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ANOTÁCIA DIPLOMOVEJ PRÁCE 

V diplomovej práci je riešená problematika aplikácie metód diaľkového prieskumu Zeme pri 

detekovaní uhľovodíkov v pôdach. V prvej časti sú zhrnuté teoretické poznatky z oblasti 

uhľovodíkov a ich prejavov v prírodnom prostredí, rovnako ako metódy a technológie 

diaľkového prieskumu Zeme používané pri detekcii ropných látok na pevninskej časti 

zemského povrchu. Nasleduje prehľad vybraných algoritmov aplikovateľných na dáta DPZ 

s cieľom detekcie uhľovodíkov. Verifikácii niektorých metód, popísanej v praktickej časti, 

predchádza selekcia vhodného testovacieho územia (Kuvajt – ropná oblasť, Kalifornia – 

oblasť so známymi presakmi uhľovodíkov na povrch) a výber družicových scén pre 

overovanie (senzory Hyperion, ASTER). Na záver je zaradené zhodnotenie splnených cieľov, 

dosiahnutých výsledkov a návrh ich využitia v budúcnosti.  

 

Kľúčové slová: presaky uhľovodíkov, úniky uhľovodíkov, ropa a zemný plyn, uhľovodíky v 

pôdach, diaľkový prieskum Zeme, hyperspektrálny, hydrokarbónový index, Hyperion, ASTER 

 

 
 
ANOTATION OF THESIS 

The diploma thesis is dealing with the remote sensing in the detection of hydrocarbons in the 

soils. In the first part the theoretical background of the hydrocarbons and theirs effects in the 

nature, remote sensing methods and technologies using in the detection of onshore 

hydrocarbons is described. Following part shows the summary of selected algorithms applied 

on the remote sensing data to detect the hydrocarbons. Selection of proper testing areas 

(Kuwait – oil depostis, California- area with known hydrocarbon seepage) and choosing of 

right satelite data (sensors Hyperion, ASTER) is followed by verification of applied methods 

in practical part of the work. In the end of the thesis the evaluation of the thesis objectives, 

results and the proposal of other application of created methodology is discussed.  

 

Keywords: hydrocarbon seepage, oil spills, oil seeps, oil and gas, hydrocarbons in soil, 

remote sensing, hyperspectral, hydrocarbon index, Hyperion, ASTER 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

Slovenské skratky  

DPZ – Diaľkový prieskum Zeme 

HD – Hydrokarbónová Detekcia 

HI – Hydrokarbónový Index 

MND – Moravské naftové doly  

VŠB-TUO – Vysoká škola Báňská – Technická Univerzite Ostrava 

 

Cudzojazyčné skratky  

ASTER – The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer 

DN – Digital Number 

ELC – Empirical Line Calibration 

FFC – Flat Field Calibration 

FLAASH - Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes 

FHWM – Full width at half maximum 

IARR – Internal Average Relative Reflectance 

ITC – International Institute for Geo-information Science and Earth Observation 

JPL – Jet Propulsion Laboratory 

LIDAR – Light Detection and Ranging 

MNF – Minimal Noise Fraction 

SAM – Spectral Angle Mapper 

SAR – Synthetic Aperthure Radar 

SMA – Spectral Mixture Analysis 

SNR – Signal Noise Ratio 

SWIR – Short Wave Infrared 

TIR – Thermal Infrared 

USGS – U.S. Geological Survey 

VNIR – Visible Near Infrared 
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ÚVOD 

Diaľkový prieskum Zeme a jeho aplikácie sú jednou z technológií, ktorá sa postupne 

začína využívať vo viacerých oblastiach ľudských činností. Sledovanie zemského povrchu 

z výšky súviselo s prvými vynálezmi balónov a lietadiel. Človek už pred polstoročím opustil 

planétu Zem a začal ju sledovať z vesmíru. Postupom času pozorovanie zemského povrchu z 

diaľky, bez priameho kontaktu s ním prechádza k zložitejším analýzam získaných obrazových 

dát. 

V odvetví nerastných surovín sú už metódy diaľkového prieskumu Zeme súčasťou 

explorácie. V porovnaní s pozemným prieskumom a ďalšími konvenčnými metódami je 

technológia DPZ finančne menej náročným a sofistikovanejším riešením. Pomocou 

hyperspektrálnych analýz je možné detekovať prítomnosť určitých minerálov či hornín rýchlo 

a pri použití správnych algoritmov i veľmi spoľahlivo.  

Použitie DPZ nemá striktne definované hranice, čo ho radí medzi metódy 

aplikovateľné v najrôznejších vedných disciplínach ako geológia, pedológia či 

environmentalistika. V diplomovej práci som sa rozhodla skúmať použitie technológie DPZ 

pri detekcii uhľovodíkov v pôde. Výskyt uhľovodíkov v pôde môže byť prejavom úniku či 

presaku hydrokarbónových látok. Úniky uhľovodíkov spôsobené haváriami na 

produktovodoch alebo inou antropogénnou činnosťou, kontaminujú pôdy. Prírodné presaky 

uhľovodíkov môžu indikovať výskyt ložísk ropy a zemného plynu. Spracovanie informácií o  

DPZ v oblasti uhľovodíkov do prehľadnej formy je jedným z hlavných cieľov práce. Ďalej 

nasleduje aplikácia vybraných metód a verifikácia ich použiteľnosti.  

Výber témy bol podmienený mojím záujmom o družicové technológie a ich aplikácie 

pri skúmaní krajiny. Dúfam, že práca bude prínosom pre rozvíjajúce sa odvetvie obrazovej 

spektrometrie v oblasti geológie. 
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1 ZADANIE PRÁCE  

Firma Moravské naftové doly (MND) zadala tému diplomovej práce „Vyhľadávanie 

ložísk ropy a zemného plynu metódami diaľkového prieskumu Zeme“, ktorá sa má zaoberať 

vyhľadávaním a utriedením informácií o tejto problematike (analýzy multispektrálnych, 

hyperspektrálnych dát, radarový prieskum a pod.). Úlohou je vyhľadať články a prípadové 

štúdie. Získané poznatky potom vhodne spracovať tak, aby bolo na ich podklade možné 

zahájiť overovanie niektorých postupov. Práca má mať rešeršný charakter s možnosťou 

aplikovania vybraných metód v prípade dostupnosti dát.  

Po vyhotovení prvých rešerší nastala zmena a prispôsobenie názvu témy diplomovej 

práce získaným informáciám. Štúdií, ktoré by riešili konkrétnu problematiku vyhľadávania 

ložísk bolo menej alebo neboli publikované v celom rozsahu. Väčšina prác zaoberajúcich sa 

ropou a zemným plynom mala charakter analýz detekcie presakov a únikov ropných látok na 

povrch pevninskej alebo oceánskej časti zemskej kôry.  

Aktivity firmy MND sú orientované na exploráciu pevniny, a preto je moja práca 

obmedzená na skúmanie pevninskej časti Zeme. Úlohy a ciele pre vypracovanie práce sú 

stanovené v zadaní a v ďalšej podkapitole ich bližšie špecifikujem.  

 

1.1 Ciele práce 

Zo zadania vyplývajú hlavné ciele diplomovej práce, ktoré formulujem nasledovne: 

1. rešerš a preštudovanie článkov, prípadových štúdií, výskumov a publikácií 

zaoberajúcich sa aplikáciou DPZ v geológii  

2. selekcia informácií o metódach DPZ z oblasti detekcie uhľovodíkov v pôdach 

s dôrazom na ropné látky 

3. spracovanie aktuálneho stavu riešenej problematiky vo svete do prehľadnej formy 

určenej na ďalšie použitie  

4. výber vhodnej lokality (v aridnej a v humídnej klimatickej oblasti) pre overenie 

niektorých postupov 

5. získanie a analyzovanie dát vybranými metódami 

6. opis krokov pri spracovávaní dát a výsledkov analýz 

7. zhodnotenie výsledkov práce 
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2 METODIKA SPRACOVANIA 

V nasledujúcich kapitolách popisujem zdroje, kroky a metódy, ktoré boli použité pre 

riešenie úloh práce.  

