVI) používame obrazovú scénu 

(hodnoty reflektancie) a spektrálne charakteristiky (endmembers) vo forme spektrálnej 

knižnice. Na výstupe z algoritmu dostávame klasifikovanú obrazovú scénu a set tzv. rule 

obrázkov (v počte podľa počtu vstupných endmemberov). Hodnoty v rule obrázkoch 

zodpovedajú vypočítaným spektrálnym uhlom (v radiánoch) medzi testovacím a referenčým 

spektrom. Podľa zadanej prahovej hodnoty sú pixle priradené do finálneho výsledku – 

klasifikovanej scény s kategóriami spektrálnych charakteristík. V prostredí ENVI je pri 

výpočtoch, resp. aplikovaní klasifikátora SAM možné meniť nastavenia prahovej hodnoty 

pre maximálny uhol. Táto prahová hodnota značí, že vypočítané uhly väčšie ako prahová 

hodnota už nebudú brané do úvahy v súvislosti s klasifikáciou obrazových prvkov a hodnoty 

budú stanovené ako „neklasifikované“ (unclasified). 

8.2.2 Identifikovanie spektrálnych anomálií, detekcie cieľov 

Počas procesu detekcie anomálií hľadáme v analyzovanom obrazovom zázname 

pixely, ktorých spektrum sa jednoznačne odlišuje od spektier ostatných pixelov. Správne je 

aplikovať túto metódu v prípade, keď nie je známy žiadny materiál, ktorý sa na povrchu 

vyskytuje. Existujú rôzne modifikácie prístupu k hľadaniu anomálií.  

V programovom prostredí ENVI je zabudovaných niekoľko nástrojov a prístupov 

k mapovaniu anomálií. Ak máme k dispozícii spektrum materiálu, ktorý hľadáme (napr. 

referenčnú krivku spektrálnej odrazivosti) môžeme použiť metódu „Detekcia cieľa“ (Target 

Detection). Tá deteguje i veľmi malé množstvá daného materiálu. Metóda detekcie cieľov 

implementovaná v prostredí ENVI používa na vstupe knižnicu spektrálnych charakteristík. 

Následuje krok, kedy je vstupná knižnica aplikovaná na testovaciu oblasť a sú vykonávané 

čiastkové porovnávania metódami pre tzv. spetral matching, t.j. zhoda spektra. Ďalšou 

modifikáciou je metóda „Mapovanie materiálu“ (Material Mapping), kedy sa hľadaný 
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materiál vyskytuje na obrazovom zázname vo väčšom množstve. Metóda na základe 

referenčných kriviek zo spektrálnych knižníc zisťuje druhy materiálov, ktoré sa na snímke 

nachádzajú a výsledky zoradí do zoznamu. 

Modul ENVI „Thor Target Detection“ je špeciálnou nadstavbou nad jednotlivé 

algoritmy identifikovania spektrálnych anomálií, pričom vo výsledku kombinuje príslušné 

výstupy z čiastkových porovnávaní a na výsledku publikuje klasifikované plochy, ktoré 

vykazovali zhodu podľa zadaných prahových hodnôt. Pre účely detekcie uhľovodíkov je 

vhodné hľadať zhody pomocou metódy „Spectral Similarity Mapper“, ktorá je hybrinou 

metódou medzi určovaním spektrálneho uhla SAM a metódou hľadania najbližších 

vzdialeností (MinDist) (Exelis, 2010) – na výstupe je vypočítaná hodnota vzdialenosti medzi 

referenčným a stanovovaným obrazovým prvkom (pixelom) a hodnota korelácie tvaru 

krivky referenčného spektra pixelu vs. stanovovaného spektra. Vhodné je do kombinácie pre 

detekciu cieľov vložiť aj algoritmus „Spectral Information Divergence“ , ktorý stanovuje 

odchýlku medzi referenčným spektrom a spektrom stanovovanej plochy (Exelis, 2010). 

8.3 Metódy výpočtu pomerových indexov HD, HI 

Analýzami dát DPZ sa snažíme hľadať funkčný vzťah medzi meranými hodnotami 

odrazivosti (reflektancie) a skúmaným parametrom (prítomnosť uhľovodíkov). Možné je to 

aj pomocou indexov (pomerov jednotlivých snímaných pásiem). Optický index vykazuje 

funkčnú závislosť k skúmanému parametru a zároveň je menej citlivý na ostatné vplyvy 

s javom nesúvisiace (Liang, 2004). V oblasti vyhľadávania uhľovodíkových látok boli 

definované dva prístupy výpočtu pomerových indexov: hydrokarbónová detekcia (HD) a 

výpočet hydrokarbónového indexu (HI).  

8.3.1 Hydrokarbónová detekcia 

Jedným z princípov, na ktorých sú metódy vyhľadávania uhľovodíkov založené, je 

hydrokarbónová detekcia. Nazýva sa tak výpočet indexu HD podľa nasledovného vzťahu 

(Short, 1998).: 

 

𝐻𝐷 =
𝐴+𝐶

2𝐵
            vzorec (2) 

 

Vzťah pracuje so spektrálnymi kanálmi:  

- A= pásmo 2 297 nm  

- B= pásmo 2 313 nm 

- C= pásmo 2 329 nm 

 

Na obrázku č.31 sú zobrazené spektrálne odrazivosti vzoriek piesku s určitou 

koncentráciou bitúmenu (2,5% - 17,5%). Podľa grafu je viditeľné, že vo vybraných troch 

spektrálnych pásmach A, B, C dosahujú krivky minimum. Hodnota je najmenšia v pásme B. 

Pri vyšších koncentráciách by mala byť hodnota (2 * B) < (A+C) a výsledná hodnota HD > 

1. Pri vyrovnaných hodnotách bude hodnota HD = 1. Čím vyššia je koncentrácia bitúmenu 

v piesku, tým je menšia jeho odrazivosť (teda žiarenie je absorbované). Krivka a vzťah pre 
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hydrokarbónovú detekciu stanovená Shortom (Short, 1998) boli získané počas rešeršnej 

činnosti a štúdiu teoretickej bázy, bohužiaľ s autormi indexu sa nepodarilo nadviazať kontakt 

a preto detailnejšie podrobnosti o metóde jeho stanovenia nie sú doteraz známe. 

 

Obrázok 31: Koncentrácia bitúmenu v ropných pieskoch, zdroj: (Short, 1998). 

 

8.3.2 Hydrokarbónový index 

Podľa výskumu Kühna (Kühn, et al., 2004), väčšina autorov zaoberajúcich sa štúdiom 

spektrálnych vlastností uhľovodíkov používa charakteristické absorpčné pásma v oblasti 

2310 nm. Absorpčné maximum na vlnovej dĺžke 1730 nm je príliš blízko hlavnému 

absorpčnému maximu vody. To môže byť príčinou, prečo je táto oblasť menej analyzovaná 

a používaná. Kühn vo svojom výskume pomocou dát z leteckého hyperspektrálneho senzora 

HyMap sleduje uhľovodíky v oblasti 1730 nm a vytvára tzv. hydrokarbónový index.  

Počas výskumu (Hörig, et al., 2001) boli vytvorené referenčné plochy (štvorce 

s vybranými materiálmi umiestnené na rozľahlej ploche), kde boli rôzne typy povrchov 

(piesok, štrk, hlina, atď.) kontaminované uhľovodíkovými látkami (viď obrázok č.32). 

V kapitole 5.2 kde sú rozoberané oblasti elektromagnetického spektra dôležité pri detekcii 

uhľovodíkov, je uvedený obrázok z rovnakej štúdie, na ktorom sú zobrazené krivky získané 



Eva Smejkalová: Analýza možností využitia poznatkov diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov v horninovom prostredí 

 

 

2015                                                                                                                                                                                                                                           68 

leteckým hyperspektrálnym senzorom HyMap snímaním týchto umelých referenčných 

plôch. 

 Obrázok 32: Referenčné plochy pre kalibráciu HI, zdroj: (Hörig, et al., 2001). 

 

Kühn a Hörig zistili, že v oblasti EM spektra 1730 nm nastáva minimum pre pieskový 

povrch kontaminovaný uhľovodíkmi. Krivka vytvára tvar písmena „V“. Absorpcia nie je 

výrazná, ale viditeľná. Na základe poznatkov z merania skenerom HyMap bol zostavený 

vzťah pre výpočet hydrokarbónového indexu. Definované boli „indexové body“, ktoré 

popisujú absorpčné maximum a krivka má tvar „V“ (viď obrázok č.33).  

 

 

Obrázok 33: Princíp výpočtu hydrokarbónového indexu, zdroj: (Kühn, et al., 2004). 
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Ako indikátor prítomnosti ropy a ďalších uhľovodíkov používa hydrokarbónový index 

vertikálnu líniu HI=BB´. Ak sa na povrchu nachádzajú uhľovodíkmi ovplyvnené materiály, 

indexové body A, B a C tvoria trojuholník a hodnota HI>0. Medzi hodnotou HI a množstvom 

koncentrovaných uhľovodíkov existuje priama úmernosť. Ak na povrchu nie su pozorované 

žiadne hydrokarbóny, indexové body netvoria trojuholník a ležia približne pozdĺž jednej 

línie (HI=0). Hydrokarbónový index sa počíta podľa vzťahu (Hörig, et al., 2001): 

 

𝐻𝐼 = (𝜆𝐴 − 𝜆𝐵).
𝑅𝐶−𝑅𝐴

𝜆𝐶−𝜆𝐴
+ 𝑅𝐴 − 𝑅𝐵       vzorec (3) 

 

  

RA, RB a RC sú hodnoty odrazivostí na jednotlivých vlnových dĺžkach (λA, λB, λC) pre 

indexové body. Výpočet bol v štúdii Kühna (Kühn, et al., 2004) aplikovaný na letecké dáta 

a výsledok po výpočte je uvedený na obrázku č.34. Ako „A“ bolo volené pásmo s vlnovou 

dĺžkou 1705 nm, ako „B“ pásmo s 1729 nm a ako „C“ pásmo s vlnovou dĺžkou 1741 nm.  

 

 

Obrázok 34: Výsledky výpočtu indexu HI (Hörig, et al., 2001). 

 

Na obrázku č.34 sú červenou farbou vyznačené detegované uhľovodíkové povrchy. Vo 

zväčšenom výreze v ľavom hornom rohu je zobrazená testovacia oblasť. Tvorila ju veľká 

plocha, na ktorej boli umelo vytvorené rôzne typy povrchov viď obr.č.32 (obyčajný piesok, 

piesok kontaminovaný uhľovodíkmi, zelená vegetácia, betón, plast).   
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8.4 Metódy zisťovania vegetačného stresu– posun „red-edge“ 

Obdobne ako výpočty indexov HI a HD popisované v predchádzajúcej kapitole, je 

možné pomocou indexov analyzovať prítomnosť vegetačného stresu (pojem vegetačný stres 

popisovaný v kapitole 4.3). Jedným z prvých indexov, ktorý sa začal používať pre štúdium 

vegetácie, bol index NDVI (Normalized Diffeence Vegetation Index), ktorý vykazuje 

koreláciu s množstvom zelených rastlín (obsah chlorofylu a vody vo vegetácii) (Liang, 

2004). 

Stav vegetácie sa prejavuje v intervaloch EM spektra na rozhraní červenej oblasti 

(740 nm) viditeľného pásma (VIS) a blízkeho infračerveného pásma (NIR) – tzv. oblasť red-

edge (viď obrázok č.35).  

Red-Edge pozíciou nazývame prudký sklon krivky spektrálnej odrazivosti vegetácie 

medzi nízkou odrazivosťou v červenom pásme (cca medzi 670-750 nm) spôsobenou 

absorpciou chlorofylu a vysokou odrazivosťou v blízkom infračervenom pásme spôsobenou 

vnútornou štruktúrou listu. Stresovaná rastlina vykazuje nižšiu chlorofylovú absorpciu. To 

spôsobuje, že Red-Edge pozícia sa posunie smerom ku kratším vlnovým dĺžkam (< 650nm). 

Podľa Liang (Liang, 2004) je možné sledovať súvislosť stavu vegetácie (obsah chlorofylu) 

a polohy inflexného bodu krivky spektrálnej odrazivosti (reflektančnej) v oblasti red-edge. 

Rast obsahu zelených farbív spôsobuje posun inflexného bodu krivky spektrálnej odrazivosti 

smerom k dlhším vlnovým dĺžkam a naopak úbytok spôsobuje posun do oblasti kratších 

vlnových dĺžok. Poloha inflexného bodu krivky v oblasti red-edge je označovaná ako tzv. 

„Red-Edge Position Index“ (REP). 

 

Obrázok 35: Poloha Red-edge, zdroj: (Borengasser, et al., 2008). 
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Jednou z možných využiteľných metód pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov je 

práve klasifikácia potenciálne ovplyvnenej (stresovanej) vegetácie a následné aplikovanie 

algoritmu detekcie posunu v oblasti „Red-Edge“. Metóde predchádza klasifikácia rastlín na 

sledovanom území, t.j. vyselektovanie rastlinného pokryvu na území. Rastliny nachádzajúce 

sa na potenciálne kontaminovanej pôde by mohli byť poškodené - hovoríme o prítomnosti 

vegetačného stresu. Noomen (Noomen, 2007) sa vo svojej štúdii zaoberala zisťovaním 

vegetačného stresu a monitorovaním vegetácie pozdĺž produktovodov. Cieľom štúdie bolo 

zistiť, ako zemný plyn a dva z jeho komponentov (metán a etán) ovplyvňujú vegetačný vývoj 

a spektrálne vlastnosti kukurice. Terénnemu výskumu predchádzal skleníkový experiment. 

Okrem meraní koncentrácie plynu prebiehali v oboch experimentoch (v skleníku a na 

otvorenom priestranstve) merania výšky rastlín. Najväčšie zmeny boli viditeľné na 

rastlinách ovplyvňovaných etánom. Boli približne 10 – 15 cm kratšie ako „čisté“ rastliny. 

Rastliny ovplyvnené metánom mali približne rovnakú výšku ako čisté. Red-edge pozícia na 

spektrách zo skleníka neukázala žiaden významný rozdiel medzi čistými a ovplyvňovanými 

rastlinami. Výsledky a rozdiely boli významné až z meraní v teréne. Red-edge pozícia čistej 

(control) vegetácie bola na nižších vlnových dĺžkach (približne o 5 nm) ako ovplyvnenej 

(gas) vegetácie. Na základe výsledkov a záverov štúdie možno konštatovať, že metán 

neovplyvňuje výšku rastliny, ani odrazivosť. Etán spôsobuje najväčšie zmeny, spomalenie 

v raste rastliny a najviac ovplyvňuje vegetačný stres (Noomen, 2007).  

Vo výskumoch vegetačného stresu spôsobeného uhľovodíkovými látkami sa 

najčastejšie používa výpočet hodnoty indexu RE, resp. REP pomocou vzťahu (Guyot, et al., 

1992): 

  

𝑅𝐸𝑃 = 700 + 40 (
𝑅𝑟𝑒−𝑅700

𝑅740−𝑅700
)       vzorec (4) 

 

Výpočet reflektancie v inflexnom bode (Rre): 

  

𝑅𝑟𝑒 = (𝑅670 − 𝑅780)/2        vzorec (5) 

 

Metóda (lineárna interpolačná technika) podľa Guyota predpokladá, že krivka 

spektrálnej odrazivosti v pásme red-edge môže byť zjednodušená na líniu umiestnenú medzi 

hodnotou reflektancie v pásme 780 nm a minimálnou hodnotou reflektancie v pásme 

chlorofylovej absorpcie (670 nm). Pre výpočet sú používané pásma 670, 700, 740 a 780 nm. 

„Zdravá“ zelená vegetácia vykazuje umiestnenie pásma red-edge medzi 700-730nm. 

Viaceré štúdie ( (Deng-wei, et al., 2009), (Noomen, 2007), (Noomen, et al., 2004)) dokázali, 

že v prípade stresu spôsobeného uhľovodíkmi nastáva posun polohy red-edge smerom ku 

kratším vlnovým dĺžkam.  

Výpočet indexu je determinovaný dátami DPZ, teda či pre výpočet na vstupe existujú 

príslušné spektrálne pásma. Pre výpočet indexov RE existujú viaceré matematické vzťahy, 

pretože sa oblasťou skúmania stavu vegetácie zaoberá široká skupina autorov. Výber rovnice 

pre výpočet RE teda závisí aj na možnostiach vstupných dát. Vegetačný stres je možné 

zisťovať aj skúmaním iných fenoménov, ako napríklad obsah antocyanínu v listoch rastlín 
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(Gitelson, et al., 2001). Pre tento účel bol definovaný index „Anthocyanin reflectance 

Index“. Jeho výpočet je integrovaný do programového prostredia ENVI.  Odrazivosť 

anthocyanínu je najvyššia v oblasti 550 nm, avšak táto oblasť spektra je ovplyvňovaná aj 

obsahom chlorofylu. Pre výpočet indexu sa teda používajú pásma 550 nm a 700 nm (pásmo 

700 nm pre odfiltrovanie obsahu chlorofylu). 

8.5 Ostatné metódy  

Pre účely sledovania prítomnosti uhľovodíkových látok sú využívané viaceré metódy 

postavené na princípoch DPZ. Nie všetky boli použiteľné pre overenie a aplikáciu na 

záujmových lokalitách dizertačnej práce. Ich princíp a dôvody nevhodnosti použitia sú 

popisované v nasledujúcich podkapitolách. 

8.5.1 Metódy lineárneho zmiešavania 

V realite je do hodnoty každého pixelu premietané rôzne percentuálne zastúpenie 

viacerých povrchov. Krivka spektrálnej odrazivosti heterogénneho pixelu je zložená 

z jednotlivých „spektrálne čistých“ kriviek elementárnych povrchov tzv. endmembers. 

V prírodnom prostredí sa bežne vyskytujú povrchy zložené z viacerých materiálov. Podobne 

je to i pri pôde obsahujúcej uhľovodíky.  

Podľa Dobrovolného (Dobrovolný, 1998) obrazová spektrometria pracuje so 

spektrálne „čistou“ informáciou, uloženou vo výslednej hodnote každého pixelu. Vychádza 

z predpokladu, že spektrálna informácia zmiešaného pixelu vzniká lineárnou kombináciou 

spektrálneho správania všetkých obsiahnutých elementárnych povrchov. Model lineárnej 

kombinácie spektier (zmiešania) tzv. mixing predpokladá, že poznáme spektrá jednotlivých 

elementárnych povrchov a aj ich percentuálne zastúpenie v ploche pixelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 36: Fyzikálny model lineárneho zmiešavania, zdroj: (Dobrovolný, 1998). 

 

Na obrázku č.36 je jeden pixel tvorený tromi elementárnymi povrchmi. Každý z nich 

má určité percentuálne zastúpenie v ploche pixelu a známe spektrálne správanie. Výsledná 

krivka spektrálneho správania zmiešaného pixelu vzniká lineárnou kombináciou spektier 

jednotlivých elementov. Spracovávanie hyperspektrálnych dát spočíva často v opačnom 

procese, označovanom ako tzv. unmixing. Vtedy naopak poznáme spektrá jednotlivých 
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elementárnych povrchov a spektrum výsledné. Z nich hľadáme percentuálne zastúpenie 

jednotlivých elementárnych povrchov.  

Geometrický model lineárneho zmiešavania pre dve pásma výsledného spektra je 

znázornený na obrázku č.36. Všeobecne sú postupy aplikovateľné na viacrozmerný priestor. 

Do grafu sú vynesené hodnoty pixelov podľa ich súradníc vo vybraných pásmach. Pixle 

tvoria obrazec približne v tvare trojuholníka. Aj v prípade, ak by pixle tvorili iný obrazec, 

cieľom je vždy definovať čo najjednoduchší obrazec. Počet vrcholov bude o jeden vyšší ako 

rozmernosť analyzovaného priestoru.  

 

Obrázok 37: Geometrický model lineárneho zmiešavania, zdroj: (Dobrovolný, 1998). 

  

Vrcholy trojuholníka reprezentujú spektrálne čisté, homogénne povrchy 

(endmembers). Tie prispievajú rôznou časťou k spektrálnemu správaniu všetkých bodov vo 

vnútri trojuholníka. Spektrálne správanie akéhokoľvek pixelu vo vnútri trojuholníka je 

formované lineárnou kombináciou jednotlivých elementárnych povrchov A, B, C. Body A, 

B, C zistené z analyzovaného obrazu predstavujú iba aproximáciu spektier elementárnych 

povrchov A´, B´, C´z knižnice spektier. 

 Aplikáciou lineárneho zmiešavania je metóda SMA (Spectral Mixture Analysis). Je 

prostriedkom pre určovanie množstva materiálu zastúpeného v multispektrálnom alebo 

hyperspektrálnom obraze, založeným na spektrálnych charakteristikách materiálov. 

Predpokladáme, že odrazivosť každého pixelu je lineárnou kombináciou materiálov 

nachádzajúcich sa na ploche, ktorú pixel zobrazuje. Azerbajdžanská štúdia (Scholte, 2005) 

sledovala bahenný vulkanizmus spojený s priesakmi uhľovodíkov. Nájdenie elementárnych 

povrchov je kľúčovou časťou postupu SMA. Je to možné napríklad pomocou spektier zo 

spektrálnych knižníc, analýzou hlavných komponentov alebo odstránením minimálneho 

šumu. Elementárne povrchy je možné jednoducho a automaticky generovať s použitím 

nástrojov programových produktov pre analýzy dát DPZ. Modifikácia algoritmu SMA pre 
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hyperspektrálne snímky sa nazýva VMESMA (Variable Multipe Endmember SMA). 

Algoritmus bol napísaný v interaktívnom jazyku IDL (Interactive Data Language). Patrí 

medzi tzv. unmixing nástroje Na obrázku č.38 je uvedený prehľad krokov pre tento 

algoritmus.  

 

Obrázok 38: Postup procesu metódy VMESMA, zdroj (Scholte, 2005). 

 

 

Algoritmus pracuje na princípe lineárneho zmiešavania a teda najprv bol principiálne 

zaradený medzi testované metódy v rámci dizertačnej práce. Výsledky prvých testov ale 

nezaznamenali úspech. Najpravdepodobnejším problémom je krok, kedy nastáva inverzný 

proces k lineárnemu zmiešavaniu, teda „unmixing“. V rámci testovania metódy proces 

„unmixing“ nebolo možné vykonať korektne, t.j. získať čisté spektrálne charakteristiky 

(endmembers). Bolo by nutné predpripravovať hyperspektrálne dáta pomocou analýz 

hlavnch komponentov, metód MNF a abstrahovať z dát Hyperion prítomný šum. 
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8.5.2 Metódy založené na textúre a kontexte plôch - detekcia anomálnych 

„haló“ 

Podľa Dobrovolného (Dobrovolný, 1998) je pre klasifikáciu obrazu možné vedľa 

spektrálnych vlastnostní objektov využiť aj ich vlastnosti spojené so znakmi ako textúra, 

príčinné vzťahy, kontext a pod. Okrem spektrálnych príznakov a klasifikátorov založených 

na spektrálnom správaní je možné rovnakým spôsobom definovať príznaky a rozhodovacie 

pravidlá súvisiace s polohou alebo priestorovým usporiadaním (štruktúrou) objektov. 

Prístupy sú označované ako metódy rozpoznávania priestorových príznakov, tzv. spatial 

pattern recognition.  

 Jedným z interpretačných znakov, ktorý popisuje premenlivosť určitých tried, je 

napríklad textúra. Je možné ju definovať ako tónovú premenlivosť častí obrazu, ktorá 

vytvára charakteristickú vzorku. V prípade klasifikácie je pomerne zložitý problém textúru 

v obraze vhodným spôsobom definovať a kvantifikovať. Spôsoby klasifikácie založené na 

štúdiu priestorovej premenlivosti v obraze sa označujú ako texturálne klasifikátory. 

Texturálne klasifikátory popisujú priestorové usporiadanie obrazových prvkov pre okno 

určitej veľkosti a kontextuálne klasifikátory sa zaoberajú priestorovým usporiadaním 

objektov v celom obraze (popisujú textúru a kontext).  

Identifikovanie anomálií spôsobených priesakovaním hydrokarbónov od anomálií 

a zmien spôsobených pôdnymi procesmi a ich oddelenie je možné na základe priestorovej 

textúry zmeny spôsobenej priesakom. Werff (Werff, 2006) predpokladá, že je to „haló“ efekt 

okolo miest výpustí (priesakov). Bolo dokázané, že použitie priestorových textúr (haló okolo 

centrálnej výpuste) je robustná metóda pre detegovanie priesakov uhľovodíkov a ich 

rozlišovanie od ostatného prírodného prostredia. Jednou z metód, ktorú Werff analyzuje vo 

svojej práci, je algoritmus detegujúci v obrazovom zázname kruhové haló. Cieľom je nájsť, 

ktoré pixle vykazujú spektrálne anomálne haló v porovnaní s ostatnými pixlami v obraze. 

Na obrázku č. 39 je znázornená spektrálna kocka simulovaného obrazu, ktorá znázorňuje 

pravú polovicu spektrálno-priestorového modelu uhľovodíkového priesaku. Model je 

založený na spektre získanom z pozemného merania priesaku v Kalifornii a na území 

Maďarska.  

Obrázok 39: Príklad anomálneho haló, zdroj: (Werff, 2006) 
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Stred priesaku okolo hlavnej výpuste hydrokarbónov je tvorený holou pôdou a okolo 

sa nachádza homogénny podklad - pôda, pokrytá trávou. Konkrétna aplikácia metódy 

detegovania anomálnych haló bola použitá v štúdii Werffa na testovacom území s priesakmi 

v Maďarsku. V nadväznosti na štúdium anomálnych haló Werff vo svojej práci (Werff, 

2006) pokračuje s ich detekciou pomocou ďalšieho algoritmu (HoughTR).  

Houghova transformácia (HoughTR) je metóda pre nájdenie parametrického popisu 

objektu v obraze. Pri jej implementácii je nutné poznať analytický popis tvaru hľadaného 

objektu. Preto je metóda použiteľná najmä pre detekciu jednoduchých objektov ako 

priamky, kružnice a elipsy. Výhodou je robustnosť voči nepravidelnostiam a porušeniam 

hľadanej krivky. HoughTR (Hough Transform at Two Resolution) algoritmus bol použitý 

Werffom (Werff, 2006) pre detekciu vegetačných anomálií spôsobených prirodzeným 

únikom zemného plynu. Anomálie nemajú jedinečný spektrálny prejav, ale možno ich 

rozoznať od ostatného povrchu pomocou ich textúr: anomálnych haló, ktoré sú lokalizované 

pozdĺž geologických lineamentov. Metóda bola opäť testovaná na priesakoch v Maďarsku. 

Boli tu pozorované zmeny spôsobené priesakmi, vytvárajúce povrchový haló efekt. 

Prejavovali sa v znižujúcej výške a hustote vegetácie. HoughTR algoritmus bol navrhnutý 

tak, aby hľadal spektrálny prejav špecifickej priestorovej textúry priesaku: kruhy (haló 

efekty) na línii (zlome).  

V rámci praktickej časti dizertačnej práce bolo otestované segmentovanie obrazu – 

s použitím hyperspektrálnych dát z oblasti Santa Barbara (Hyperion, Aviris). Na území sú 

mapované priesaky, ktoré okolo seba vytvárajú tzv. anomálne haló, takže existuje 

predpoklad možnosti použitia spomínanej metódy. Proces segmentácie s použitím modulu 

„Feature Extraction“ a „Segment Only Feature Extraction“ softvéru ENVI bol testovaný. 

Avšak na tomto mieste je potrebné konštatovať, že finálna procedúra má slúžiť na skúmanie 

území typu Nesyt. Sú to teda plochy, kde nie sú zjavné (vizuálnou interpretáciou bežných 

VIS dát) anomálne kruhy na vegetácii vytvárajúce „haló“ v okolí priesaku, ako tomu bolo 

v štúdii v Maďarsku (Werff, 2006). 

8.5.3 Vizuálna interpretácia 

Pri vizuálnej analýze sa snažíme ciele identifikovať pomocou špecifickej farby, 

tvaru, veľkosti, vzoru, štruktúry, tieňa a asociácií s okolím (Rapant, 2006). Pomocou 

kompozícií v nepravých farbách je možné vizuálne pozorovať obrazové dáta a študovať 

záujmové územie.  

Rubio (Rubio, 2002) uvádza príklad kompozície pásiem získaných zo senzoru 

ASTER. Vytvorením kompozície RGB z ASTER pásma 3 ako červené, pásma 2 ako zelené 

a pásma 1 ako modré je možné analyzovať zemský povrch s cieľom pozorovania 

geologických zlomov a lineamentov. Analýze predchádza predpríprava dát a najmä 

zvýraznenie kontrastu snímok. Höring (Hörig, et al., 2001) vo svojom výskume uhľovodíkov 

pomocou leteckého hyperspektrálneho senzoru HyMap určil kombináciu pásiem, pomocou 

ktorej je možné detegovať uhľovodíky vizuálne. Volil pásmo s vlnovou dĺžkou 1668,22 nm 

ako červené, pásmo 1729,21 nm ako zelené a pásmo 1788,98 nm ako modré. Na farebnú 

kompozíciu aplikoval metódy pre zvýraznenie kontrastu. Výsledok je na obrázku č.40, kde 

boli povrchy ovplyvnené uhľovodíkmi zobrazené fialovou farbou.  
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Obrázok 40: Fialové plochy ovplyvnené uhľovodíkmi 

 

Tvorby kompozície v nepravých farbách pomocou družicových dát boli v rámci 

dizertačnej práce testované. Autori, ktorí deklarujú možnosť ich použitia, metódy testovali 

pomocou simulovaných kontaminovaných povrchoch, kedy boli ropné látky „rozliate“ na 

pieskový povrch, hlinu, betón. V prípade územia Nesyt neexistujú takto preukázateľné 

plochy. V prípade územia Korňa je priesak spolu s jeho okolím rozlohou malá oblasť 

v porovnaní s používanými družicovými dátami a ich rozlíšením (30 m). Vizuálna 

interpretácia dát je metóda, ktorá nie je vhodná pre aplikáciu na územia typu Nesyt. 
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8.6 Metodika vlastnej dizertačnej práce – postup riešenia 

Postup krokov dizertačnej práce je schematicky znázornený na obrázku č. 41. V prvej 

časti práce bola používaná metóda rešeršná. Materiál bol získaný vyhľadávaním 

dokumentov, dizertačných prác, knižných publikácií a článkov v odborných časopisoch z 

oblasti aplikácií metód DPZ v pedológii a geológii (prieskum ropy a zemného plynu, 

detekcia priesakov a únikov uhľovodíkov, mapovanie minerálov, monitoring pôd) a z oblasti 

spracovania hyperspektrálnych dát. V praktickej časti práce boli použité viaceré metódy pre 

predspracovanie družicových scén a pre analýzy s cieľom detekcie uhľovodíkov.  