2.1 Hodnotenie použitých zdrojov 

Po spresnení zadania práce som zhromaždila vhodnú literatúru pre štúdium teoretickej 

bázy z oblasti DPZ, jeho metód pre analýzu multispektrálnych a hyperspektrálnych dát a tiež 

z oblasti geológie a prieskumu nerastných surovín, s dôrazom na fosílne palivá.  

Problematika DPZ bola spracovaná vo viacerých i starších zdrojoch. Ucelenú podobu 

informácií uvádza skriptum Dobrovolného [3], ktoré som podrobne preštudovala. Dobre 

prepracované je novšie skriptum od Halounovej [4]. Všetky použité slovenské, české 

publikácie a skriptá zaoberajúce sa DPZ a jeho metódami v teoretickej rovine mi poskytli 

všeobecný prehľad. Geológia bola vo väčšine z nich spomínaná iba ako jedna z aplikácií. 

Autori sa zameriavali na vymenovanie oblastí elektromagnetického spektra používaných pre 

detekciu minerálov a hornín. Konkrétne postupy pre analýzu dát neboli načrtnuté nikde. 

Cudzojazyčné publikácie ako napríklad práca Jensena [5] a Szekielda [16] získané z knižníc, 

boli väčšinou staršieho vydania a slúžili opäť ako materiál pre štúdium teoretických základov 

DPZ. Informačná hodnota publikácií venujúcich sa tak rýchlo rozvíjajúcej vedeckej disciplíne 

ako je DPZ sa prudko znižuje najmä v dôsledku rýchleho vývoja informačných technológií. 

Anglická publikácia Stoneleyho [15] všeobecne popisuje prieskum ropy pre čitateľov, ktorí 

nie sú odborníci v geológii a poskytuje prehľad o anglických termínoch používaných 

v študovanej oblasti. Publikácie od Lilesanda [9] a  Averyho [1] vysvetľujú a opisujú novšie 

technológie a metódy DPZ. 

Pre získanie najnovších a špecifických informácií o detekcii uhľovodíkov metódami 

DPZ som sa zamerala na vyhľadávanie na internete. Tu začala hlavná rešeršná etapa mojej 

práce. Pokúsila som sa nájsť čo najviac knižných publikácií v elektronickej forme. 

Habilitačné, dizertačné, rigorózne práce, články v odborných časopisoch, referáty 

z konferencií a záverečné práce z grantov majú podľa môjho názoru vyššiu dôveryhodnosť 

a odbornú hodnotu ako informácie publikované na stránkach komerčných firiem (firemné 

časopisy, prospekty, technické dokumentácie). Pre získanie podrobnejších informácií som 

začala komunikovať s autormi niektorých štúdií (M.Noomen, N.Short, M.Meijde, 

K.H.Scholte).  

Základom pre diplomovú prácu sa stali namjä zahraničné vedecké a dizertačné práce. 

Dôležitá bola štúdia H.Werffa o detekcii presakov uhľovodíkov na pevninskej časti zemskej 
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kôry metódami DPZ [53], výskum bahenného vulkanizmu pomocou hyperspektrálnych metód 

DPZ K.H.Scholteho [46] a štúdium vegetácie ovplyvnenej zemným plynom pomocou metód 

obrazovej spektrometrie M.Noomen [40]. Z dokumentov som čerpala poznatky pre 

najdôležitejšie časti práce. Príkladom je kapitola 5, ktorá obsahuje prehľad o algoritmoch 

používaných pre detekciu uhľovodíkov na zemskom povrchu.  

Zber informácií na internete bol zo začiatku náročný, ale postupne som vyselektovala 

správne kľúčové slová (hydrocarbons, oil and gas seepage, spills, hyperspectral analysis of 

soil, remote sensing in petroleum industry, spectral signatures, hydrocarbon detection 

algorithms, a pod.) a vyhľadávanie prinieslo konkrétnejšie výsledky. Údaje z internetových 

stránok som zosumarizovala a verifikovala pomocou vyššie uvedených dizertačných prác. 

Viaceré články publikované na internete mali často zaujímavý, no málo odborný obsah. 

Vhodné boli články z odborných časopisov na internete. Nanešťastie sú väčšinou bezplatne 

dostupné iba skrátené verzie textov.  

Vo všeobecnosti prevláda nepomer medzi teoretickými a praktickými informáciami 

o detekovaní presakov uhľovodíkov. Autori, ktorí riešia i praktické aplikácie metód DPZ, 

neuvádzajú úplné postupy a použité algoritmy. Veľká časť ich práce zahrňuje teoretický popis 

a výsledky praktického výskumu tvoria iba krátku prílohu. 

 

Počas praktickej časti práce som používala pomocníkov programových produktov 

ENVI 4.4 a ERDAS Imagine 9.1. Texty v pomocníkoch sú logicky štrukturované, doplnené 

o teoretické vysvetlenie jednotlivých nástrojov. Návody programu TNT Mips 7.2 pre 

hyperspektrálne analýzy boli tiež pomôckou i napriek tomu, že práca s objemnými dátami 

nebola v tomto programovom prostredí možná. Konzultácie s Ing. Markétou Hanzlovou 

z inštitútu geoinformatiky VŠB - TUO mi pomohli pri objednávaní dát a pri niektorých 

nápadoch na prácu s dátami.  

Pri prvotnom zoznamovaní sa s programovými prostrediamu ERDAS magine 9.1 

a ENVI 4.4 som ocenila akúkoľvek pomoc. Diplomová a bakalárska práca študentov 

z Fakulty prírodných vied v Olomouci (Valent [52], Jančík [32]), ktorí riešili hyperspektrálne 

analýzy dát a spektrálne knižnice používané v oblasti geológie, boli cenným vodítkom pri 

analyzovaní dát. Výsledky štúdií Khüna [34], Höringa [31] a Ellisa [84] mi poskytli 

podkladové informácie pri vizuálej interpretácii kompozícií dát a obrázky referenčných 

kriviek spektrálnych odrazivostí uhľovodíkmi ovplyvnených povrchov. 
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2.2 Etapy práce 

Etapy práce rozdeľujem na:  

1. príprava a formulácia úloh (stanovenie harmonogramu a osnovy práce) 

2. rešerš, analytický rozbor a spracovávanie výsledkov rešerše 

3. vytipovanie lokalít pre overenie niektorých získaných postupov 

4. zisk, predpríprava a anlýza dát 

5. vyhodnotenie výsledkov 

6. tvorba výstupov práce 

Vyhotovenie jednej etapy podmieňuje pokračovanie ďalšej. Jednotlivé kroky sa prelínajú 

a už po prvých výsledkoch rešerše bolo možné začať získavať dáta pre neskoršie analýzy.  

V prípravnej fáze som sa zoznámila so zadaním práce a cieľmi, ktoré je potrebné splniť 

pre vypracovanie zadania. Vytvorila som predbežnú osnovu práce a harmonogram pre 

postupné riešenie stanovených úloh.  

Ďalej nasledovala rešeršná činnosť. Počas vyhľadávania informácií som komunikovala s 

autormi dôležitých publikácií pre zisk podrobnejších informácií a ďalších kontaktov. Okrem 

informácií o metódach DPZ používaných v oblasti detekcie uhľovodíkov som vyhľadávala aj 

informácie o družiciach a ich senzoroch, ktoré sa v oblasti prieskumu uhľovodíkov používajú. 

Na základe získaných vedeckých prác o detekcii známych presakoch uhľovodíkov vo 

svete a informácií o ropných ložiskách som vyselektovala lokality vhodné pre overenie 

vybraných metód. Nákupu dát predchádzalo informovanie sa o možnostiach zisku dát pre 

výskumné a študijné účely. Vybrané druhy dát však nebolo možné získať zdarma. Okrem 

družicových scén bolo treba získať podporné dáta ako napríklad geologické mapy a krivky 

spektrálnych odrazivostí uhľovodíkov (ropa, zemný plyn, bitumen) zo spektrálnch knižníc. 

Referenčné spektrálne krivky pre uhľovodíky som získala iba ako obrázky z textov vedeckých 

štúdií. 

Ďalej bolo potrebné sa bližšie zoznámiť s problematikou spracovávania hyperspektrálnych 

družicových dát. Predpríprava a spracovávanie družicových dát patrili medzi najnáročnejšie 

časti práce. Manuály k používaným programovým produktom ENVI 4.4 a ERDAS Imagine 

9.1 tvorili oporný materiál.  