Na schéme sú uvedené jednotlivé kroky postupu riešenia od definície cieľa až po 

záver práce. Pre každý krok sú uvedené aj kapitoly dizertačnej práce, ktoré mu prislúchajú.  

8.6.1 Používané softvérové a hardvérové prostriedky 

Pre spracovávanie družicových, leteckých a dát z terénu, ich predprípravu, analýzy a 

klasifikácie bol používaný softvér ENVI vo verzii 5.0. Autorka je jeho licencovaným 

užívateľom. Softvérový produkt ENVI poskytuje interaktívny programovací jazyk IDL, s 

použitím ktorého je možné vytvárať prídavné moduly spustiteľné v prostredí ENVI. 

Vytvorenie procedúry pre detekciu uhľovodíkov je jedným z cieľov práce. Procedúra je 

vytváraná s prihliadnutím na možnosť jej prepisu do jazyku IDL a vytvorenie modulu 

„hydrocarbon“, v ktorom by postup bol implementovaný a bolo by možné ho pomocou 

modulu poloautomaticky spustiť a vyhodnotiť vstupné dáta. Doplňujúce analýzy, podporné 

práce, finálne interpretácie a vizualizácie boli riešené s pomocou systémov balíku ESRI 

(ArcMap), QGIS, prípadne ďalších grafických (CorelDraw) a GIS programových 

prostriedkov. 

Hardvérové vybavenie použité vo finálnej fáze pre praktickú prácu s družicovými 

a leteckými dátami a pre beh softvérového produktu ENVI 5.0 bol desktopový počítač HP 

Z400 Workstation, Intel Xeon 3.20 GHz, 8GB RAM so 64-bit Windows 7 (zo začiatku bol 

používaný o triedu starší model PC), grafická karta NVIDIA GeForce GTX 295. Pracovná 

stanica s takýmito parametrami umožnila plynulú prácu, keďže príprava dát, výpočty 

a prehliadanie výsledkov sú činnosti náročné na pamäť, grafickú kartu a diskový priestor. 

Ďalej boli využívané prenosné spektrorádiometre (Field Multispectral Radiometer 

MSR16R Cropscan a ASD Fieldspec 3). Cropscan pre validáciu satelitných snímok 

umožňuje meranie odrazeného a emitovaného žiarenia, aj v mierne oblačných podmienkach. 

Model MSR16R s podporou 16tich senzorov pásiem 450-1750 nm bol zapožičaný z Ústavu 

krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied (A.Halabuk). Prístroj ASD FieldSpec 3, ktorý 

pracuje v pásmach 350-2500 nm, bol zapožičaný z Centra výskumu globálnych zmien 

Akadémie Vied ČR (J.Hanuš). 
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Obrázok 41: Metodika dizertačnej práce, zdroj: autor.   
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8.7 Výber metód DPZ pre sledovanie prítomnosti uhľovodíkov 

Priesaky uhľovodíkov je možné skúmať priamo výpočtom indexov, alebo nepriamo 

skúmaním napríklad uhľovodíkmi ovplyvnenej vegetácie, pôdneho vzduchu. Možné je 

použitie priestorových algoritmov, ktoré využívajú Line-Hough a Circle-Hough 

transformácie a na dátach DPZ skúmať textúry. 

Ako bolo popisované na začiatku kapitoly 8 – predložené a popisované boli viaceré 

metódy, ktoré sú vhodné pre použitie na daný účel. Na základe preskúmania metód a ich 

vhodnosti/nevhodnosti pre územie typu Nesyt bol vykonaný výber metód, ktoré boli ďalej 

testované. V tabuľke č.16 sa nachádza prehľad metód, ktoré sú ďalej testované a overované. 

Pre overovanie a hodnotenie spoľahlivosti (výpočet koeficientu kappa, tvorba chybovej 

matice) výsledkov boli využívané porovnania s dátami „ground truth“, získanými počas 

skúmania záujmových území.  

 

 

Tabuľka 16: Prehľad používaných metód DPZ 

 
Santa 

Barbara 
Korňa Nesyt 

Spektrálna 

knižnica 
„Resampling“ 

„Spectral library 

builder“ 

„Spectral library 

builder“ 

Klasifikácia 

SAM 

Aplikácia 

vytvorenej 

knižnice 

s použitím metódy 

SAM 

- 

Aplikácia 

vytvorenej 

procedúry 

Indexy  

HD, HI 

 

Výpočet s dátami 

Hyperion, Aster, 

Aviris 

Test  

výpočtu  

s dátami Aster 

Výpočet  

s dátami Aster 

Stav vegetácie 

(REP, iný 

vegetačný 

index) 

 

Sledovanie 

pomocou dát 

Hyperion, Aster, 

Aviris 

Test výpočtu s dátami 

Ali, Oli 

Aplikácia 

vytvorenej 

procedúry 
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9  Aplikácia metód a výsledky 

V kapitole je uvedený popis jednotlivých krokov aplikácie metód DPZ na dáta 

v záujmových lokalitách. Na základe výstupov z čiastkovej úlohy č.1 (stanovenie vhodných 

algoritmov DPZ pre detekciu uhľovodíkov) boli v praktickej časti práce testované 

a overované viaceré vybrané algoritmy pre spracovanie dát DPZ (uvedené v tabuľke č.16). 

Vysvetlené sú použité spôsoby prípravy dát (tzv. predspracovanie): spracovanie „surových“ 

obrazových dát do formy pre ďalšie analýzy. Ďalej je popísaný proces zostavenia vlastnej 

spektrálnej knižnice na báze terénnych dát z lokality uhľovodíkového priesaku v Korni 

a s použitím dát zo Santa Barbary. Územie Korňa bolo použité pre realizáciu terénneho 

prieskumu, vykonávané boli merania spektrorádiometrami a zber dát pre tvorbu spektrálnej 

knižnice. V ďalších troch podkapitolách (9.3-9.5) je popisované aplikovanie a overenie 

vybraných metód pre detekciu prítomnosti uhľovodíkových látok na modelovom území 

Santa Barbara so známymi lokalitami priesakov. Sú prezentované a popisované výsledky 

a je hodnotená úspešnosť aplikovaných metód. Na základe získaných výsledkov a poznatkov 

nasleduje návrh vytvorenia procedúry, jej otestovanie  na území Nesyt. Tiež je zmienená 

tvorba modulu „Hydrocarbon“, pretože navrhovaná procedúra sleduje požiadavky na 

vytváranie externých prídavných modulov do programového prostriedku ENVI a na základe 

vytvorenej procedúry by v budúcnosti bolo možné spracovať algoritmus procedúry pomocou 

jazyka IDL a vytvoriť modul.  

Ako je popisované v kapitole 8.6.1 („Používané softvérové a hardvérové prostriedky“), 

všetky analýzy nad dátami DPZ boli vykonávané v ENVI (resp. v prípade nutnosti ArcGIS, 

QGIS). V jednotlivých krokoch postupu sú využívané algoritmy implementované do ENVI 

– pričom ich princíp je podľa potreby bližšie vysvetlený a prípadné detaily sa nachádzajú 

v citovanej dokumentácii. 

9.1 Predspracovanie družicových dát 

Prvou fázou analýz dát DPZ je ich predspracovanie - úprava geometrických a 

rádiometrických vlastností (predovšetkým odstraňovanie vplyvov atmosféry, 

georeferencovanie do súradnicového systému). Pokiaľ nie sú na dátach zakúpených, resp. 

získaných od tretích strán (predajcov alebo poskytovateľov družicových dát) aplikované 

korekcie, je nutné ich realizovať ako prvú fázu celej klasifikácie. Príprava zahrňuje import 

dát do spracovateľského softvérového nástroja, odfiltrovanie chybných pásiem, 

vylepšovanie pomeru signál/šum, zlučovanie do jednej dátovej sady. Ďalej nasleduje 

aplikácia atmosférických korekcií, pričom cieľom je získanie z pôvodne nameraných dát 

(DN-digital number) absolútne hodnoty odrazivosti (reflektancia) alebo vyžarovania 

(radiancia) povrchov. Jednoduchá schéma krokov predspracovania je na obrázku č.42.  

Obrázok 42: Tok dát DPZ pri procese predspracovania, zdroj: autor.  



Eva Smejkalová: Analýza možností využitia poznatkov diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov v horninovom prostredí 

 

 

2015                                                                                                                                                                                                                                           82 

Pre zisk odrazivostí je potrebné odfiltrovať z dát šum spôsobený atmosférou 

a prepočítať hodnoty vyžarovania (radiancie) na odrazivosť. V nástroji ENVI je 

implementovaný robustný modul pre aplikovanie atmosférických korekcií a konečný zisk 

reflektancií - s názvom FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral 

Hypercubes) (VIS, 2009). Po naimportovaní dát je nutné urobiť viaceré kroky, v závislosti 

od typu senzoru a levelu predspracovania. Následne sa vykonáva prepočet na hodnoty 

radiancie. Finálnym krokom je zisk hodnôt reflektancie (odrazivosti). Kapitola je 

štruktúrovaná podľa typov používaných obrazových dát – pretože spôsob predspracovania 

je do veľkej miery determinovaný parametrami jednotlivých typov dát. 

9.1.1 ASTER 

Import 

V kapitole 5.3.1 a 7.1.1 sú popisované parametre využívaných dát ASTER. Dáta 

senzoru ASTER je nutné najprv správne importovať. ASTER dáta level L1A sú vo formáte 

*.hdf. Pri importe do softvéru ENVI je nutné pre tento formát HDF použiť import typu EOS-

ASTER. Dáta ASTER boli korektne importované. 

Georeferencovanie 

V dizertačnej práci sú používané ASTER dáta L1A, ktoré majú aplikované 

geometrické korekcie, ale pre ďalšiu prácu je potrebné dáta georeferencovať. Na tento účel 

boli používané dáta z hlavičiek ASTER scén. Scény boli transformované metódou 

Delaunayovej triangulácie (s aplikovaným filtrom hraničného efektu – použitie okraja 

s hrúbkou jedného pixelu, aby sa predišlo nepresnej transformácii pixelov na okraji scény), 

s použitím prevzorkovacej metódy najbližšieho suseda („nearest neighbor“), pomocou 

nástrojov implementovaných v ENVI.  

Spojenie do jednej dátovej sady 

Dáta ASTER sú rozdelené do 4 dátových sád. V sade č.1 sú pásma viditeľného 

a blízkeho IR spektra (VNIR), pásmo 1, 2 a 3D. Sada č.2 obsahuje jedno pásmo 3B (VNIR, 

hodnota FWHM = 804 nm). Sada č.3 obsahuje pásma SWIR, teda pásma 4, 5, 6, 7, 8, 9 

(1656 nm - 2400 nm). Sada č.4 obsahuje pásma termálneho spektra, pásma 10-14 

s hodnotami 8291 nm – 11 318 nm (FWHM). Pre účely detekcie uhľovodíkov sú dôležité 

pásma VNIR a SWIR. Do jednej komplexnej (multipásmovej) dátovej sady boli spojené 

sady 1 a 3 teda pásma 1, 2, 3N, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vytvorený bol jeden tzv. „stack“ – komín, 

zložený z menovaných pásiem. Dátové sady majú rôzne priestorové rozlíšenie (sada č. 1, 2 

= 15 m, sada č.3 = 30 m, sada č.4 = 90 m). Pomocou nástroja implementovaného v balíku 

ENVI je pri vytváraní multipásmovej sady z dát s rôznym rozlíšením potrebné zadať rozmer 

pixla (rozlíšenie) výslednej dátovej sady (pre účel dizertačnej práce = 30m). Prebehol proces 

prevzorkovania dát, pričom opäť bola zvolená metóda najbližšieho suseda. 

Zisk radiancie (vyžarovania) 

Ďalším krokom procesu predspracovania dát je zisk hodnôt radiancie (teda 

vyžarovania). Nutné je nakalibrovať „surové“ dáta (L1A) nasnímané skenerom ASTER na 

hodnoty vyžarovania. Na dáta L1A sú aplikované prepočtové transformačné funkcie, ktoré 

prevedú dáta na hodnoty výslednej radiancie [Wm-2sr-1µm-1]. Transformačné funkcie sú 

implementované v ENVI, avšak je možné aplikovať ich aj polomanuálne (mapová algebra 
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medzi rastrami-pásmami ASTER) s použitím vzťahu (platí pre pásma VNIR, SWIR) 

(Analyst, 2005), (Tsuchida, 2005): 

 

𝐿𝑖𝑗 =
𝐴𝑗𝑉𝑖𝑗

𝐺+𝐷𝑗
           vzorec (6)  

 

kde: 

𝐿𝑖𝑗  = hodnota radiancie 

𝐴𝑗  = hodnota zosilnenia (nachádza sa v korekčnej tabuľke pri metadátach pásiem VNIR, SWIR) 

 𝑉𝑖𝑗 = hodnota DN (digital number) 

𝐺 = gain (nachádza sa v korekčnej tabuľke pri metadátach pásiem VNIR, SWIR) 

𝐷𝑗  = offset (nachádza sa v korekčnej tabuľke pri metadátach pásiem VNIR, SWIR) 

ij = riadok a stĺpec v rámci obrazových dát (VNIR i=1-4200, j=1-4100, SWIR i=2100, j=2048) 

 

V prípade ASTER dát bol vzorec aplikovaný na dáta pomocou mapovej algebry a získané 

boli hodnoty radiancií. 

Zisk reflektancie (odrazivosti) 

Finálnym krokom v rámci procesu základného predspracovania dát je zisk hodnôt 

odrazivosti. Vstupom do modulu FLAASH sú hodnoty radiancie prepočítané na jednotku 

[µWcm-2sr-1nm-1]. Preto je nutné dáta ASTER radiancie z predchádzajúceho kroku 

s rozmerom [Wm-2sr-1µm-1] prenásobiť hodnotou 10. Pomocou FLAASH sú získané 

hodnoty radiancie (odrazivosti) pripravené na ďalšie analýzy v ďalšom kroku spracovania 

dát. Na obrázku č.43 je príklad vygenerovanej krivky radiancie (spodná časť) a reflektancie 

(vrchný obrázok) pre 1 obrazový prvok (pixel) družicovej scény ASTER. 

Obrázok 43: Príklad krivky spektrálnej odrazivosti – radiancia a reflektancia.  
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9.1.2 Hyperion 

Import 

V kapitole 5.3.1 a 7.1.1 sú popisované parametre využívaných dát Hyperion. Dáta 

senzoru Hyperion je nutné najprv správne importovať. Hyperion dáta level L1GST sú vo 

formáte GeoTIFF. Pri importe do softvéru ENVI je nutné pre tento formát použiť import 

typu EO-1 GeoTiff. Pre tieto účely bol v dizertačnej práci používaný špeciálny „Hyperion 

tool“ – ako prídavný modul do nástroja ENVI. Dáta Hyperion boli korektne naimportované. 

Odstránenie „zlých pásiem“ 

Z dôvodu degradácie senzoru je potrebné odstrániť tzv. bad bands. Pásma sú 

nakalibrované na hodnotu 0, t.j. v tomto kroku sa z dátovej sady odstránia a ďalej sa s nimi 

nepracuje. 

Zisk radiancie (vyžarovania) 

Ďalším krokom procesu predspracovania dát je zisk hodnôt radiancie (teda 

vyžarovania). Nutné je nakalibrovať „surové“ dáta (L1GST) nasnímané skenerom Hyperion 

na hodnoty vyžarovania. Dáta sú v jednotkách [Wm-2sr-1µm-1] a pre vstup do modulu 

FLAASH pre zisk reflektancie je potrebné dáta prepočítať na rozmer [µWcm-2sr-1nm-1]. 

Preto sú všetky hodnoty v pásmach prenásobené hodnotou faktoru 0,1.  

Zisk reflektancie (odrazivosti) 

Finálnym krokom v rámci procesu základného predspracovania dát je zisk hodnôt 

odrazivosti. Pre zisk reflektancií bol opäť použitý v systéme ENVI implementovaný nástroj 

FLAASH (VIS, 2009). Na výstupe z modulu FLAASH sú dáta so stupnicou hodnôt 1-

10 000. Pre zisk percentuálnych hodnôt reflektancie (napríklad pre generovanie prehľadných 

grafov) je potrebné výsledok z modulu FLAASH vydeliť hodnotou 10 000 použitím nástroja 

„Matematika pásiem“ (Band Math). 

Vylepšovanie (MNF), filtrovanie dát, pomer signál/šum 

Doplnkovým procesom v rámci predspracovania dát je aplikovanie filtrov, 

vylepšovanie dát a zlepšovanie pomeru hodnoty signál/šum. 

Vizualizácia hyperspektálnych dát 

Štandardný spôsob vizualizácie hyperspektrálnych dát je pomocou tzv. obrazovej 

kocky. Vygenerovaná je kocka (hranol), pričom na vrchnú časť je použité jedno z pásiem 

a hrany kocky sú tvorené jednotlivými pásmami. Ako príklad je v prílohe G4 uvedená 

hyperspektrálna kocka vytvorená z Hyperion dát pre územie Santa Barbara. 

9.1.3 Ali, Oli 

Pre dáta senzoru Ali (družica EO-1) a Oli (družica Landsat 8) bol aplikovaný 

analogický postup ako pre vyššie zmieňované dáta a získané boli hodnoty radiancie aj 

reflektancie. 

9.1.4 Aviris 

Dáta leteckého senzoru Aviris boli z JPL získané už vo finálnej forme, teda dáta 

s aplikovanými kompletnými korekciami a získané boli predspracované hodnoty 

reflektancií.  
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9.2 Vytváranie spektrálnych knižníc 

Dôležitým krokom v procese aplikovania metód DPZ je tvorba spektrálnych knižníc. 

V kapitole 5.2 sú popisované spektrálne pásma vhodné pre detegovanie uhľovodíkov. Tiež 

je zadefinovaný pojem spektrálna knižnica. Metódy pre tvorbu (zostavovanie) spektrálnych 

knižníc sú popisované v kapitole 8.1. V nasledovných podkapitolách sú popisované 

spektrálne knižnice získané od kolegov z ITC (Holandsko) a z Ellis Geospatial (USA) a tiež 

je popisovaný proces spracovania dát z terénnych meraní a vytvorenie vlastnej knižnice 

spektier (databázy kalibračných dát).  

Spracovanie knižníc tretích strán zahŕňalo proces korektného importu do prostredia 

ENVI, analýzy dát v knižnici a ich prevzorkovania (s použitím nástroja ENVI a jeho modulu 

„Spectral Library Resampling“). 

9.2.1 Spektrálna knižnica Santa Barbara – zdroj ITC 

Knižnica bola vytvorená z meraní ASD v oblasti Santa Barbara (konkrétne Sulphur 

Mountain a Ojai). Detailnejšie informácie prevzaté od ITC k terénnym meraniam sú uvedené 

v kapitole 7.3.2, časť ASD Fieldspec – Santa Barbara, ITC. Knižnica sa skladá zo 4 

spektrálnych charakteristík (viď obrázok č.44): 

1. „SMR Oil“ (Sulphur Mountain Road Oil): vzorka z uhľovodíkového priesaku odobraná 

v lokalite Sulphur Mountain a spektrum stanovené v laboratóriu 

2. „Ojai Tar Seep“: spektrum merané ASD z miesta priesaku pri meste Ojai 

3. „Ojai Tar Road“: spektrum merané ASD z miesta asfaltovej cesty z blízkosti priesaku 

pri meste Ojai 

4. „Ojai Dead Wood“: spektrum merané ASD z miest odumretých rastlín a drevín 

z blízkosti priesaku pri meste Ojai 

Obrázok 44: Knižnica zo zdroja ITC, vytvorená pomocou ASD 
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9.2.2 Spektrálna knižnica Santa Barbara – zdroj fy. Ellis Geospatial 

Knižnica bola vytvorená na báze meraní ASD Fieldspec v oblasti Santa Barbara. 

Detailnejšie informácie prevzaté od Ellis Geospatial (Ellis, et al., 2001) k terénnym 

meraniam sú uvedené v kapitole 7.3.2, časť ASD – Santa Barbara, Ellis Geospatial. Knižnica 

sa skladá zo 73 spektrálnych charakteristík pre rôzne typy povrchov.  

Pre účely dizertačnej práce bolo vybraných 5 relevantných, ktoré súvisia s plochami 

priesakov a blízkej vegetácie (viď obrázok č.45): 

1. „Veg. 100% Stressed Oak“: spektrum merané v miestach poškodených dubov 

cezmínových (kríkový porast)  

2. „Veg. 100% Healthy Oak“: spektrum merané v miestach „zdravých“ dubov 

cezmínových (kríkový porast) 

3. „Tar 100% Road Surface“: spektrum merané v miestach cesty s asfaltovým povrchom 

4. „Tar 100% Tar“: spektrum merané v miestach vyvierajúceho asfaltu polotekutej 

konzistencie 

5. „Oil 100% Liquid Oil at Seep“: spektrum merané v miestach priesaku a vyskytujúcej sa 

tekutej ropy 

 

 

Obrázok 45: Knižnica zo zdroja Ellis Geospatial, vytvorená pomocou ASD 
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9.2.3 Vybudovanie vlastnej knižnice 

V kapitole 7.3 sú popisované postupy zisku dát z terénnych meraní na území Korňa 

– v miestach uhľovodíkového priesaku a Nesyt – v miestach starých ekologických záťaží. 

Dáta z terénu boli post-procesingovými metódami pripravené do formy ASCII súborov, 

ktoré sú ďalej spracovateľné. Metódam pre tvorbu spektrálnych knižníc je venovaná kapitola 

8.1. Na vytvorenie vlastnej spektrálnej knižnice bol použitý nástroj „Spectral Library 

Builder“ programu ENVI. ASCII dáta (ako výstup z post-processingového procesu dát 

z prístroja Cropscan alebo ASD Fieldspec) boli naimportované a postupne porovnávané 

s terénnym zápisom a vytvorenou fotodokumentáciou počas in-situ prieskumov. Tvorba 

prebieha manuálnym spôsobom s použitím podporných dát z terénu. 

 

Knižnica Cropscan Korňa, Nesyt: 

 Dáta z in-situ meraní pomocou prístroja Cropscan boli importované do prostredia 

ENVI. Spolu pre lokalitu Korňa bolo meraných 32 spektrálnych charakteristík pre rôzne 

typy povrchov v okolí priesaku. Pre lokalitu Nesyt bolo meraných 273 spektrálnych 

charakteristík z dôvodu rozsiahlejšieho skúmaného územia. Pomocou podporných 

dokumentov a fotografií z terénu bola vybraná charakteristická sada kriviek:  

 

a) V lokalite Korňa boli snímané povrchy (viď obr.č.46): 

1. Priesak 1, 2: spektrum merané v miestach priesaku 

2. Vegetácia: spektrum merané v miestach vegetácie v okolí priesaku (trávnatý porast) 

3. Biely štandard: spektrum štandardu, merané v teréne s použitím bieleho papiera A2  

 

Obrázok 46: Knižnica pre územie Korňa, vytvorená pomocou Cropscan 
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b) V lokalite Nesyt boli snímané povrchy (viď obr.č.47): 

1. Vegetácia typu 1 – z miest s predpokladom: ovplyvnené priesakom 

2. Vegetácia typu 2 – z miest s predpokladom: neovplyvnené priesakom 

3. Holá pôda suchá – z miest s predpokladom: ovplyvnené priesakom 

4. Holá pôda vlhká – z miest s predpokladom: ovplyvnené priesakom 

 

Obrázok 47: Knižnica pre územie Nesyt, vytvorená pomocou Cropscan 

 

 

 

Dáta Cropscan boli vyhodnotené ako nevhodné v porovnaní s meraniami ASD 

Fieldspec. Keďže s Cropscanom je možné snímať povrch efektívne iba do 1700 nm a iba 

v 16-tich kanáloch a nesníma v oblasti 2300 nm, ktorá je dôležitá pre uhľovodíky, je jeho 

použitie v rámci praktickej časti dizertačnej práce nevhodné. Knižnica môže byť 

v budúcnosti použitá ako podpora klasifikácií dát Landsat (napríklad pre účely mapovania 

krajinnej pokrývky). Dáta z vytvorenej knižnice sú kompatibilné s dátami senzorov Landsat. 
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Knižnica ASD Fieldspec Korňa: 

 Knižnica bola vytvorená z meraní ASD Fieldspec 3 (Unit 16086 cal2) a sondou ASD 

Plant Probe (s integrovaným zdrojom svetla, SN 688) z miesta priesaku v Korni. Dáta z in-

situ meraní pomocou prístroja ASD Fieldspec boli importované do prostredia ENVI, 

manuálne filtrované do skupín podľa terénnych záznamov. Spolu bolo získaných 199 

spektrálnych charakteristík. Pomocou podporných dokumentov a fotografií z terénu bola 

vybraná charakteristická sada kriviek: 

1. Priesak 1, 2: spektrum merané priamo z miesta priesaku 

2. Holá pôda, vlhká 1, 2: spektrum merané z holej pôdy v okolí miesta priesaku, vlhkej 

3. Holá pôda, suchá 1, 2: spektrum merané z holej pôdy v okolí miesta priesaku, suchej 

4. Vegetácia 1, 2: spektrum merané z vegetácie (trávnatý porast) z miesta okolia priesaku 

5. Biely štandard 1, 2: spektrum bieleho štandardu, merané v teréne s použitím Spectralonu 

(biely štandard dodávaný k prístroju) 

 

Na obrázku č.48 je zobrazená výsledná kompletná knižnica spektier postavená na 

dátach z ASD Fieldspec meraných na území Korňa. 

 

Obrázok 48: Knižnica pre územie Korňa, vytvorená pomocou ASD 
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Knižnica „manuálne“ – Hyperion, AVIRIS Santa Barbara: 

 Ďalšou možnosťou vytvárania knižníc spektier je generovaním spektrálnych kriviek 

priamo z družicových alebo leteckých dát. Otestované bolo vytváranie spektrálnych kriviek 

z miest známych ropných priesakov na území Santa Barbara s použitím hyperspektrálnych 

dát z leteckého senzoru AVIRIS a družicového senzoru Hyperion. Na obrázku č.49 je 

uvedená ako príklad vygenerovaná krivka spektrálnej odrazivosti z dát AVIRIS z miesta 

uhľovodíkového priesaku pri Ojai a na ďalšom obrázku č.50 z rovnakého miesta s použitím 

dát Hyperion. 

Obrázok 49: Príklad manuálneho extrahovania spektrálnych kriviek, dáta AVIRIS 

 

Obrázok 50: Príklad manuálneho extrahovania spektrálnych kriviek, dáta Hyperion 
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Knižnica „SMAAC“ – Hyperion, AVIRIS Santa Barbara: 

Modul SMAAC pracuje automaticky, na vstupe je nutné pracovať 

s hyperspektrálnymi dátami a ďalej je potrebné zvoliť počet požadovaných referenčných 

spektier (endmemberov) na výstupe z modulu a metódu extrakcie. V rámci tohto kroku 

dizertačnej práce bola testovaná tvorba spektier pomocou dát Hyperion a Aviris a metódy 

„Positivity Only“. Na obrázku č.51 je zobrazený výsledok analýzy SMAAC s použitím dát 

Hyperion a vyextrahovaných 20 referenčných spektier (na obrázku sú do grafu vynesené 

vybrané z nich). 

 

Obrázok 51: Príklad použitia SMAAC pre generovanie spektr. kriviek, dáta Aviris 

 

 

Spracované, resp. vytvorené boli nasledovné spektrálne knižnice: 

- ASD Santa Barbara zo zdroja ITC 

- ASD Santa Barbara zo zdroja Ellis 

- Cropscan Korňa 

- Cropscan Nesyt 

- ASD Korňa 

- manuálne vytvárané spektrá z oblasti Santa Barbara 

- knižnica na výstupe modulu SMAAC z oblasti Santa Barbara 

 

 Jednotlivé knižnice boli uložené do databázy (vo formáte prehliadateľnom 

v programe ENVI). Nasledoval proces overovania knižníc a výberu skupín spektrálnych 

charakteristík vhodných pre aplikáciu v ďalších metódach pre detekciu prítomnosti 

uhľovodíkov. Detailnejšie je tento proces popisovaný v nasledujúcej kapitole.    
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9.2.4 Spektrálna knižnica – výsledok a overenie  

Po posúdení jednotlivých databáz spektrálnych knižníc bolo konštatované: 

- knižnice vytvorené na báze meraní spektrorádiometra Cropscan sú svojimi 

parametrami menej vhodné pre ďalšie použitie v dizertačnej práce z dôvodu spektrálneho 

rozsahu nasnímaných pásiem. Po terénnej kampani s prístrojom Cropscan bolo nutné 

zaobstarať pre terénne merania spektrorádiometer s rozsahom do 2500 nm. Spektrálne 

knižnice vytvorené z dát Cropscan sú použiteľné na iný účel ako na prieskum 

uhľovodíkových látok (napr. sledovanie krajinnej pokrývky) z dôvodu snímaných EM 

pásiem. 

- knižnice vytvorené na báze manuálneho generovania spektrálnych charakteristík 

pomocou dát AVIRIS a Hyperion boli zhodnotené ako menej vhodné, manuálne generovanie 

je podmienené detailnou znalosťou územia spracovateľa a je časovo náročné. Knižnica 

generovaná automatickou (neriadenou) metódou SMAAC softvérom ENVI bola zhodnotená 

ako nevhodná. Manuálne aj automaticky je možné generovať knižnice s pomocou 

hyperspektrálnych dát (leteckých alebo družicových), tie však pre lokalitu Korňa (teda 

referenčný ropný priesak) neboli dostupné.  