Vlastným analýzam získaných dát predchádzala ich predpríprava. Jednotlivé kroky 

postupu práce s dátami podrobne popisujem v kapitolách praktickej časti práce. V rámci 

týchto kapitol uvádzam výsledky analýz a hodnotím ich. Na záver pripájam celkové 

zhodnotenie výsledkov, námety a návrhy pre ďalšie možnosti pokračovania v práci. 
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2.3 Popis použitých metód a programových prostriedkov 

V práci používam najmä rešeršnú metódu a testovacie územie bolo analyzované 

postupmi, ktoré vyplynuli z predchádzajúceho skúmania.  

Materiál k textovej časti som získala vyhľadávaním, excerpovaním a konspektovaním 

dokumentov, dizertačných, rigoróznych prác, knižných publikácií a článkov v odborných 

časopisoch z oblasti aplikácií metód DPZ v pedológii a geológii (prieskum ropy a zemného 

plynu, detekcia presakov a únikov uhľovodíkov, mapovanie minerálov, monitoring pôd) a z 

oblasti spracovania hyperspektrálnych dát. Spracovanie informácií získaných rešeršou som 

rozdelila na jednotlivé kroky: preštudovanie, zaznamenanie, zosumarizovanie.  

V praktickej časti práce boli použité viaceré metódy pre predspracovanie družicových 

scén a pre analýzy s cieľom detekcie uhľovodíkov. Konkrétnemu opisu metód sa venujem 

v kapitolách 5 (algoritmy pre detekciu uhľovodíkov) a 6 (postupy počas praktickej časti 

práce).  

Pre vytvorenie textovej dokumentácie bol použitý MS Word. Konečné spracovanie 

výsledkov pre ich názorné publikovanie a vhodné vizualizovanie v diplomovej práci som 

vytvorila pomocou programových nástrojov Gimp 2.4 a IrfanView 4. Pri spracovávaní 

družicových dát boli použité dva programové produkty. Produkt firmy Leica Geosystems 

ERDAS Imagine 9.1 som mala k dispozícii v rámci školskej licencie. Import jedného typu 

hyperspektrálnych dát do tohto programového prostredia sa mi nepodaril. Preto som hľadala 

ďalšie nástroje.  

Spoločnosť Research Systems, Inc. (známa ako ITT Visual Information Solutions) 

ponúka produkt ENVI v najnovšej verzii 4.4. Získala som 30 dňovú licenciu na používanie 

verzie 4.4. V porovnaní s ERDAS Imagine 9.1 produkt ENVI 4.4 poskytoval pre moju prácu 

viacero nástrojov. Práca bola rýchlejšia a podarilo sa mi naimportovať a pracovať 

s objemnými hyperspektrálnymi dátami. Počas práce som komunikovala som s Ahmedom 

Beladi, zamestnancom ITT vo Francúzsku, ktorý mi poskytoval cenné rady.  
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3 TEORETICKÉ ZÁKLADY 

Využívanie družicových technológií v rôznych odvetviach ľudských činností neustále 

rastie, stáva sa ich nenahraditeľnou súčasťou až každodennou potrebou (meteorológia). Práca 

sa zaoberá detekovaním uhľovodíkov v pôde a preto ju možno zaradiť do oblasti aplikácie 

metód DPZ v geológii. Predtým ako popíšem konkrétne metódy detekcie uhľovodíkov, 

vkladám do práce úvodnú teoretickú časť, v ktorej charakterizujem objekty záujmu. V ďalších 

kapitolách uvádzam prehľad základných informácií o pôde, uhľovodíkoch, ich presakoch 

a únikoch na zemský povrch.   

3.1 Pôda 

Podľa Lichvárovej [8] je pôda prírodný útvar, ktorý sa vyvíja v dôsledku zložitého, 

komplexného pôsobenia exogénnych činiteľov na materskú horninu. Na pôdu (pedosféru) 

výrazne vplývajú ostatné geosféry, najmä atmosféra, litosféra a hydrosféra. Prebieha v nej 

množstvo biologických, chemických a fyzikálnych procesov s vysokým stupňom vnútornej 

regulácie a s veľkou citlivosťou na okolité prostredie.  

Prítomnosť uhľovodíkov v pôde môže byť interpretovaná aj ako kontaminácia pôdy. 

Prírodné uhľovodíky, napríklad ropa a zemný plyn sa do pôdy môžu dostať prirodzeným 

presakom, migráciou z hlbín zeme alebo únikom z produktovodov a z priemyselných oblastí. 

Mojou témou sú uhľovodíky v pôde, a teda ich v rámci teoretických základov práce stručne 

charakterizujem. 

3.2 Uhľovodíky 

Uhľovodík je označenie pre organickú zlúčeniu, ktorá sa skladá z atómov uhlíka 

a vodíka. Tvorí ich uhlíkový reťazec (kostra), na ktorý sú pripojené atómy vodíku. Podľa typu 

reťazca uhľovodíky rozdeľujeme na nearomatické uhľovodíky (alifatické) a na aromatické 

uhľovodíky (arény).  

Ako som vysvetlila v kapitole 1, prvotné zadanie práce bolo smerované na oblasť ropy 

a zemného plynu. Neskôr nastala zmena v názve práce a témou je detekcia uhľovodíkov 

v pôde. Podrobnejšie štúdium ropy a zemného plynu je v popredí. Preto ďalej popisujem túto 

oblasť uhľovodíkov.  

3.2.1 Ropa a zemný plyn  
Podľa Bienika [2] je ropa zmes, zložená prevažne z kvapalných uhľovodíkov, 

predovšetkým alkánov. V nich sú rozpustené menšie množstvá plynných a tuhých 

uhľovodíkov. Zaraďujeme ju medzi kaustobiolity bitúmenového radu. Sú to horľavé horniny 



 

alebo ich podiely, ktoré sa rozpúšťajú v organických rozpúšťadlách bez zmeny chemickej 

štruktúry. Iné známe bitúmeny sú napríklad metánové zemné plyny, prírodný asfalt, asfaltidy 

a asfaltické horniny .  

 Zemný plyn je horľavá zmes plynov prírodného pôvodu. Je zložený z parafínových 

uhľovodíkov a metánu. Môže obsahovať dusík, oxid uhličitý, sírovodík, kyslík, hélium, vodné 

pary a mechanické nečistoty. Rozdeliť ho môžeme podľa súvisu so vznikom ropy na zemný 

plyn z vlastných ložísk, zemný plyn zo zmiešaných ložísk (vyskytuje sa plynná aj kvapalná 

fáza) a zemný plyn z ropných ložísk, ktorý je uvoľňovaný z ťaženej ropy.  

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

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

podmieňujú migráciu látok [30]. Ďalšími javmi, ktoré môžu byť v úzkom vzťahu s výskytom 

zlomov, ale môžu sa objavovať i samostatne, sú presaky uhľovodíkov.  

3.2.2 Presaky uhľovodíkov 
Prírodné presaky uhľovodíkov indikujú prítomnosť hydrokarbónových hornín. 

Prítomnosť väčšieho množstva uhľovodíkov v pôdach je častokrát spôsobená prirodzenými 

presakmi ropy a zemného plynu na zemský povrch. Ropný presak je povrchový výskyt 

migrujúcich ciest, pozdĺž ktorých ropa, riadená vztlakovou silou podpovrchového pôvodu, 

prúdi.  

Obr.č.1: Schématické znázornenie presakov ropy a zemného plynu, prevzaté z: [82]  

 

Na obrázku č.1 je schématicky znázornený ropný presak (oil seep) a presak zemného 

plynu (gas seep) v oblasti pevninskej (onshore) a oceánskej (offshore) časti zemského 

povrchu.  
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Skúmaním uhľovodíkových presakov v panve Ventura v Kalifornii sa podrobne 

venuje štúdia Rubio [43]. Jej práca je súčasťou výskumu prebiehajúceho v organizácii ITC 

(International Institute for Geo-information Science and Earth Observation) pod názvom 

„Hyperspectral hydrocarbon micro seepages detection in the onshore Santa Barbara Area, 

California“. Cieľom štúdie bolo analyzovať geologické a štrukturálne charakteristiky na 

miestach výskytu presakov uhľovodíkov. Pre účely mojej práce bol jej výskum vhodným 

podporným materiálom a to najmä vybrané geologické mapy s vyznačenými lokalitami 

presakov (viď obr.č.2). Rubio vo svojej štúdii [43] presak definuje ako výsledok procesu 

migrovania hydrokarbónov pozdĺž zlomov, puklín, zón nespojitostí alebo cez spojené póry 

nachádzajúce sa v horninách. Z hľadiska detekcie presakov je potrebné modelovať ich 

správanie na povrchu. Presaky sa objavujú a opäť miznú. Tieto procesy sú nepravidelné, 

najmä v dôsledku chemických zmien presaku, zmien teploty na i pod povrchom. Sú 

ovyplvnené pohybmi Zeme a hydrologickými zmenami.  

Obr.č.2: Lokalizácia presakov uhľovodíkov, upravené podľa: [43]

 

Rubio [43] v závislosti od miesta výskytu, presaky delí na pevninské a oceánske. 

Ďalšie rozdelenie je na aktívne a pasívne presaky. V závislosti od inteznity delí presaky na 

makro a mikro. Makropresaky sú viditeľné, obsahujú veľké množstvá uhľovodíkov 

a vyskytujú sa na plošne malých územiach. Oproti tomu mikropresaky formujú nízke 

koncentrácie uhľovodíkov v plytkých sedimentoch. Mikropresaky sú merateľné napríklad 
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pomocou citlivejších spektrometrov. V prírode sú neviditeľné a ich prítomnosť indikujú 

geochemické zmeny v mineráloch, horninách alebo výskyt vegetačného stresu.  

V práci sa budem bližšie zaoberať makro a mikro presakmi na pevninskej časti 

zemského povrchu, pretože pôsobenie firmy MND je obmedzené na exploráciu pevniny. 

Ďalšie obrázky (č.4 a č.5) z Kalifornie uvádzam pre lepšiu predstavu o vzhľade ropného 

presaku v prírode. Oblasti presakov v Kalifornii sú predmetom skúmania viacero vedeckých 

prác (napríklad v organizácii ITC), ktoré tvorili bohatý zdroj informácií pre moju prácu.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3: Schéma ropného presaku  Obr.č.4, č.5: Presaky ropy na povrch v Kalifornii 

upravené podľa: [43]    prevzaté z: [75]

 

 

3.2.3 Úniky uhľovodíkov  
Pri detekovaní únikov uhľovodíkov je dôležité aj vyhľadávanie únikov ropných látok, 

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

produktovodoch alebo tankeroch.  
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Obr.č.6: Lokalizovanie ropných únikov z tankerov, prevzaté z: [76]

 

V práci sa problematike únikov ropných látok venujem okrajovo. Zaraďujem ju sem 

najmä z dôvodu možnosti ďalšej aplikácie metód DPZ pri ťažbe ropy a zemného plynu. 

V oblastiach aktivít ťažobného ropného priemyslu alebo transportu ropných látok môže 

častokrát dochádzať k environmentálnym katastrofám a práve DPZ môže byť nenahraditeľne 

rýchlym detektorom únikov. Na obrázkoch č.6 a č.7 sú zachytené úniky na mori a na pevnine. 

Obr.č.7: Detekcia havárií na potrubí, scéna z AISA, prevzaté z: [45]

 

V rámci kapitoly „teoretické základy“ ďalej popisujem systém DPZ a jeho využitie 

v oblasti detekcie uhľovodíkov v pôdach.  
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3.3 Diaľkový prieskum Zeme 

Systém DPZ sa skladá zo štyroch častí. Prvou je pozorovaná scéna (časť krajiny, 

objekty na zemskom povrchu, časť oceánu a pod.). V mojej práci je pozorovanou scénou 

pevninská časť zemského povrchu, na ktorej sa nachádzajú známe presaky alebo úniky 

uhľovodíkov.  

Druhú zložku tvorí fyzikálne pole Zeme, zdroje elektromagnetických a mechanických 

vĺn (energetické zdroje). Orientujem sa hlavne na skúmanie metód DPZ, ktoré využívajú 

zdroje elektromagnetického žiarenia ako slnečné žiarenie (odrazené žiarenie slnka od 

objektov, žiarenie emitované objektami). Aktívne technológie vysielajúce žiarenie (radarové 

alebo lidarové snímanie) sa v oblasti detekcie uhľovodíkov tiež často používajú. Skúmanie 

uvedených metód podrobnejšie by presiahlo určený rozsah diplomovej práce. 

Meracia aparatúra a jej senzory nachádzajúce sa na určitom nosiči tvoria tretiu zložku 

systému. Detektory sú umiestnené na lietadlách, helikoptérach, satelitoch, raketoplánoch, 

kozmických staniciach. Pri výskumoch morí a oceánov sú na plavidlách na hladine alebo pod 

vodou. Pri hľadaní informácií o detekcii uhľovodíkov v pôdach som sa zamerala najmä na 

družicové, letecké nosiče a ich senzory.  

Štvrtú zložku predstavuje spracovateľský systém, do ktorého sa zaraďuje 

predspracovanie dát na nosiči, predspracovanie dát, konečné spracovanie a interpretácia dát 

užívateľom. Pre splnenie cieľov práce bolo štúdium tejto zložky DPZ s dôrazom na analýzu 

a detekciu uhľovodíkov najdôležitejšie.  

 

Postupy používané pri spracovávaní dát DPZ závisia od charakteru zadanej analýzy. 

Nasledujúcu kapitolu chcem využiť pre stručné rozdelenie metód, ktoré budú neskôr 

podrobnejšie špecifikované. V literatúre sa objavuje viacero rozdelení metód DPZ. Pri štúdiu 

som čerpala najmä z oblasti geológie. Preto nasledovné rozdelenie metód uvádzam podľa 

Schejbala [12].  

3.3.1 Diaľkový prieskum fyzikálnych polí  
Sledovanie anomálneho charakteru 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 viacerých faktorov (napríklad veľkosť rozdielu fyzikálnych vlastností 

daného objektu a okolitého prostredia, morfológia, rozmery, úložné pomery, geologické 

charakteristiky objektu a okolia, hydrogeologické pomery). Geofyzikálne metódy majú 



 

väčšinou charakter nepriamych metód. Výsledkom je nutné prisúdiť geologický zmysel, 

napríklad pomocou primárnych geofyzikálnych máp a odvodiť tak mapy geofyzikálnych 

indikácií. Do tejto kategórie Schejbal [12] zaraďuje diaľkový geomagnetický prieskum Zeme, 

meranie tiažového, tepelného poľa Zeme a diaľkový rádiometrický prieskum.  

3.3.2 Diaľkový prieskum založený na elektromagnetickom žiarení  
Metódy využívajú vymedzenú časť elektromagnetického spektra. Snímače 

zaznamenávajú intenzitu žiarenia v určitom intervale elektromagnetického spektra. Počas 

prechodu atmosférou je ňou žiarenie ovplyvňované, najmä pohlcovaním a rozptylom. To 

spôsobuje, že iba niektoré časti spektra sú diaľkovým prieskumom Zeme využívané. 

Nazývajú sa atmosférické okná (viď obr.č.8).  

Obr.č.8: Elektromagnetické spektrum a umiestnenie atmosférických okien, prevzaté z: [77]

 

Spomínaná oblasť DPZ je využívaná v najväčšej miere. Väčšina algoritmov pre 

detekovanie uhľovodíkov v pôdach je založená práve na princípoch sledovania zmien 

v odrazenom alebo emitovanom elektromagnetickom žiarení. Používajú sa aj postupy 

založené na sledovaní geofyzikálnych polí.  
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DPZ založený na elektromagnetickom žiarení v súčastnosti prechádza od skúmania 

niekoľkých desiatok pásiem k analýze stoviek úzkych pásiem elektromagnetického spektra. 

Analýzy majú názov – obrazová spektrometria.  

 

Obrazová spektrometria 

Podľa Dobrovolného [3] 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. multispektrálnych 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 

obrázku č.9 je schématicky znázornený rozdiel medzi multispektrálnym a hyperspektrálnymi 

analýzami.  