- knižnice vytvorené na báze meraní spektorádiometrom ASD v lokalite Korňa boli 

overované pomocou spektrálnych knižníc vytvorených ASD z lokality Santa Barbara. 

Použitý bol modul ENVI s názvom „THOR Material Identification“ a tiež „Spectral 

Analyst“. Pre overovanie zhody medzi „referenčnou knižnicou“ (zo Santa Barbary) a 

„testovanou knižnicou“ (z Korne) bol používaný algoritmus SAM (mapovanie spektrálneho 

uhla). Modul „THOR“ stanovuje uhol medzi referenčnou knižnicou a testovanou knižnicou, 

pričom čím menšie hodnoty na výstupe sú v časti „spectral angle“, tým vyššia je podobnosť 

medzi porovnávanými veličinami. Na obrázku č.52 je ako príklad zobrazené porovnávanie 

(Input Signature) spektra z priesaku v Korni s oboma knižnicami (ITC, Ellis) v 

porovnávacom module. 

Obrázok 52: Príklad overovania a porovnávania spektr.knižnice, zdroj: autor. 
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Po otestovaní každej krivky spektrálnej odrazivosti boli na základe vypočítaných hodnôt 

„spectral angle“ stanovené najpodobnejšie referenčné krivky. Ich výpis je uvedený v tabuľke 

č.17. 

 

Tabuľka 17: Referenčné krivky s najvyššou mierou zhody s testovanými krivkami 

Názov spektrálnej charakteristiky 

z testovanej knižnice 

(ASD Korňa) 

Názov spektrálnej charakteristiky 

z referenčnej knižnice  

(ASD Santa Barbara) 

Miesto priesaku Koňa (oil seep1) SMR oil 

Holá pôda, vlhká, vedľa priesaku Stressed oak 

Holá pôda, suchá, vedľa priesaku 

Dead wood 

Tar Road 

Tar 100perc 

Vegetácia, 

trávny porast vedľa priesaku 

Dead wood 

Tar Seep 

 

 Na základe stanovených hodnôt podobností bola zostavená finálna spektrálna 

knižnica (databáza kalibračných dát). Pre účely ďalšieho použitia je vhodné, aby táto 

databáza pozostávala z čo najväčšieho množstva spektrálnych charakteristík. Finálna 

knižnica bola teda vytvorená ako komplex kriviek získaných z meraní na území Korňa 

a vybraných kriviek získaných z území Santa Barbara. Výber bol vykonaný na základe 

porovnávania pomocou modulu „Thor Material Identification“ a najpodobnejších 

charakteristík (viď tabuľka 17). Výsledná knižnica kriviek spektrálnych odrazivostí je 

zobrazená na obrázku č.53.  

Obrázok 53: Vytvorená spektrálna knižnica  
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9.3 Klasifikácia – využitie vytvorenej spektrálnej knižnice 

V klasifikačnej časti procesu analýzy dát DPZ boli používané vstupné družicové 

a letecké dáta z územia Santa Barbara, ktorých parametre sú popisované v kapitole 7.1 a 7.2. 

Klasifikačné metódy – ich typy a princíp sú vysvetlené v kapitole 8.2 „Metódy využívajúce 

spektrálne charakteristiky - klasifikácia“.  

 

9.3.1 Mapovanie spektrálneho uhla – klasifikácia SAM 

Ako prvou bola testovaná klasifikačná metóda SAM. Klasifikátor bol testovaný s dátami 

Aster, Hyperion (družicovými). Do procesu klasifikácie najprv vstupuje scéna (obrazové 

dáta). Následne je potrebné vložiť do klasifikácie spektrálnu knižnicu (pracované bolo 

s vlastnou vytvorenou spektrálnou knižnicou). Proces prevzorkovania spektrálnej knižnice 

voči použitým obrazovým dátam prebehne automaticky (viď obrázok č.54).  

 

 

Obrázok 54: Referenčné spektrálne charakteristiky a nastavovanie klasifikátora SAM. 

 

Ďalej je možné nastaviť maximálny uhol (max angle). Testované boli nastavenia uhlov 

nasledovne: 0.05, 0.10, 0.150, 0.125, 0.250, 0.350 rad. Touto hodnotou je v klasifikácii 

nastavovaná prahová hodnota pre zvolený uhol. Na základe čiastkového validovania 

úspešnosti klasifikácie SAM, najvyššiu úspešnosť na území Santa Barbara klasifikátor 

zaznamenal pri použití uhla 0.125 rad. Po otestovaní všetkých prípadov bola ako optimálne 

zvolená hodnota 0.125 rad. Detailnejšie informácie o aplikovanej metóde sú uvedené 

v kapitole 8.2.1. 
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Klasifikátor bol aplikovaný na dáta ASTER (príklad výsledku viď obrázok č.55, č.56) 

a na dáta Hyperion (príklad výsledku - viď obrázok č.57). Testované boli všetky pripravené 

vstupné scény, teda obdobia, kedy na miestach nie je predpoklad vegetačného pokryvu 

(január, november) a aj scény z obdobia s vegetačným pokryvom (apríl, september). 

Obrázok 55: Príklad výsledku klasifikácie SAM s dátami ASTER 

 

Obrázok 56: Príklad výsledku klasifikácie SAM s dátami ASTE, oblasť Ojai 

 

Obrázok 57: Príklad výsledku klasifikácie SAM s dátami HYPERION, oblasť Ojai 
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9.3.2 Výsledky klasifikácie a hodnotenie úspešnosti  

Výsledky hodnotenia úspešnosti klasifikácie SAM na území Santa Barbara 

s použitím družicových dát ASTER a Hyperion sú uvedené v tabuľkách 18 a 19. Pre 

hodnotenie úspešnosti bol vytvorený súbor tzv. ground truth, teda miesta s reálnym 

výskytom uhľovodíkov deklarovaných a mapovaných v oblasti Santa Barbara (v tabuľke 

priesak). Boli počítané chybové matice (confusion matrix), stanovovaná chyba I. a II. druhu 

a koeficient kappa. 

 

Tabuľka 18: Hodnotenie úspešnosti pre uhol 0.125 rad, klasifikátor SAM, dáta ASTER 

 „Ground Truth“  Error of 

Commission 

Producer 

accuracy 

 Priesak typ 1 Priesak typ 2 suma   

neklasifikované 190 606 796   

Priesak A 225 15 240 (15/240) 

6.25% 

(225/432) 

52.08% 

Priesak B 17 155 172 (17/172) 

9.88% 

(155/776) 

19.97% 

suma 432 776 1208   

Error of  

Omission 

(207/432) 

47.92% 

(621/776) 

80.03% 

   

User  

accuracy 

225/432 

52.08% 

155/172 

90.12% 

   

Celková úspešnosť = 31.4570 % (380/1208) 

Kappa koeficient = 0.1816 

  

 

Tabuľka 19: Hodnotenie úspešnosti pre uhol 0.125 rad, klasifikátor SAM, dáta Hyperion 

 „Ground Truth“  Error of 

Commission 

Producer 

accuracy 

 Priesak typ 1 Priesak typ 2 suma   

neklasifikované 137 367 504   

Priesak A 251 33 284 (33/284) 

11.62% 

(251/428) 

58.64% 

Priesak B 40 369 409 (40/409) 

9.78% 

(369/769) 

47.98% 

suma 428 769 1197   

Error of  

Omission 

(177/428) 

41.36% 

400/769 

52.02% 

   

User  

accuracy 

251/284 

88.38% 

369/409 

90.22% 

   

Celková úspešnosť = 51.7962 % (620/1197) 

Kappa koeficient = 0.3071 

  

 

 Pri hodnotení úspešnosti je nutné zmieniť štúdiu Werffa (Werff, et al., 2007), v ktorej 

deklaruje úspešnosť použitia klasifikácie SAM s leteckými dátami v oblasti Santa Barbara. 

Úspešnosť klasifikácie dosiahla  cca 23%. Na základe výsledkov uvedených v tabuľkách 

vyššie možno zhodnotiť úspešnosť klasifikácie s dátami ASTER na 31% a s dátami 

Hyperion na 52%.  
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9.4 Výpočty indexov HD a HI 

Aplikácie DPZ v geológii často využívajú zložitejšie pomery pásiem pre zobrazenie 

spektrálnych kontrastov špecifických absorpčných rysov. V kapitole 8.3.2 je popísaný 

princíp spektrálnych indexov (HD, HI) počítaných v oblasti spektra 2310 a 1730 nm.  

Hydrokarbónový index HI, ktorý pre výpočet využíva vybrané pásma z oblasti 1730 

nm, bolo možné aplikovať na scénu z Hyperionu a leteckého senzoru Aviris z územia Santa 

Barbara, pretože oba senzory snímajú v požadovanej oblasti spektra. Hyperion a Aster scény 

z územia Santa Barbara boli použiteľné pri výpočte indexu HD, ktorý využíva 3 pásma 

z oblasti 2310 nm.  

9.4.1 Index HI - výpočet s Hyperion 

Pomocou nástroja ENVI „Band Math“, kde je možné vykonávať s jednotlivými 

pásmami matematické operácie, boli vložené jednotlivé pásma Hyperion a AVIRIS 

s hodnotami reflektancie. Vzorec pre výpočet indexu je nutné vkladať do modulu v tvare: 

 

HI= 2*(float(band1741-band1705))/3+band1701-band1731 

 

Pre výpočet boli používané pásma Hyperion, konkrétne pásmo 156 (FWHM = 

1709.5 nm), pásmo 158 (FWHM = 1729.7 nm), pásmo 159 (FWHM = 1739.7 nm). 

  

Obrázok 58: Príklad výsledku výpočtu HI s dátami Hyperion – šum a páskovanie 
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Na výslednej scéne sa veľmi intenzívne objavoval problém „riadkovania“. Tento 

problém je spomínaný a popisovaný viacerými autormi zaoberajúcimi sa prácou s dátami 

z Hyperionu. Pomocou aplikovania tzv. destriping algoritmov, teda prístupy ktoré odstránia 

tento jav, bola vygenerovaná nová scéna Hyperion s hodnotami reflektancie. Náhľad na 

výsledok aj po aplikácii „destriping“ je na obrázku č.58. 

Ako je popísané v kapitole 8.3.2, Kühn pri vytváraní tohto vzťahu pracoval s dátami 

zo senzoru HyMap bez aplikovaných atmosférických korekcií. HyMap sú letecké 

hyperspektrálne dáta. Ďalej teda nasledoval test aplikovania výpočtu indexu HI na dáta zo 

senzora AVIRIS (obrázok č.59). 

 

Obrázok 59: Príklad výsledku výpočtu HI s dátami Aviris  

9.4.2 Index HD – výpočet s Aster, Hyperion, Aviris 

Obdobne pomocou „Band Math“ boli vložené jednotlivé pásma ASTER a Hyperion 

s hodnotami reflektancie. Vzorec pre výpočet indexu je nutné vkladať do modulu v tvare: 

 

HD=1*(float(b1+b3))/(2*b2) 

 

- pre výpočet boli používané pásma Hyperion, konkrétne pásmo 214 (FWHM = 

2294.6 nm), pásmo 216 (FWHM = 2314.8 nm), pásmo 217 (FWHM = 2324.18 nm). 

- pre výpočet boli používané pásma Aster, konkrétne pásmo 7 (FWHM = 2262 nm), 

pásmo 8 (FWHM = 2336 nm), pásmo 9 (FWHM = 2400 nm). 

 

Scéna ASTER z oblasti Ventura bola vhodná pre aplikovanie výpočtu indexu HD, 

pretože jednotlivé pásma približne zodpovedajú vlnovým dĺžkam, ktoré vstupujú do vzorca 

pre výpočet. Na výsledok bol aplikovaný filter 3x3 pre vyhladenie hodnôt a ďalej bola 

upravená legenda. Získaný bol obraz, v ktorom boli zvýraznené hodnoty > 1 (obr.č.60). 

 

 

 



Eva Smejkalová: Analýza možností využitia poznatkov diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov v horninovom prostredí 

 

 

2015                                                                                                                                                                                                                                           99 

Obrázok 60: Príklad výsledku výpočtu HD s dátami ASTER (č.30621) 

  

 Po otestovaní multispektrálnych dát boli testované aj hyperspektrálne dáta Hyperion. 

Výsledok je zobrazený na obrázku č.61.  

Obrázok 61: Príklad výsledku výpočtu HD s dátami Hyperion 

   

 Ako posledný bol testovaný výpočet indexu HD s leteckými hyperspektrálnymi 

dátami AVIRIS. Na výsledku sa objavil jav páskovania – teda opäť nevhodné výsledky. 
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9.4.3 Zhodnotenie výsledkov výpočtov indexov HD a HI 

Výsledky výpočtu indexu HI pomocou dát Hyperion, Aviris a Aster nepotvrdili 

vhodnosť metódy pre účely detekcie uhľovodíkov. 

 

Po otestovaní výpočtov jednotlivých indexov HD a HI s dostupnými leteckými 

hyperspektrálnymi dátami AVIRIS, multi spektrálnymi dátami ASTER a hyperspektrálnymi 

dátami Hyperion je možné konštatovať: 

- výstupy výpočtu indexu HI aj s použitím dát AVIRIS (leteckých) vykazovali veľmi 

neprehľadné výsledky – zvýšené hodnoty HI sa nachádzajú v pravidelných intervaloch 

(modrou farbou na obrázku č.60). Index HI bol vyvíjaný na báze dát HyMap (Kühn, 1996). 

Na základe získaných nepresných výsledkov bolo skonštatované, že s dátami Hyperion alebo 

Aviris nie je výsledok výpočtu indexu HI preukázateľný. Tiež je možné, že interval 

vybraných pásiem pre výpočet nekorešponduje s pásmami, ktoré tvorcovia indexu HI 

predpokladali. Index bol vyvinutý pomocou dát HyMap, čo pravdepodobne determinuje jeho 

použitie 

- výpočty indexu HD zaznamenali podobné nepreukazné výsledky. Testovanie 

družicových dát s použitím indexu HD pravdepodobne vychádzalo z predpokladu, že budú 

použité hyperspektrálne dáta, ktoré svojimi pásmami pokrývajú presné vlnové dĺžky ako 

letecké dáta, pomocou ktorých bol index vyvíjaný. Nepodarilo sa dohľadať detailnejšie 

informácie k teoretickému pozadiu indexu HD a jeho reálneho testovania s pomocou dát 

DPZ. 
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9.5 Výpočty vegetačných indexov 

V predchádzajúcej kapitole je popisovaný spôsob výpočtu hydrokarbónových 

indexov. V nasledujúcich odstavcoch budú popisované kroky pre výpočty tzv. vegetačných 

indexov. V kapitole 8.4 je vysvetlený princíp zisťovania vegetačného stresu, ktorý môže byť 

spôsobený výskytom uhľovodíkových kontaminácií, resp. výpočty posunov kriviek 

spektrálnych odrazivostí v oblasti „red edge“. 

Výpočty indexov bolo možné vykonávať s dátami Hyperion a Aster. V prípade Aster 

ide o multispektrálne dáta, takže využiteľný diapazón typov indexov bol determinovaný 

pásmami senzoru. 