Obr.č.9: Rozdiel medzi multispektrálnou a hyperspektrálnou technológiou, prevzaté z: [77]
 

Na rozdiel od multispektrálnych obrazových záznamov, pomocou hyperspektrálnych 

scén môžeme rozoznávať detaily zemského povrchu, ako napríklad druh rastliny, minerálu, 
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chemického znečistenia. Pre riešenie práce som volila „hyperspektrálnu cestu“. Už počas 

rešeršnej fáze práce som vyhľadávala informácie z oblasti spracovávania hyperspektrálnych 

dát pre geologické účely a analýzy pôd.  

 

Ďalšou oblasťou DPZ, ktorá má v rámci vedného odboru samostatnejšie smerovanie je 

zisk a analyzovanie dát v mikrovlnnej časti elektromagentického spektra. Najviac rozšírené je 

spracovávanie a interpretovanie radarových dát. 

 

Radarové analýzy 

  Podľa Halounovej [4] radarovú analýzu od ostatných metód DPZ odlišujú dve hlavné 

vlastnosti: 

1. Žiarenie týchto vlnových dĺžok je schopné prenikať hmlou, jemným dažďom, 

mrakmi a smogom 

2. Tieto vlnové dĺžky umožňujú odlišný pohľad na zemské objekty v zmysle 

pojmov „hladký a drsný povrch“. Niektoré objekty, ktoré sa v oblasti 

viditeľného a infračerveného žiarenia správajú ako drsné povrchy, sa v tomto 

prípade správajú ako hladké povrchy 

Pri detekovaní uhľovodíkov je možné využiť všetky pozitíva radarovej technológie. 

Pre monitorovanie hladín oceánov je výhodou možnosť zisku radarových scén pri zhoršenom 

počasí.  

Princíp zisťovania informácií o objektoch na povrchu Zeme je založený na meraní, 

kvantifikovaní a analyzovaní ich spektrálnych vlastností. Výskyt uhľovodíkov v pôde 

ovplyvňuje jej spektrálne správanie. Nasledujú kapitoly, v ktorých bližšie popisujem 

spektrálne správanie uhľovodíkov, pôd a uhľovodíkmi ovplyvnených povrchov.  

3.4 Spektrálne prejavy 

Podľa Halounovej [4] je intenzita odrazeného žiarenia, rovnako ako intenzita 

emitovaného žiarenia závislá na elektromagnetických vlastnostiach látky. Tieto vlastnosti sú 

závislé na druhu látky, jej okamžitom fyzikálnom stave a na stave jej okolia. Odrazivé 

a emisné vlastnosti sú charakteristkým rysom objektu alebo javu. Znalosť žiarivých vlastností 

dovoľuje z nameraných intenzít žiarení (odrazivosti alebo emisivity) stanoviť o akú látku ide. 

Žiarivé vlastnosti objektu popisuje jeho spektrálna charakteristika, vyjadrená priebehom 

závislosti odrazivosti alebo emisivity danej látky na vlnovej dĺžke. Podľa spektrálnej 

charakteristiky je možné odvodiť napríklad najvýhodnejšie spektrálne pásma pre analýzy 

a detekciu uhľovodíkov (viď kapitola 4.1).  



 

3.4.1  Prejavy prítomnosti uhľovodíkov v pôde 
 Pôda predstavuje zložitú zmes anorganických a organických látok, ktorých spektrálne 

vlastnosti vytvárajú celkovú spektrálnu charakteristiku pôdy. Podľa Kolářa [6] k  hlavným 

parametrom ovplyvňujúcim spektrálny prejav pôdnych povrchov patria: 

1. vlhkosť 

2. obsah humusu  

3. mineralogické zloženie 

4. mechanické vlastnosti pôdy 

5. štruktúra povrchu pôdy 

6. stupeň eróznych procesov 

 

 

Spektrálna odrazivosť pôd: 

a) s vysokým obsahom humusu 

b) s nízkym obsahom humusu 

c) bez prímesí 

d) s nízkym obsahom železa 

e) s vysokým obsahom železa 
 

Obr.č.10: Krivky spektrálnej odrazivosti pôdy, upravené podľa: [73]

 

Chemické zloženie pôdy a jej mechanické vlastnosti zaraďujeme medzi statické 

faktory ovplyvňujúce spektrálny prejav pôdy. Na obrázku č.10 je uvedený príklad 

spektrálnych kriviek pre ovplyvnenú a neovplyvnenú pôdu. Prítomnosť vody je hlavným 

dynamickým faktorom. Zvýšenie vlhkosti sa prejavuje zníženou odrazivosťou najmä na 

vlnových dĺžkach prislúchajúcich absorpčným pásom vody (viď obr.11). 

 

a) w = 5 %  

b) w = 20 %  

c) w = 40 % 
 

 

 

 

 

Obr.č.11: Vplyv vlhkosti (w) na odrazivosť pôdy, upravené podľa: [73]
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Presaky uhľovodíkov v pôde výrazne menia jej spektrálne charakteristiky. Na 

nasledujúcom obrázku sú zachytené anomálie na zemskom povrchu, ktoré môžu byť 

spôsobené presakmi uhľovodíkov. V miestach prítomnosti presakov nastane napríklad 

geomorfologické vyzdvihnutie povrchu, pokles výšky rastlín. Schématicky sú možné 

mineralogické, botanické a geomorfologické zmeny znázornené na obrázu č.12. 

Obr.č.12: Typy zmien na povrchu spôsobené presakmi uhľovodíkov, upravené podľa: [54]

 

Dlhodobý presak spôsobuje anomálie v oxidačno-redukčných zónach. Nastáva proces 

ochudobnenia pôdy o kyslík (vplyv CH4 a CO2). 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 jej vlhkosť, pH a podiel ílu (viď tab.č.1) 

 

Parameter 
pôdy 

Pôda v hornej časti 
svahu 

Anomálna pôda 
(ovplyvnená presakom) 

Pôda v spodnej časti 
svahu 

Vlhkosť 17,12 % 7,45 % 22,23 % 

Priemerné pH 6,47 6,54 6,87 

Podiel ílu 60-65 % 65 % 55 -65 % 

Tab.č.1: Príklad laboratórnej analýzy vzorky pôd ovplyvnených presakom z oblasti Upper 

Ojai Valley v Kalifornii, upravené podľa: [54]
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Jedným z indikátorov prítomnosti presaku uhľovodíkov v pôde je vegetácia na nej 

rastúca. Identifikovanie ovplyvnenej vegetácie takýmto presakom je náročné. Zmeny v krivke 

odrazivosti môžu byť spôsobené množstvom ďalších faktorov (napr. vlhkosť, množstvo 

chlorofylu), ktoré treba pri analýze poznať a snažiť sa ich eliminovať. Na obrázku nižšie 

(č.13) je znázornená krivka spektrálnej odrazivosti vegetácie, rastúcej na uhľovodíkmi 

ovplyvnenj pôde. Pre porovnanie uvádzam i krivku spektrálnej odrazivosti vegetácie rastúcej 

na bežnej, uhľovodíkmi neovplyvnenej pôde (obr.č.14). 

Obr.č.13: Krivka spekt. odrazivosti uhľovodíkmi ovplyvnenej vegetácie, prevzaté z: [82]
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Obr.č.14: Krivka spekt. odrazivosti uhľovodíkmi neovplyvnenej vegetácie, prevzaté z: [85]
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4 SPRACOVANIE AKTUÁLNEHO STAVU RIEŠENEJ 
PROBLEMATIKY VO SVETE 

Dôležitosť a potreba ropných látok na Zemi rastie. Jednou z prvých štúdií ropných 

látok metódami DPZ (r.1973) bol výskum v panve Anadarko v USA [30]. Použitá bola 

LANDSAT technológia a skúmané boli najmä zlomy a lineamenty. Už v roku 1977 bola 

v USA patentovaná metóda pre využívanie mikrovlnnej energie a DPZ pre detekovanie 

únikov zemného plynu na zemskom povrchu. Neskôr, v roku 1984, nasledoval ďalší patent 

pre infračervený diaľkový snímač hydrokarbónov.  

Ďalšia časť práce je venovaná opisu algoritmov, ktoré sa v súčasnosti používajú pre 

detekciu presakov a únikov uhľovodíkov. Predchádza jej charakterizovanie častí spektra 

používaných v tejto oblasti, popis družicových, leteckých technológií a niektorých firiem, 

ktoré sa problematikou zaoberajú. 

4.1 Oblasti elektromagnetického spektra dôležité pri detekcii 
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.  

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

analyzovať iba určitú úzku časť elektromagnetického spektra. Povrchy, ktoré sa v jednom 

intervale spektra javia ako rovnaké, môžu vykazovať rozdiely pri ich štúdiu v inej časti 

spektra. Cieľom je určovanie absorpčných pásov (absorpčných maxím), teda miest, kde 

povrch žiarenie najviac absorbuje a krivky spektrálnych odrazivostí dosahujú lokálne minimá 

a hľadanie typických tvarov kriviek vo vybraných intervaloch spektra (viď obr.č.15).  

Pri detekcii uhľovodíkov je potrebné zadefinovať oblasti elektromagnetického spektra, 

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

Dobrovolného [3] je ultrafialová časť spektra veľmi zaujímavou predovšetkým 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. Jehov využitím je možné pozorovať napríklad migráciu uhľovodíkov alebo 

mapovať ropné škvrny v oceánoch a moriach.  
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Prítomnosť uhľovodíkov analyzujeme v krátkovlnnej oblasti infračervenej časti 

elektromagnetického spektra (shortwave infrared - SWIR). Viditeľná časť spektra spolu 

s blízkou infračervenou oblasťou je použiteľná pre rozhodovanie o rôznych typoch 

uhľovodíkov.  

V termálnej časti spektra sú tiež pre vybrané povrchy ovplyvnené uhľovodíkmi 

pozorované určité odchýlky v priebehu kriviek spektrálnych odrazivostí. Podľa Jančíka [32] 

je oblasť termálneho infračerveného žiarena z geologického pohľadu veľmi dôležitým 

spektrálnym regiónom. Pozorovaním termálnych anomálií je možné detekovať predovšetkým 

ropné úniky.  

Mikrovlnná oblasť elektromagnetického spektra je významná pri analýzach hladín 

morí a oceánov. Preto sa používa hlavne pri detekcii unikajúcich uhľovodíkov (ropných látok) 

počas ich prepravy tankermi. V práci sa zaoberám najmä pevninskou časťou zemského 

povrchu a pôdami, preto metódy a technológie pracujúce s mikrovlnnou oblasťou spomínam 

iba okrajovo.  

Z viacerých štúdií vyplynulo, že najdôležitejšou oblasťou elektromagnetického 

spektra, v ktorej sa nachádzajú absorpčné pásma uhľovodíkov je interval spektra 2,31 – 2,35 

μm a oblasť 1,73 μm. Detailnejšie budú absorpčné pásma analyzované v kapitole 5.4 o 

algoritmoch využívajúcich krivky spektrálnych odrazivostí.  

Pri analýze môžu vznikať nepresné detekcie, pretože niektoré povrchy ako asfalt na 

cestách a strechách sa na snímkach javia podobne. Osahujú určité koncentrácie uhľovodíkov a 

môžu mať podobné spektrálne vlastnosti. Štúdia [33] z oblasti East Hebei v Indii analyzovala 

odrazivosť uhľovodíkov prítomných na zemskom povrchu. Pomocou spektrálnych meraní 

boli identifikované absorpčné pásma tiež v oblasti 2,27-2,47 μm. Na základe výskumu 

a použitia skeneru pracujúceho v krátkovlnnej infračervenej oblasti boli potvrdené najnižšie 

hodnoty odrazivosti na 2,31 μm a 2,35 μm. Využitie tohto javu je podľa štúdie vhodné práve 

pre detekciu ropných ložísk.  

 

Pomocou leteckého hyperspektrálneho skenera HyMap boli dokázané bitúmenové 

absorpčné pásma v oblasti 1,73 μm. 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 

[54] majú ropné látky svoje absorpčné pásy taktiež v oblasti 1,7 μm a ďalej medzi 2,3 – 2,6 

μm (viď obr.č.15). Aj podľa štúdie Allena [19] všetky uhľovodíky majú nižšie hodnoty 

spektrálnej odrazivosti v určitých oblastiach spektra. Vo svojej práci spomína 



 

hydrokarbónový index, ktorý pre výpočet používa pásma z oblasti 1,7 μm a 2,31 μm. Výpočet 

hydrokarbónového indexu podľa Khüna [34] bude podrobne vysvetlený v kapitole 5.4.3. 

Obr.č.15: Krivky spektrálej odrazivosti získané senzorom HyMap, prevzaté z: [31]

 

Okrem výberu vhodnej oblasti elektromagnetického spektra je dôležitá i selekcia 

technológie DPZ, ktorá zabezpečí dáta pre analýzy. V ďalších kapitolách popisujem vybrané 

družicové technológie, ktoré sú využívané pre detekovanie uhľovodíkov. Okrem družicových 

multispektrálnych a hyperspektrálnych scén sa často používa aj hyperspektrálna letecká 

technológia, ktorá poskytuje kvalitné dáta s vysokým pomerom signál/šum. V práci som sa 

spracovávaním leteckých dát nezaoberala, hlavne pre ich vysokú cenu. Sústredím sa najmä na 

opis najpoužívanejších družíc a senzorov.  
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4.2 Družice a senzory používané v oblasti detekcie uhľovodíkov 

V súčasnosti obieha okolo Zeme množstvo družíc s rozdielnymi parametrami. Je 

dôležité vedieť vybrať vhodnú družicu a jej správny senzor, ktorý bude pracovať vo vybranej 

časti spektra, s požadovaným spektrálnym, priestorovým a rádiometrickým rozlíšením 

4.2.1 Družica Terra, senzor ASTER 
ASTER bol umiestnený na družicu Terra koncom roku 1999 a stal sa súčasťou 

projektu NASA - Earth Observation System (EOS). Senzor ASTER poskytuje dáta vo 

vysokom priestorovom i spektrálnom rozlíšení a pri snímaní sa snaží zaznamenať územia, 

ktoré požadujú zákazníci, väčšinou pre vedecko-výskumné účely. I preto scény z ASTERu 

nepokrývajú zemský povrch vždy v rovnakom priestore, ale častokrát sú vytvárané pre 

výskumníkov na objednávku.  

Každá scéna zaberá plochu 60 × 60 km. Družica Terra sníma povrch z výšky 705 km 

a ASTER skenuje povrch v požadovaných oblastiach elektromagnetického spektra pre 

detekciu uhľovodíkov (oblasť 2,3 μm - v tabuľke č.2 vyznačené červenou). ASTER má tri 

spektrálne pásma vo viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti spektra (VNIR), šesť pásiem 

v krátkovlnnej infračervenej oblasti a päť pásiem v termálnej časti spektra [60]. Rozsahy 

a priestorové rozlíšenie jednotlivých pásiem sú uvedené v tabuľke č.2, pričom červenou sú 

zvýraznené pásma analyzované v praktickej časti práce. 
Snímaná oblasť 
elmag. spektra 

Pásmo Spektrálny 
rozsah 

Priestorové 
rozlíšenie 

1 0,520-0,600 

2 0,630-0,690 

3N 0,780-0,860 

 

VNIR 

(visible near 
infrared) 

3B 0,780-0,860 

 

 

15 

4 1,600-1,700 

5 2,145-2,185 

6 2,185-2,225 

7 2,235-2,285 

8 2,295-2,365 

 

 

SWIR 

(short wave 
infrared) 

9 2,360-2,430 

 

 

30 

10 8,125-8,475 

11 8,475-8,825 

12 8,925-9,275 

13 10,250-10,950 

 

TIR 

(thermal 
infrared) 

14 10,950-11,650 

 

 

90 

Tab.č.2: Prehľad spektrálnych rozsahov pásiem ASTERu, upravené podľa: [60]
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4.2.2 Družica EO-1, senzor Hyperion 
V roku 2000 bola na svoju obežnú dráhu vypustená družica EO-1. Poskytuje 

multispektrálne (senzor ALI) a hyperspektrálne (Hyperion) družicové scény. Spektrálny 

rozsah senzoru Hyperion je od 356 nm do 2677 nm s priestorovým rozlíšením 30 m 

a s hodnotou FHWM (Full Width at Half the Maximum, šírka pásma v polovici maxima) od 

10,4 nm do 11,6 nm. Obrazový záznam má 242 pásiem, pričom 44 nie je kalibrovaných. 