Pre výpočty bol opäť používaný nástroj ENVI „Band Math“, kde je možné 

vykonávať s jednotlivými pásmami matematické operácie, resp. boli používané integrované 

moduly pre výpočty vegetačných indexov. Tieto moduly tvoria súčasť programového balíka 

ENVI, keďže oblasť sledovania vegetácie a jej stavu je jednou z najrozšírenejších v rámci 

analýz DPZ. Tiež bol používaný modul „Agricultural Stress Vegetation Analysis“, ktorý má 

v sebe implementovaný výpočet indexu REP a tiež aj „Anthocyanin reflectance Index“. Pred 

samotným výpočtom indexov bol aplikovaný štandardný základný index NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index), pomocou ktorého bola klasifikovaná vegetácia v obraze. 

 

9.5.1 Posun „red edge“- index REP 

 Index REP („red edge position“) bolo možné počítať pomocou hyperspektrálnych 

dát Hyperion z dôvodu existencie pásiem pre vstup do výpočtu. Príklad výsledku výpočtu 

indexu s dátami Hyperion je na obrázku č.62. Pre „čistú“, zdravú vegetáciu má index 

hodnoty 700-730 nm. Hodnoty nižšie a vyššie od týchto hraníc poukazujú na výskyt 

vegetačného stresu. V prípade stresu spôsobeného uhľovodíkmi je poloha red-edge 

posúvaná smerom k nižším vlnovým dĺžkam (REP < 700). Fialovou farbou sú vyznačené 

miesta, kde nastal posun hodnoty red-edge smerom k nižším vlnovým dĺžkam. 

 

Obrázok 62: Príklad výsledku výpočtu REP s dátami Hyperion 
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9.5.2 Vegetačné indexy pre posudzovanie stavu vegetácie 

 Pre dáta typu ASTER, ktoré neobsahujú pásma pre výpočet indexu REP, pretože sú 

to multispektrálne pásma, bol počítaný tzv. anthocyanínový index (viac viď kapitola 8.4). 

„Čistá“ zdravá vegetácia dosahuje hodnoty tohto indexu medzi 0.001-0.1. Na obrázku č.63 

sú zobrazené hodnoty menšie ako 0.001 vypočítane pomocou dát ASTER z lokality Santa 

Barbara. 

Obrázok 63: Príklad výsledku výpočtu anthocyanin index, dáta ASTER 

 

 

9.5.3 Zhodnotenie výsledkov výpočtov vegetačných indexov 

V rámci praktickej časti a skúmania stavu vegetácie v okolí priesakov Santa Barbara 

boli testované viaceré vegetačné indexy (napr. Carotenoid Reflectance Index, Structure 

Insensitive Pigment Index, Vogelmann Red Edge Index, Red Edge Normalized Difference 

Vegetation Index). Preukázateľnejšie výsledky boli dosiahnuté pomocou indexu REP 

a indexu „Anthocyanín“ (ARI).  

Index REP bolo možné počítať iba s dátami Hyperion, pretože ostatné družicové dáta 

neobsahovali potrebné pásma pre jeho výpočet. Z výsledku je viditeľné, že fialovou farbou 

(obrázok č. 62) sú v okolí priesakov (červenou farbou) zvýraznené plochy, kde vegetácia 

mala posunutú oblasť „red-edge“ smerom k nižšej vlnovej dĺžke. 

Pre dáta ASTER nebolo možné počítať indexy REP, preto bolo pristúpené k výpočtu 

iného indexu pre sledovanie stresovanej vegetácie. Na obrázku č. 63 je zobrazený výsledok, 

fialovou farbou sú zvýraznené hodnoty indexu menšie ako 0.001, čo značí stresovanú 

vegetáciu v okolí miest mapovaných uhľovodíkových priesakov. 
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9.6 Vytvorenie procedúry pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov 

Na základe poznatkov získaných v praktickej časti práce, počas testovania jednotlivých 

metód a algoritmov pre spracovanie dát DPZ bola vytvorená procedúra vhodná pre detekciu 

lokalít pravdepodobného výskytu organických uhľovodíkov. Schematicky je zobrazená na 

obrázku č. 64. Ako prvé je potrebné odpovedať na otázku, či na skúmanom územi je 

prítomná vegetácia: 

-ak vizuálnou interpretáciou zistíme prítomnosť vegetácie (napr. s použitím Google 

Earth), je potrebné si tento fakt overiť výpočtom základného vegetačného indexu (NDVI). 

Ďalej je potrebné vedieť, či pre prevádzanú analýzu máme dostupnú knižnicu spektier.   

-ak áno, môžeme pristúpiť k aplikácii klasifikačných algoritmov (typu SAM). Následne 

získame klasifikovaný obraz s jednotlivými kategóriami podľa použitých „endmembers“ zo 

spektrálnej knižnice.  

-ak knižnicu nemáme, môžeme pristúpiť k alternatíve, ktorou je výpočet polohy pásma 

„red-edge“ a teda stanovujeme, či vegetácia na našom území je stresovaná. Na tento účel 

však je potrebné mať pásma (družicových dát) EM spektra, ktoré vstupujú do vzorca pre 

výpočet REP. Ak takéto pásma nemáme, zvolíme iný index, ktorý popisuje stav vegetácie. 

Odporúčaný pre skúmanie prítomnosti uhľovodíkov je index ARI („Anthocyanín“). Podľa 

typu pásiem na výstupe z tohto bodu sa nachádza klasifikovaný stav vegetácie. Pre 

verifikáciu (keďže v prípade aplikácie metódy na neznáme územie nedisponujeme 

informáciami „ground truth“) je vhodné vzájomne porovnať výsledky klasifikácie 

a výpočtov vegetačných indexov. 

 

-ak vizuálnou interpretáciou zistíme, že sa na našom území nenachádza vegetačný 

pokryv, v ďalšom kroku zisťujeme prítomnosť/absenciu spektrálnej knižnice.  

-ak knižnicu spektier s kalibračnými dátami pre uhľovodíkové látky máme, aplikujeme 

analogický proces ako v prípade predchádzajúcej analýzy dát s vegetačným pokryvom. 

Získame klasifikovaný obraz s jednotlivými kategóriami podľa použitých „endmembers“ zo 

spektrálnej knižnice. 

- ak spektrálna knižnica v rámci našej analýzy absentuje, ďalej zisťujeme, či v nami 

analyzovaných družicových dátach sú prítomné pásma z oblasti 2300 nm. Ak áno, 

aplikujeme výpočet hydrokarbónového indexu HD. Tiež zisťujeme prítomnosť pásiem 

z oblasti EM spektra 1700 nm. Ak pásma existujú, počítame index HI. Ak neexistujú pásma 

z tejto oblasti, ďalším krokom je test segmentácie obrazu a detekcie tzv. anomálnych haló. 

 

Návrh modulu „Hydrocarbon“  

Po navrhnutí procedúry pokračovala praktická časť aj v implementovaní procedúry 

pomocou interaktívneho jazyka IDL. Bol vytvorený rámec pre modul „Hydrocarbon“ 

a jednotlivé kroky boli testované. Návrh procedúry bol modifikovaný v súvislosti 

s možnosťami IDL. V rámci praktickej časti práce bol vytvorený návrh (algoritmus), ktorý 

je ďalej ešte nutné testovať, ladiť, aby bolo možné vygenerovať finálny modul použiteľný 

ako extenzia pre program ENVI. Pre budúci rozvoj práce je navrhované dopracovať modul 

do finálnej podoby s použitím v práci navrhnutého algoritmu / procedúry (viď obrázok č.65).  
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Obrázok 64: Vytvorená procedúra pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov, zdroj: autor. 
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9.6.1 Aplikácia vytvorenej procedúry na územie Nesyt 

 Procedúra bola ďalej testovaná pomocou družicových dát z územia Nesyt, kde 

existuje predpoklad existencie uhľovodíkmi ovplyvneného pôdneho a horninového 

prostredia. Overovanie vytvorenej metodiky prebiehalo pomocou vstupných družicových 

dát ASTER, ktorých parametre sú popisované v kapitole 7.1.  

Aplikácia spočívala v postupných krokoch podľa navrhnutej procedúry. Sled krokov 

(„odpovede na otázky“ v procedúre) je vyznačený na obrázku č.65.  

Na obrázku č.67 sú publikované výstupy aplikovanej procedúry. Červenou líniou je 

označená oblasť, kde je prítomné podozrenie existencie uhľovodíkmi ovplyvnených 

povrchov z dôvodu ťažby v minulosti (viď príloha D a E). V pravom hornom rohu sa 

nachádza výsledok klasifikácie SAM. Napravo sa nachádza výsledok výpočtu indexu HD, 

ktorý v prípade dát ASTER nevykazoval jav páskovania a hodnoty sa javia relevantné. Na 

spodných dvoch obrázkoch sú výsledky analýzy stavu vegetácie. Index NDVI pre „zdravú“ 

vegetáciu vykazuje hodnoty 0.2-0.9. Na obrázku sú zvýraznené hodnoty nižšie a vyššie ako 

tzv. zdravá vegetácia. Na obrázku napravo sú výsledky výpočtu indexu ARI a hodnoty 

menšie ako 0.001, ktoré deklarujú tzv. stresovanú vegetáciu. 

 

 

 

 

 
 

Obrázok 65: Procedúra aplikovaná na územie Nesyt, zdroj: autor   
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Obrázok 67: Výsledky z územia Nesyt, zdroj: autor 
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10 Zhrnutie a diskusia 

Prítomnosť uhľovodíkov v horninovom a pôdnom prostredí môže poukazovať na 

výskyt úniku, priesaku, prípadne uhľovodíkového ložiska. Úniky uhľovodíkov spôsobené 

haváriami na produktovodoch, nedokonalými likvidáciami, sanáciami ropných vrtov a sond 

v minulosti, kontaminujú horninové a pôdne prostredie, podzemnú vodu a rastlinstvo. V 

dizertačnej práci boli opisované možnosti použitia poznatkov DPZ pre analýzu starých 

environmentálnych záťaží spôsobených ropnými kontamináciami pri likvidácií ropných 

vrtov a sond na Hodonínsku.  

Možnosti metód DPZ sú komplexnejšie, a ako už bolo konštatované v úvodných 

kapitolách (napr. v kapitole 5), práca sa obmedzila na hľadanie prístupov k analýzam dát 

z optickej časti EM spektra s použitím družicových senzorov. Prístup k leteckým dátam zo 

záujmových území Čiech a Slovenska bol obmedzený. Navrhnutá procedúra rešpektuje 

prostredie jej možnej aplikácie (pevninská časť zemskej kôry, oblasti mierneho pásma) a tiež 

možnosti ťažšieho prístupu k hyperspektrálnym dátam, t.j. prácu s multispektrálnymi 

dátami. 

Zadanie a cieľ práce určili úlohy (definované v kapitole 2), ktoré boli postupne 

riešené. Sumárne zhodnotenie výsledkov a výstupov je popisované nižšie. Diskutovaný je 

prínos práce k problematike použitia DPZ v oblasti skúmania uhľovodíkových látok. Téma 

je aktuálna, je súčasťou odboru, ktorý má široký záber a v dôsledku exponenciálneho rastu 

vývoja informačných technológií sa veľmi rýchlo rozvíja.  

10.1 Poznatky a zhodnotenie splnenia cieľov 

Poznatky, ktoré riešená dizertačná práca priniesla, je možné zhrnúť nasledovne 

(súhrn je uvedený v slede kapitol): 

 

- (kapitola 3, súčasný stav problematiky): z prevedenej rešerše obdobných 

výskumov vyplynulo, že uhľovodíky sú skúmané v miestach známych mikro a makro 

priesakov, v najväčšej miere v Kalifornii v oblasti panvy Ventura. Niektoré štúdie boli 

riešené aj v rámci Európy, napr. maďarské územie s priesakmi, ktoré vytvárali okolo seba 

tzv. „anomálne haló“. Tiež boli pre výskumné úlohy používané „umelé povrchy“ (simulácia 

uhľovodíkmi kontaminovaného piesočného povrchu, hliny, povrch s vegetáciou, atď.). 

Vyskytujú sa výskumy, kedy bola na začiatku daná úloha analyzovať uhľovodíkové látky 

metódami DPZ priamo, ale na záver boli dáta analyzované s cieľom detegovať látky 

nepriamo a teda metódy DPZ boli nakoniec použité na hľadanie morfoštruktúr, minerálov 

a hornín asociovaných s výskytom uhľovodíkov, prípadne bola skúmaná uhľovodíkmi 

ovplyvnená vegetácia. Je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že väčšia časť výsledkov štúdií je 

postavená na analýze leteckých hyperspektrálnych dát. V dizertačnej práci bola väčšina 

metód testovaná a overovaná na dátach družicových a jednotlivé zistenia predstavujú v tejto 

oblasti poznatky predtým týmto spôsobom neriešené.  

 

- (kapitola 4, uhľovodíky v pôdnom a horninovom prostredí): pokiaľ je cieľom 

skúmanie prítomnosti uhľovodíkov v pôdnom a horninovom prostredí (výskyt je 
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považovaný za „negatívny“ z dôvodu kontaminácie prostredia alebo výskyt je považovaný 

za „pozitívny“ z dôvodu blízkeho ložiska ropy a zemného plynu), je potrebné zamerať sa na 

sledovanie tzv. mikro a makro priesakov. V dizertačnej práci boli skúmané výskyty 

priesakov - nazhromaždené boli informácie vysvetľujúce vznik a výskyt mikro/makro 

priesakov. Tiež boli identifikované spektrálne prejavy uhľovodíkových priesakov, resp. ich 

vplyv na horninové, pôdne a vegetačné prostredie okolia.  

 

- (kapitola 5, uhľovodíky a poznatky DPZ): DPZ je geovedný odbor so širokou 

možnosťou využitia v prírodovedných, aj technických disciplínach. Vymedzuje viacero 

oblastí (determinované sú využitou časťou EM spektra, použitým typom skeneru pre zisk 

dát), ktorých metódy sú použiteľné pre skúmanie uhľovodíkových látok. Na základe 

získaných poznatkov o dôležitých spektrálnych pásmach pre sledovanie priesakov bola 

v rámci dizertačnej práce identifikovaná časť metód DPZ vhodná pre zadané účely, t.j. 

oblasti NIR, SWIR EM spektra, hyperspektrálne dáta s vysokým rozlíšením, typická 

absorpcia (tzv. hydrocarbon feature) uhľovodíkových látok v oblasti 1730 nm a 2300 nm.  

 

- (kapitola 6, analyzované územia): lokality, kde je výskyt mikro a makro priesakov 

známy, sú mapované v rámci viacerých geologických štúdií. Významné výskumy DPZ 

zamerali praktické overenia na oblasti v Kalifornii (panva Ventura). V dizertačnej práci bolo 

pre skúmanie zadané územie Nesyt na Hodonínsku, kde v minulosti prebiehala ťažba ropy 

a zemného plynu. Aby mohli byť metódy DPZ správne overené a nastavené na podmienky 

mierneho pásma lokalít ČR a SR, bolo potrebné nájsť vhodnú a dostupnú lokalitu 

s uhľovodíkovým priesakom (obdobne ako územia s priesakmi v panve Ventura). V rámci 

práce bol identifikovaný a prakticky v teréne mapovaný prirodzený ropný výver 

(uhľovodíkový makro priesak) v obci Korňa (SR). V rámci práce prebehlo zmapovanie 

oblasti prirodzeného priesaku v Korni, zrealizované terénne merania dvoma typmi 

spektrorádiometrov a zostavenie databázy spektrálnych kriviek z miest priesaku 

a z viacerých typov povrchov z okolia priesaku. 