Dôvodom je znižujúca sa senzitivita detektorov. Ostatných 198 pásiem pokrýva oblasť 

elektromagnetického spektra od 426 nm do 2395 nm. Dáta sú zbierané v úzkom pruhu 

pokrývajúcom plochu 7,7 x 42 km alebo 7,7 x 185 km. Dáta sú snímané dvomi 

spektrometrami: jeden vo viditeľnej oblasti spektra (VNIR) a druhý v krátkej infračervenej 

oblasti (SWIR) [61].  

Senzor Hyperion poskytuje vedecky zamerané dáta veľmi vhodné pre stanovenie 

charakteristík zemského povrchu a vhodné aj pre detekciu ropných presakov či únikov. 

Vďaka veľkému počtu spektrálnych pásiem môžu byť so značnou presnosťou hodnotené a 

klasifikované rôzne povrchy. V tabuľke č.3 uvádzam niektoré pásma Hyperionu, ktoré budú 

dôležité pre praktickú časť práce.  

   

Pásmo  Priemerná vlnová 
dĺžka pásma 

Hodnota 
FWHM 

152  1669,1000  11,5404 

156  1709,5000  11,5634  

158  1729,7000  11,5563  

159  1739,7000  11,5477  

160  1749,7900  11,5346  

164  1790,1900  11,4548  

214   2294,6100   10,4129 

215  2304,7100  10,4088  

216  2314,8100  10,4077  

217  2324,9100  10,4077  

218  2335,0100  10,4077  

219  2345,1100  10,4077  

220  2355,2100  10,4077  

Tab.č.3: Prehľad vybraných pásiem Hyperionu, upravené podľa: [86]

 



 

Hyperion radíme medzi hyperspektrálne senzory, používajúce obrazový spektrometer 

typu pushbroom. Technológia používa dvojdimenzionálny CCD detektor, ktorý je umiestnený 

v ohniskovej sfére spektrometra [32]. Schéma snímania je zobrazená na obr.č.16.  

Obr.č.16: Princíp pushbroom snímania, prevzaté z: [87]

 

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 

[24]. Jeho ostránenie býva súčasťou predspracovania dát (distribútorom alebo až konečným 

spracovávateľom dát) a pre tento účel sa používajú špeciálne destriping algoritmy. 

4.2.3 Družica ERS  
Prvá družica ERS-1 bola vypustená Európskou vesmírnou agentúrou ESA v roku 1991 

a pracovala 9 rokov. Družica ERS-2 je po vypustení v roku 1994 stále aktívna. Obe sú 

vybavené takmer rovnakými prístrojmi, určenými predovšetkým pre vedecké účely. Pre 

hľadanie ropy a zemného plynu je dôležitý radar so syntetickou apertúrou (SAR) [62]. Podľa 

Dobrovolného [3] je SAR radar, umožňujúci zisk radarových obrazových záznamov z kozmu. 

Nesie fyzicky krátku anténu, ktorá je modifikovaním zaznamenaného echa a následým 

spracovaním tzv.syntetizovaná. Výsledkom postupu je veľmi úzky paprsok i vo veľkých 

priečnych vzdialenostiach od nosiča.  

Pri priaznivých poveternostných podmienkach sa ropa na povrchu stane na radarovej 

snímke viditeľnou. Ak sú škvrny spôsobené antropogénnou činnosťou, môžu sa od 

prírodných líšiť napríklad svojím tvarom. Technológia SAR pre detekciu ropných únikov sa 

používa aj na satelitnej stanici Tromsö v Nórsku. Stanica je schopná do 2 hodín poskytnúť 
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informácie o možných ropných únikoch. Od roku 1994 stanica detekuje úniky ropy pomocou 

dát z družice ERS a radarovej interferometrie.  

 

Radarová interferometria 

Pomocu technológie SAR je možné získať radarové echo rovnakého miesta z rôznych 

častí dráhy družice. Dva radarové signály záskané pre jedno miesto sa budú líšiť svojou 

fázou. Práve rozdiel (interferencia) fází môže byť nositeľom informácie o výške daného 

miesta. Interferometria je potom metóda presných výškových meraní na základe rozdielov vo 

fázach dvoch radarových signálov z odlišnej pozície [3]. Na obrázku č.17 je schématicky 

znázornený princíp radarovej interferometrie.  

Obr.č.17: Radarová interferometria a interferogram, prevzaté z: [73]

4.2.4 RADARSAT 
Kanadská technológia Radarsatu sa používa najmä na skúmanie oceánu. Na palube 

nesie radarový systém SAR pracujúci v C pásme (5,6 cm). Pri detekovaní prítomnosti ropy na 

alebo pod hladinou (viď obr.č.18) sa často vyskytujú chybné ciele ako napríklad veterné tiene, 

lokálne pramene, plytká morská vegetácia a oblasti s hustými zrážkami.  

Obr.č.18: Detekcia lodí a ropných škvŕn, prevzaté z: [23]

  33 



 

  34 

 

Firma GSI (Geochemical Solution International) poskytuje algoritmus USTC 

(Unsupervised Semivariogram Textural Classifier), pomocou ktorého je možné nesprávne 

ciele odstrániť. Počas zberu dát Rasarsatom sú zaznamenávané aj dáta o vetre, vlnách, ktoré 

sú použité pre opis oblasti. Zahrnutie informácií do analýzy je dôležité najmä pre 

minimalizáciu šumov (morské rastliny, dážď, oblaky, vietor, tiene, príliv). 

4.2.5 Vybrané senzory používajúce sa pre zisk dát 
V tabuľke č.4 je prehľad senzorov používaných v oblasti detekcie uhľovodíkov. 

Senzory boli uvedené na web stránkach firiem zaoberajúcich sa prieskumom ropných 

presakov metódami DPZ. Niektoré senzory čerpám z vedeckých prác, ktoré pre analýzu 

využívali ich dáta. Inšpirovala som sa i diplomovou prácou Jančíka [32] o aplikáciach 

hyperspektrálnych dát v geológii. Výber je podmienený mojou témou a do prehľadu nie sú 

zahrnuté všetky aktuálne sa využívajúce technológie.  

 

Názov 

senzoru 

Typ technológie Prevádzkovateľ Počet 

pásiem 

Spektrálny 

rozsah (μm) 

ASTER Družicová  (nosič – 

družica Terra) 

NASA - Earth 

Observation System  

15 0,520 - 11,650 

HYPERION Družicová (nosič – 

družica EO1) 

NASA Goddard Space 

flight Center 

242 0,4 - 2,5 

CHRIS Družicová (nosič –

PROBA)  

European Space Agency 19-62 0,4 - 1,0 

AISA EAGLE Letecká Spectral Imaging, Ltd. 244 0,43 - 1,0 

AVIRIS  Letecká NASA, Jet Propulsion 

Laboratory 

242 0,4 - 2,5 

CASI Letecká  ITRES Research 

Limited 

288 0,41 – 0,96 

HYDICE Letecká Naval Research 

Laboratory 

128 0,4 - 2,5 

HyMap Letecká Integrated Spectronics Pty 

Ltd 

128 0.45 – 2.5 

PROBE-1 Letecká Earth Search Sciences 

Inc. 

128 0,4 - 2,5 

Tab.č.4: Vybrané senzory používajúce sa pri detekcii uhľovodíkov, upravené podľa: [32]  



 

4.3 Firmy a ich projekty z oblasti detekcie uhľovodíkov 

V súčasnosti na trhu existuje viacero spoločností, ktoré sa zaoberajú aplikáciami DPZ 

v oblasti detekcie ropných ložísk, presakov, únikov, monitorovania produktovodov 

a geologického mapovania.  

Ropné spoločnosti investujú do výskumu nových technológií. Príkladom je spoločnosť 

ChevronTexaco, ktorá na prieskum oblastí v americkom Wyomingu, v Nigérii a Venezuele 

(lokalita Campo Boscan) použila senzory CASI, AVIRIS, HyMap a Probe-1. Vo svojej štúdii 

[27] využívala poznatky o bitúmenových absorpčných pásmach v oblasti 2,3 μm. Firma 

Mammoth Geophysical, Inc. [69] sa od roku 1982 zaoberá geofyzikálnymi analýzami 

a metódami DPZ pre ropný priemysel. Jej aktivity sú späté s aktivitami ťažobných spoločností 

a prieskumom ložísk. Jim Ellis a jeho spoločnosť Ellis-Geospatial [64] rieši multispektrálne a 

hyperspektrálne analýzy pre exploráciu minerálov, fosílnych palív. Poskytuje spracovanie 

digitálnych modelov reliéfu, dát DPZ s cieľom geologického a environmentálneho 

mapovania.  