 

- (kapitola 7, vstupné dáta) metódy DPZ sú postavené na analýze obrazových 

záznamov získaných z družíc a lietadiel. Zistené boli aktuálne možnosti družicových 

a leteckých dát DPZ. Práca bola zameraná na použitie „dostupných dát“, teda takých, ktoré 

je možné získať z archívov alebo zakúpiť za manipulačný poplatok. Nepredpokladalo sa 

použiť špeciálnu leteckú kampaň iba pre účely práce. Výhodou je aj skutočnosť, že 

eventuálne uplatnenie poznatkov práce v praxi nie je limitované nalietavaním územia drahou 

technológiou. V práci bolo predpokladané použiť čo najdostupnejšie dáta DPZ. Pre možné 

praktické použitie je vhodné vytvoriť metodiku, testovať na dostupných dátach a postupne 

jednotlivé kroky vylepšovať a upresňovať. Cieľom nie je vytvoriť najprv drahú a rozsiahlu 

technologickú základňu a na nej stavať aplikáciu. Do činností spojených s terénnou 

kampaňou bolo vkladané veľké úsilie. Na začiatku prvá rekognoskácia prebiehala bez 

spektrorádiometrických meraní. Následne bolo možné využiť prvý spektrorádiometer 

Cropscan. Potom sa podarilo zapožičať aj vhodnejší spektrorádiometer ASD. Nakoniec sa 

podarilo získať terénne dáta aj z oblasti Santa Barbara. Bola pripravená komplexná dátová 
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báza z terénnych meraní. Vhodne zvolená metodika zberu vstupných dát z terénu, ich 

spracovanie a overovanie výsledných produktov docielila výsledky a korektne pripravenú 

spektrálnu knižnicu.  

 

- (kapitola 8, metódy pre spracovanie dát): jednou z prvých úloh pre splnenie 

zadaného cieľa bolo stanoviť vhodné algoritmy DPZ pre detekciu ropných látok a 

prezentovať teoretické pozadie jednotlivých techník. Boli identifikované metódy DPZ 

vhodné pre oblasť typu Nesyt. Zároveň v práci boli opísané aj iné metódy, ktoré sú pre 

detekciu uhľovodíkových látok v rámci vedeckých projektov skúmané, ale nie sú vhodné 

pre aplikáciu na územiach typu Nesyt. 

 

- (kapitola 9, aplikácia metód a výsledky): praktické testovanie jednotlivých metód 

tvorilo najdôležitejšiu a zároveň najnáročnejšiu časť práce. Bola zvládnutá práca so 

„surovými“ dátami, ktoré sú merané v teréne spektrorádiometrami a taktiež činnosti spojené 

s generovanie kriviek spektrálnych odrazivostí a tvorbou spektrálnych knižníc. V prípade 

jednotlivých družicových a leteckých dát (aj ak nakoniec neboli vo finálnom reportovaní 

výsledkov použité) bolo nutné predspracovať a pripraviť na testovanie metód, t.j. spracovať 

dáta do formy radiancie a reflektancie. Ďalej prebiehalo testovanie rôznych klasifikačných 

metód, nastavovanie okrajových podmienok, overovanie úspešnosti klasifikácií. Vykonané 

boli výpočty viacerých typov indexov (vegetačných, hydrokarbónových). 

 

Výsledky práce naplnili ciele. Praktické overovanie metód v dvoch prípadoch 

prebehlo úspešne s kvantifikovateľnými výsledkami, v prípade výpočtov hydrokarbónových 

indexov výsledky nepreukázali vhodnosť metódy pre zadaný účel. Kvalita analytických 

výstupov výpočtov indexov bola ovplyvnená a limitovaná typom vstupných dát DPZ, 

konkrétne použitím družicových dát. Používané boli per-pixel metódy pre klasifikácie multi 

a hyperspektrálnych dát. Proces segmentácie bol testovaný v prípade dát Aster v oblasti 

Nesyt. Výstupy procesu segmentácie však nebolo možné študovať pomocou objektovo-

orientovaých klasifikačných prístupov: na tomto území priesaky netvoria zhluky 

a homogénne areály, proces skúmania textúr a štrukúr teda nie je možné aplikovať. 

  

 Zhrnutie a diskusia k splneniu zadaných úloh je uvedená štruktúrovane, podľa 

definovaných cieľov v kapitole 2. 

 

1. Stanovenie vhodných algoritmov DPZ pre detekciu ropných látok (prezentácia 

teoretického pozadia techník) 

Preskúmané boli algoritmy a postupy používajúce sa v analytickej a klasifikačnej fáze 

spracovania dát DPZ. Bol vytvorený súhrn metód, ktoré sa pre účely sledovania 

uhľovodíkových látok používajú. Na základe preskúmanej teoretickej bázy jednotlivých 

algoritmov boli vyselektované potenciálne vhodné pre aplikáciu na územia mierneho pásma 

(s vegetačným pokryvom a bez vegetácie) a bol predložený popis teoretického pozadia 

techník.  
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2. Vytvorenie databázy kalibračných dát (terénny prieskum lokalít s existujúcimi 

ropnými priesakmi) aplikovateľnej v podmienkach mierneho pásma 

Spektrálne knižnice obsahujú referenčné dáta a vo viacerých metódach DPZ je nutné ich 

použitie. Prebehli terénne merania na územiach Korňa a Nesyt, t.j. lokality s existujúcim 

uhľovodíkovým priesakom, resp. s predpokladom výskytu uhľovodíkových kontaminácií 

z dôvodu nedôsledne likvidovaných ropných vrtov a sond. Merania spektrorádiometrom 

Cropscan boli vyhodnotené ako nevhodné pre účely skúmania uhľovodíkov z dôvodu 

spektrálneho rozsahu snímaných pásiem EM spektra (do 1700 nm). Vytvorená bola databáza 

kalibračných dát (spektrálna knižnica). Korektnú tvorbu databázy potvrdilo jej porovnávanie 

s už existujúcimi referenčnými dátami (získané z tretích zdrojov) a vyhodnotená zhoda. 

Dôvodom vytvárania vlastnej knižnice spektier je predpoklad, že prenositeľnosť knižníc 

vytvorených v odlišných lokalitách môže byť obmedzená. Keďže bola zaznamenaná zhoda 

medzi knižnicou vytvorenou na báze meraní v Korni s knižnicami z oblasti Santa Barbara, 

finálne bola vytvorená komplexná knižnica spektier zložená z kombinácie spektrálnych 

kriviek. 

 

3. Aplikovanie a overenie jednotlivých algoritmov a procedúr na modelových 

územiach  

Z techník identifikovaných v rámci cieľa č.1 bola vytvorená selekcia metód, ktoré bolo 

potrebné testovať a overovať na modelovom území. Bolo overené použitie klasifikácie 

mapovania spektrálneho uhla. Hodnotenie úspešnosti tejto klasifikácie je v zhode 

v porovnaní s iným výskumom (Werff, et al., 2007), ktorý v minulosti prebehol a kedy bol 

klasifikátor SAM aplikovaný na klasifikáciu uhľovodíkových priesakov. 

Metódy pre výpočty hydrokarbónových indexov boli aplikované na dáta, ale výsledky 

nebolo možné zhodnotiť ako úspešné. Identifikovaný bol limitujúci faktor v prípade použitia 

metódy výpočtu, a to použitie družicových hyperspektrálnych dát. Analogicky v prípade 

pokusu o tvorbu spektrálnych knižníc poloautomatickým spôsobom pomocou 

hyperspektrálnych družicových dát bol zaznamenaný tento limitujúci faktor (vytvárané 

krivky boli ovplyvnené značným šumom). V oboch prípadoch bol vykonaný pokus 

s použitím leteckých dát Aviris. Použitie hodnôt reflektancií leteckého senzoru Aviris, ale 

opäť vykazovalo nepreukázateľné výsledky. Sledovanie stavu vegetácie v miestach 

uhľovodíkových priesakov tvorilo tretiu testovanú metódu. Testované boli dva indexy, ktoré 

popisujú stav vegetácie s preukázateľným výsledkom. 

 

 

4. Vývin finálnej procedúry vhodnej pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov 

v horninovom prostredí  

Na základe poznatkov získaných v praktickej časti práce, počas testovania jednotlivých 

metód a algoritmov pre spracovanie dát DPZ bola vytvorená procedúra vhodná pre detekciu 

lokalít pravdepodobného výskytu organických uhľovodíkov. Procedúra bola následne 

aplikovaná na dáta z územia Nesyt. Vykonaný bol aj prepis procedúry do formy ďalej 

algoritmizovateľnej. Takto pripravená procedúra sleduje požiadavky na tvorbu externých 

modulov, ktoré je možné integrovať do prostredia ENVI pomocou jazyka IDL (Interactive 
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Data Language). Prípadné budúce kroky a rozvoj témy by mohol nasledovať v zmysle 

finálnej implementácie procedúry do modulu Hydrocarbon pre ENVI, jeho ladenie, 

testovanie a vydanie do formy vhodnej pre používanie medzi odborníkmi DPZ. 

10.2 Prínos práce 

Okrem diskutovaných poznatkov práce je možné identifikovať a zosumarizovať aj 

najhlavnejšie prínosy práce k riešenej problematike: 

 

Využitý typ dát: 

 Významné výskumy, ktoré doteraz riešili obdobnú problematiku, používali analýzy 

obrazových záznamov snímaných senzormi DPZ na leteckých nosičoch (prevažne 

hyperspektrálneho typu). Medzi družicovými skenermi sa aktuálne nevyskytuje iný 

hyperspektrálny senzor snímajúci v požadovanom pásme SWIR – iba senzor Hyperion. Pre 

prácu s dátami je nutné výkonné hardvérové vybavenie a kvalitný spracovateľský softvér, je 

potrebné skúmať parametre skenera, ktoré determinujú kvalitu nasnímaného výsledného 

produktu. Je taktiež vhodné dáta korigovať a vylepšovať pomer hodnôt signál/šum. V rámci 

práce boli v najväčšej miere využívané dáta družicového hyperspektrálneho skeneru 

Hyperion a multispektrálneho skeneru Aster. Ako bolo zistené, je plánované spustenie do 

prevádzky hyperspespektrálnych družíc (EnMap), ktoré budú poskytovať dáta aj v pásmach 

SWIR vhodných pre geologické aplikácie. Projekty sú však oneskorené a doteraz nebolo 

možné pracovať s týmto typom dát. Prebehlo otestovanie popisovaných metód a v prípade 

použitia dát vyššej kvality (napr. z družice EnMap) by mohli byť dosiahnuté presnejšie 

výsledky. 

 

Prepojenie oblasti DPZ s geológiou: 

 Téma je interdisciplinárna. Staré ekologické záťaže, konkrétne nedostatočne 

sanované vrty, neboli doteraz na našich územiach skúmané pomocou DPZ. Ministerstvo 

životného prostredia vo viacerých dokumentoch deklaruje využitie DPZ pre účely 

mapovania ekologických záťaží, väčšinou ale ide o aplikácie pre detekciu skládok. 

V geológii je rozšírené používanie DPZ pre detekciu minerálov a hornín. Ropné látky sú 

skúmané okrajovo. Predkladaná téma prenikla metódami DPZ do oblasti naftovej geológie. 

 

Skúmanie priesakov na pevninskej časti zemskej kôry: 

 Metódy DPZ sú rutinne používané pri podpore odozvy na katastrofy spojené 

s ropnými látkami (havárie tankerov na mori). V tomto prípade je sledovaný povrch vodnej 

hladiny, ropné škvrny, t.j. detekcia ropné látky vs. vodná plocha. V rámci pevninskej časti 

zemskej kôry je problém skúmania uhľovodíkových povrchov komplexnejší, je nutné 

skúmať veľa typov povrchov, kalibrácia metód je náročnejšia ako v prípade vodných plôch. 

Práca prináša poznatky do oblasti skúmania priesakov/únikov uhľovodíkov na pevnine. 

 

Vytvorenie metodiky na spracovanie dát DPZ pre účely detekcie uhľovodíkov: 

 Programy pre analýzy dát DPZ v súčasnosti poskytujú množstvo funkcionalít, 

nastavení, procesov, poloautomatických a automatických modulov. Dôležitým článkom 
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celého spracovateľského procesu je ale naďalej odborný používateľ programov typu ENVI. 

Pre účely skúmania typu „skúmanie uhľovodíkov“, ako bolo zadané v predkladanej 

dizertácii, je potrebné nasledovať metodiku, poznať pozadie jednotlivých krokov, vedieť 

nastaviť konštanty a parametre metód. Praktickými analýzami v rámci práce boli získané 

zručnosti v práci s dátami a metódami DPZ, čo je možné zaradiť medzi osobný autorkin 

prínos. Vytvorená metodika môže byť eventuálne prínosná pre praktické použitie vo firmách 

typu MND, ktoré podľa nej môžu postupovať v prípade rekognoskácií oblastí kde ťažba 

prebieha, kde už boli exploitačné aktivity ukončené alebo pre oblasti, kde zatiaľ prebieha 

rekognoskácia a explorácia nových území. 

10.3 Porovnanie s inými výskumami 

Porovnávanie s inými obdobnými výskumami prebiehalo najmä počas hodnotenia 

výsledkov praktickej časti práce. Preukaznosť komparácie je diskutabilná z dôvodu 

využívania leteckých dát u ostatných výskumov. Štúdie prebehli v oblasti Santa Barbara, na 

území Maďarska (skúmanie anomálnych „haló“) a tiež v Nemecku s použitím umelých plôch 

simulujúcich uhľovodíkmi kontaminované povrchy. 

Výsledky porovnávania postavenej spektrálnej knižnice s výskumami v Kalifornii 

preukázali zhodu. Aplikácia metódy SAM v porovnaní s aplikáciou rovnakého postupu 

v Kalifornskej štúdii tiež zaznamenala obdobné výsledky. Sledovanie uhľovodíkmi 

kontaminovaných rastlín v rámci iných výskumov potvrdilo možnosť použitia metódy 

posunu v pásme „red-edge“. Na území Nesyt prebehla v minulosti analýza rizík, ktorá 

preukázala prítomnosť kontaminácií na týchto miestach, čo je v zhode s výsledkami 

predkladanej práce.  

10.4 Aktuálnosť témy, význam pre prax a možný budúci rozvoj  

Z pohľadu aktuálneho svetového vývoja je možné hodnotiť tému ako aktuálnu – 

objavuje sa tendencia čistého a ekologického prírodného prostredia. K tejto oblasti by mohli 

možnosti DPZ napomôcť a to v zmysle podpory „zdravého“, t.j. nie príliš prehnaného 

ekologického myslenia. Použitie finančne nenáročných analýz DPZ pre identifikáciu miest, 

o ktorých môžeme predpokladať, že sú alebo nie sú kontaminované, by mohlo tieto tvrdenia 

potvrdiť/vyvrátiť. Tým, že družicové a letecké senzory poskytujú digitálne dáta, ktoré sú 

ďalej spracovávané informačnými technológiami, je téma súčasťou tohto stále aktuálneho 

odvetvia. Dôležité je vyvíjať a používať stále novšie a kvalitnejšie dáta, ktoré automaticky 

potrebujú vyšší hardvérový výkon. Tým sú kladené požiadavky na zvyšovanie výkonu a teda 

dochádza aj k rozvoju odvetvia výpočtovej techniky (superpočítače, práca s objemnými 

dátami, paralelizácia procesov). 

 Praktické použitie získaných výsledkov práce sleduje všeobecne praktické možnosti 

použitia technológií DPZ, t.j. prvá rekognoskácia neznámeho terénnu pomocou 

družticových dát, zorientovanie sa v záujmovom území. Pre nedostupné oblasti sa 

technológia javí ako kľúčová. Dlhodobejší zámer a využitie výsledkov práce je v podpore 

použitia inovatívnych metód DPZ a ich možnej budúcej integrácie do pracovných postupov 

v oblasti detekcie možných výskytov únikov ropných látok v okolí nedostatočne sanovaných 

ropných sond a ťažobných vrtov, sledovania kontaminácií organickými uhľovodíkmi a v 
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rámci problematiky riešenia starých ekologických záťaží na území Českej a Slovenskej 

republiky.  

 Možný budúci rozvoj práce závisí od technických možností budúcnosti. V prípade 

dostupnosti vysokokvalitných hyperspektrálnych družicových dát by bolo vhodné 

zopakovať jednotlivé metódy a preveriť úspešnosť. Vývoj UAV (unmanned aerial vehicle), 

tzv. dronov a rozvoj oblasti tvorby minidetektorov by mohlo umožniť skenovať záujmové 

územie dronmi a docieliť tak zisk veľmi kvalitných dát bezkontaktným spôsobom. 
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Záver 

Možnosti analýz dát získavaných skenermi na palubách družíc alebo lietadiel 

predstavujú technologický posun pre viaceré oblasti ľudských aktivít. Diaľkový prieskum 

Zeme poskytuje mnohé výhody pre skúmanie zemského povrchu s cieľom detekcie 

uhľovodíkov. Patrí k nim objektívnosť a rýchlosť detekcie, nízka finančná náročnosť (pri 

opakovaných analýzach rozľahlých území), kompatibilita výsledkov s ďalšími digitálnymi 

dátami a najmä schopnosť vykonávať prieskumy na diaľku, bez priameho kontaktu s 

terénom. Multispektrálne a hyperspektrálne senzory poskytujú obrazové dáta pre vývoj 

robustných analytických algoritmov a DPZ sa stáva čoraz využívanejšou technológiou 

potenciálne aplikovateľnou aj v oblasti geológie. Uhľovodíky sú sledované a analyzované s 

využitím leteckého snímkovania, ale použitiu optických družicových dát sa venuje minoritná 

časť výskumov. 

Témou práce bol DPZ a jeho využitie pri detekcii prítomnosti uhľovodíkov. Jedným 

z cieľov bolo vytvoriť databázu referenčných spektier – spektrálnych knižníc pre povrchy 

s uhľovodíkmi (územia s existujúcimi ropnými priesakmi, kontamináciami, okolitá pôda 

a vegetácia). Ďalej na základe teoretických poznatkov realizovať overenie troch algoritmov 

vhodných pre aplikáciu na územia v miernom podnebnom pásme (lokalita Santa Barbara, 

Kalifornia). Pre analytickú časť práce bolo nutné získať vhodné vstupné dáta (terénne 

a družicové). Kalibračné dáta boli zbierané pomocou spektrorádiometrických meraní 

v teréne na prirodzenom ropnom priesaku v obci Korňa (Slovenská republika). Súčasťou 

praktickej práce bolo predspracovanie družicových dát a tiež spracovávanie hodnôt z terénu. 

Overenie správnosti vybraných metód bolo vykonávané pomocou programových produktov 

ENVI. Na báze zistení a výstupov z testovania a overovania metód bola vytvorená 

procedúra, ktorá obsahuje jednotlivé kroky pre spracovanie dát DPZ s cieľom detekcie 

lokalít pravdepodobného výskytu organických uhľovodíkov. Metodika bola aplikovaná na 

dáta z územia Nesyt (Česká republika), kde existuje predpoklad prítomnosti povrchov 

kontaminovaných uhľovodíkmi. Výsledky praktickej časti práce preukázali správnosť 

vytvorenia spektrálnej knižnice, vhodnosť metódy mapovania spektrálneho uhla (SAM) 

a stanovovania uhľovodíkmi ovplyvnenej vegetácie pre zadaný účel. Obmedzenia boli 

zistené v prípade výpočtov hydrokarbónových indexov (metódy vyvinuté na leteckých 

dátach) a ich aplikácia na družicové dáta. 

V súvislosti s ťažbou, produkciou a transportom ropných látok je potrebné zaoberať 

sa riešením monitorovania a mapovania ropných priesakov a únikov. Dôležité je riešiť aj 

prevenciu, mať vyvinutý systém včasnej detekcie úniku a podporu reakcie na možné 

negatívne dopady na životné prostredie a človeka. Geoinformačné technológie spolu 

s prístupmi diaľkového prieskumu Zeme sú v tomto smere neopomenuteľným nástrojom pre 

podporu hľadania riešení a vytváranie najmodernejších spôsobov prevencie, monitorovania 

a včasnej odozvy. 

  



Eva Smejkalová: Analýza možností využitia poznatkov diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov v horninovom prostredí 

 

 

2015                                                                                                                                                                                                                                           116 

Summary 

The possibility of data analysis acquired by scanners located on satellites or on airplanes 

represents the state-of-the—arte methods which are advancing the technologies in plethora 

of human activities. Remote sensing presents various advantages in the exploration of the 

Earth surface with the aim of detecting hydrocarbons. These advantages include objectivity 

and quickness of the detection, affordability and efficiency (by repeated analysis of large 

areas), compatibility of results with other digital data formats and in particular the possibility 

of long-distance-research without a direct contact with the soil. Multispectral and 

hyperspectral sensors provide imagery for development of robust analytical algorithms and 

the Earth Observation becomes an increasingly used technology applicable also in the area 

of geology. Hydrocarbons are monitored and analysed through airborne imagery and only a 

minority of research activities focus on data acquired by satellites. 

The thesis objective was to analyse remote sensing methods and their applicability for 

detection of hydrocarbons. One of the goals was to establish a database of reference spectra 

– spectral library for the hydrocarbon surfaces (areas with existing hydrocarbon seepages, 

contaminations, soil and vegetation in the close seepage vicinity). Furthermore, based on 

theoretical findings, it was necessary to carry out a verification of three algorithms applicable 

in locations with temperate Earth climate zone (Santa Barbara, California site). For the 

analytical part of the work it was essential to obtain suitable input data (in-situ and satellite). 

Calibration data were acquired using spectroradiometrical measurements in the field near 

natural hydrocarbon seepage located in Korňa village (the Slovak Republic). Practical part 

contained satellite imagery pre-processing and field data processing. Verification of selected 

method was conducted using the ENVI software. Based on the findings and results from 

testing and checking of methods, the final procedure was established. The procedure 

contains individual steps for remote sensing data processing, with the aim of detection of 

probable occurrence of hydrocarbons, or the presence of possible contamination caused by 

hydrocarbon substances. Methodology was applied on data from Nesyt area (the Czech 

Republic) where presence of old ecological hazards caused by insufficiently remediated and 

liquidated boreholes and production wells is documented. Results of the practical part of the 

work indicated the accuracy of establishing the spectral library, suitability of the spectral 

angle mapper (SAM) method and determination of the vegetation affected by hydrocarbons 

for defined aim. Limitations were found in calculation of the hydrocarbon indexes (method 

developed using airborne data) and their application on satellite data. 

In respect to exploitation, production and transport of oil substances it is necessary to 

focus on monitoring and mapping of oil seeps, slicks and leakages. It is important to 

concentrate on prevention, develop an early warning detection system and methods 

supporting adequate response to possible negative impacts on environment. Geoinformatics 

together with the remote sensing methods are in this regard eligible tools supporting the 

identification of solutions and creation of the most modern methods of prevention, 

monitoring and early response.  
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Résumé 

Les analyses des données acquises par les scanners des satellites ou des avions 

représentent le progrès technologique. La télédétection offre de nombreux avantages en 

examinant la surface du globe pour détecter les hydrocarbures. La détection est objective, 

rapide, elle n´est pas coûteuse (en refaisant des analyses des vastes surfaces), les résultats 

sont compatibles avec d´autres formats digitaux et la prospection est réalisée à distance, sans 

entrer en contact direct avec le terrain. Des senseurs multispectraux et, plus particulièrement, 

les hyperspectraux fournissent des données d´images pour le développement des algorithmes 

analytiques robustes. La télédétection devient une technologie utilisée aussi dans les 

méthodes d´études de la géologie. Des hydrocarbures sont analysés en utilisant des 

photographies aériennes. Des recherches, à base des données optiques satellites, sont peu 

nombreuses. 

La télédétection et son utilisation pour détecter les hydrocarbures sont devenues le sujet 

de ma dissertation. Il fallait créer une banque de données des spectres référentiels – des 

bibliothèques spectrales pour les surfaces des hydrocarbures (territoires avec des fuites de 

pétrole ayant contaminé la végétation et le sol). Il était utile de réaliser la vérification de trois 

algorithmes appropriés au territoire de la zone climatique tempérée (localité Santa Barbara, 

Californie). Concernant la partie analytique a été essentiel d´obtenir des certaines données 

importantes (du terrain et du satellite). Des données de calibrage ont été recueillies, à l´aide 

du mesurage spectroradiométrique, dans le terrain de la fuite naturelle du pétrole au village 

de Korňa (République Slovaque). Dans la partie pratique, il y a le prétraitement des données 

satellites et aussi les traitements des données de terrain. A l´aide de ENVI, j´ai vérifié 

l´exactitude des méthodes choisies. La procédure a été réalisée par différentes. Elle contient 

des données de télédétection. Son but est de détecter des localités vraisemblables de la 

présence des hydrocarbures. La procédure a été appliquée aux données du territoire de Nesyt 

(République Tchèque) où la présence de surfaces contaminées par des hydrocarbures est 

probable. Les résultats de la partie pratique montrent l´efficacité de la bibliothèque spectrale 

et l´utilité des méthodes cartographiques de l´angle spectral (SAM). Des difficultés ont été 

constatées dans le cas du calcul des index hydrocarboniques et de leur application aux 

données satellites. 

L´exploitation, la production et le transport des produits pétroliers doivent être surveillés 

et il faut dresser une carte des fuites pétrolières. La prévention est très importante ainsi que 

le développement de la détection à temps de la fuite, afin d’éviter l´impact environnemental. 

Les technologies géoinformatiques avec la télédétection constituent des méthodes modernes 

de prévention. 
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Príloha A: Územie Santa Barbara a vstupné dáta 
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Príloha B: Prehľadová mapa územia Korňa a vstupných dát  
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Príloha C: Prehľadová mapa územia Nesyt a vstupných dát 
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Príloha D: Výrez z historickej mapy územia Nesyt, r. 1932  

 

Názov mapy:„Polohopisná mapa o důlních polích Mína a Wiktor v katastrální obci 

HODONÍN Morava. Předloženo při ohledání měr dolových v Hodoníně, dne 25.května 

1932. 
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Príloha E: Sondy a vrty v oblasti Nesyt 

 

Upravené podľa mapy - zdroj: MND a.s., vytvorené pre vnútorné potreby MND a.s. 
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Príloha F: Prehľad vybraných spektrálnych pásiem senzorov ASTER a Hyperion 

 

ASTER 
Snímaná oblasť 

elmag. spektra 

Pásmo Spektrálny rozsah 

[nm] 

Priestorové 

rozlíšenie 

 

VNIR 

(visible near 

infrared) 

1 520-600  

 

15 

2 630-690 

3N 780-860 

3B 780-860 

 

 

SWIR 

(short wave 

infrared) 

4 1600-1700  

 

30 

5 2145-2185 

6 2185-2225 

7 2235-2285 

8 2295-2365 

9 2360-2430 

 

TIR 

(thermal infrared) 

10 8125-8475  

 

90 

11 8475-8825 

12 8925-9275 

13 10250-10950 

14 10950-11650 

 

Hyperion: 

 

Pásmo Priemerná vlnová 

dĺžka pásma 

(FWHM) 
152 1669,1000 

156 1709,5000 

158 1729,7000 

159 1739,7000 

160 1749,7900 

164 1790,1900 

214 2294,6100 

215 2304,7100 

216 2314,8100 

217 2324,9100 

218 2335,0100 

219 2345,1100 

220 2355,2100 

 



Eva Smejkalová: Analýza možností využitia poznatkov diaľkového prieskumu Zeme pre detekciu prítomnosti uhľovodíkov v horninovom prostredí 

 

 

2015                                                                                                                                                                                                                                           131 

Príloha G: Príklady náhľadov používaných družicových dát 

 

G1) Náhľady družicových dát ASTER + výrez pre účely overenia metódy, Nesyt 
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G2) Náhľad družicových dát Hyperion + výrez pre účely overenia metódy, Santa Barbara 
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G3) Náhľady družicových dát Ali, Korňa 
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G4) Náhľad hyperspektrálnej kocky, Hyperion, Santa Barbara  
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týkajúca sa platformy GIS, vstupných dát tvorených metódami DPZ 

2. Expertný SW nástroj ESTE Europe, 2007-2012, ABmerit, pre odhad zdrojového člena, 

výpočet dopadov a návrhy ochranných opatrení na obyvateľstvo a v poľnohospodárstve v 

prípade jadrovej alebo radiačnej havárie kdekoľvek v Európe. 

3. Expertný SW nástroj ESTE Fukushima, 2011, ABmerit, pre hodnotenie rádiologických 

dopadov okolia JE Fukushima Dai-ichi a na hodnotenie dopadov na územie krajín 

Juhovýchodnej Ázie v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti. 

4. Projekt ESTE School – pre FJFI Praha, FEI STU Bratislava: školská verzia sw ESTE 

 

 

 Eva Smejkalová vyštudovala na Prírodovedeckej fakulte UMB v Banskej Bystrici 

geoinformatiku (v bakalárskom stupni štúdia) a pokračovala v magisterskom štúdiu 

geografie. V roku 2008 získala titul inžinier na inštitúte geoinformatiky Vysokej 

školy bánskej – Technickej univerzity v Ostrave a pokračovala v doktorandskom 

štúdiu kombinovanej formy na rovnomennej univerzite a na inštitúte geologického 

inžinierstva. Po skončení magisterského stupňa štúdia sa zamestnala vo výskumno-

vývojovej firme ABmerit na pozícii inžinier GIS a DPZ v oblasti prípravy na havarijné 

stavy na jadrovo-energetických zariadeniach. Rieši úlohy súvisiace s priestorovými údajmi, analýzy 

priestorových dát, prípravy algoritmov pre vyvíjané softvéry, oblasť GIS a tiež možnosti využitia DPZ pre 

modelovanie šírenia rádioaktívnych látok, dopadov a vplyvov jadrových zariadení a možných havárií.  
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