Firma Satellite Imaging Corporation [66] sa zaoberá najmä environmentálnym 

monitoringom produkčných oblastí, plánovaním koridorov produktovodov, haváriami 

a hrozbami, ktorými môžu byť rôzne oblasti sveta postihnuté vplyvom ťažby alebo 

transportom ropných látok. Na obr.č.19 uvádzam príklad dát, analyzovaných firmou Satellite 

Imaging Corporation. Na zväčšenom obrázku je zobrazená poškodená vegetácia vplyvom 

úniku ropy. 

Obr.č.19: Analýza ropou poškodenej vegetácie, prevzaté z: [78]

 

Firma DigitalGlobe [62] pomocou analýz družicových dát podporuje nové geologické 

analýzy, monitorovanie ťažobných areálov, environmentálne monitorovanie, integrovanie 

podpovrchových dát do analýz, plánovanie nových ložísk, monitorovanie stavby potrubí a 

detekovanie presakov. Spoločnosť NPA Group [67] sa zaoberá detekciou presakov na 

pevninskej i oceánskej časti zemskej kôry. Na obrázku č.20 sú znázornené oblasti sveta, ktoré 
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NPA analyzovala s cieľom detekcie presakov (vľavo oceánske oblasti, vpravo oblasti na 

pevnine). 

Obr.č.20: Záujmové oblasti firmy Digital Globe, prevzaté z: [79] a [80]

 

Aj ropné spoločnosti vynakladajú veľa prostriedkov na analýzy svojich ložísk 

a financujú výskum nových výskytov ložísk ropy. Investovanie do najmodernejších 

hyperspektrálnych analýz sa stále zvyšuje. Spoločnosť MDA Federal vyvinula algoritmus pre 

zvýraznenie presakov a únikov – SEA (Seep Enhancement Algorithm) [68]. Zaoberá sa najmä 

detekciami anomálií v obrazovom zázname. Okrem radarových technológií, pre svoje analýzy 

firma využíva aj senzor ASTER. Uvedené firmy a ich riešenia sú len časťou  z veľkej 

množiny spoločností a výskumov uhľovodíkov metódami DPZ. Pre cieľ práce som vybrala 

iba zaujímavé a dostupné projekty, ktoré boli publikované na internete. V ďalšej kapitole sa 

podrobnejšie zaoberám popisom algoritmov pre detekciu uhľovodíkov.  
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5 ALGORITMY PRE DETEKOVANIE UHĽOVODÍKOV 

Algoritmy a postupy, ktoré ďalej uvádzam sa používajú v analytickej a klasifikačnej 

fáze postupu spracovania údajov. Predchádza im predspracovanie, zvyšovanie kvality 

a prípadná transformácia družicových alebo leteckých obrazových dát. Počas predspracovania 

sa používajú štandardné postupy pre analýzy dát DPZ. Jednotlivé algoritmy som získala počas 

rešeršnej činnosti. V niektorých prípadoch som ich opis doplnila pomocou teoretických 

informácií napríklad zo skrípt Dobrovolného [3]. 

5.1 Vizuálna interpretácia farebných kompozícií pásiem 

Pri vizuálnej analýze sa snažíme záujmové ciele indetifikovať pomocou špecifickej 

farby, tvaru, veľkosti, vzoru, štruktúry, tieňa a asociácií s okolím [11]. Pomocou kompozícií 

v nepravých farbách je možné vizuálne pozorovať obrazové dáta a študovať možné presaky 

uhľovodíkov. Rauschkolb vo svojej štúdii [42] 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 študovať zemský povrch s cieľom pozorovania 

geologických zlomov a lineamentov. Analýze predchádza predpríprava dát a najmä 

zvýraznenie kontrastu snímok.  

Höring [31] vo svojom výskume uhľovodíkov pomocou leteckého hyperspektrálneho 

senzoru HyMap určil kombináciu pásiem, pomocou ktorej je možné detekovať 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.21, kde sa povrchy ovplvnené uhľovodíkmi 

zobrazia fialovou farbou.  

Obr.č.21: Farebná kompozícia - fialové plochy ovplyvnené uhľovodíkmi, prevzaté z: [31]
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Tradičné klasifikačné postupy pracujú ako perpixel klasifikácia. To znamená, že sú 

založené na študovaní spektrálneho správania jedného pixela bez informácií o okolitých 

prvkoch. Pri detekcii uhľovodíkov je pri klasifikovaní dôležité zahrnúť do analýzy väčší počet 

okolitých obrazových prvkov (pixelov). 

5.2 Analýza heterogénnych pixelov 

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 [3] 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.  

 

Obr.č.22: Fyzikálny model lineárneho zmiešavania, prevzaté z: [3]

 

Na obrázku č.22 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 elementárnych povrchov 
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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.23. 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.  

Obr.č.23: Geometrický model lineárneho zmiešavania, prevzaté z: [3]
  

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 [3].  

5.2.1 Algoritmus SMA a VESMA 
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 [46] sledovala 

bahenný vulkanizmus spojený s presakmi uhľovodíkov. Na územie v okolí Kaspického mora 

bola aplikovaná metóda SMA. Pre účely analýz hyperspektrálnych dát bol algoritmus 
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modifikovaný a bola vytvorená metóda VESMA. 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 hyperspektrálne snímky sa nazýva VMESMA 

(Variable Multipe Endmember SMA). Algoritmus bol napísaný v interaktívnom jazyku IDL 

(Interactive Data Language). Patrí medzi tzv. unmixing nástroje [46]. Na obrázku č.24 

uvádzam prehľad krokov pre tento algoritmus.  

Obr.č.24: Flowchart pre VMESMA, upravené podľa: [46]
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5.3 Metódy založené na textúre a kontexte plôch 

Podľa Dobrovolného [3] je pre klasifikáciu obrazu možné vedľa spektrálnych 

vlastnostní objektov využiť aj ich vlastnosti spojené so znakmi ako textúra, príčinné vzťahy, 

kontext a pod. Vedľa spektrálnych príznakov a klasifikátorov založených na spektrálnom 

správaní je možné rovnakým spôsobom definovať tiež príznaky a rozhodovacie pravidlá 

súvisiace s polohou alebo priestorovým usporiadaním (štruktúrou) objektov. Tieto prístupy 

môžu byť označené ako tzv. 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. Tá je zložená zo zhodných opakujúcich sa prvkov. Textúra je typická 

pre veľa povrchov a pre spracovávateľa snímky je veľmi dôležitým a často na prvý pohľad 

zjavným interpretačným znakom. V prípade klasifikácie je však pomerne zložitý problém 

textúru v obraze vhodným spôsobom definovať a kvantifikovať. Spôsoby klasifikácie 

založené na štúdiu priestorovej premenlivosti DN (digital number) hodnôt v obraze sa 

označujú ako texturálne klasifikátory [3].  

Použitie texturálnych klasifikátorov je doporučené práve pri triedach, ktoré sú 

heterogénneho charakteru. Prírodné povrchy, teda aj presaky hydrokarbónov, zväčša nemajú 

homogénny charakter, preto pri ich detekcii používame aj 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). Oba prístupy sú väčšinou aplikované na 

vopred klasifikované dáta.  

Pri detekcii presakov je vhodné začať charakteristikou zmien v pôdach. Ďalším 

krokom je separovanie anomálií spôsobených presakovaním hydrokarbónov od anomálií 

a zmien spôsobených pôdnymi procesmi. Identifikovanie anomálií a ich oddelenie je možné 

na základe priestorovej textúry zmeny spôsobenej presakom. Werff [54] predpokladá, že je to 

haló efekt okolo hlavných výpustí. Bolo dokázané, že použitie priestorových textúr (haló 

okolo centrálnej výpuste) je robustná metóda pre detekovanie presakov uhľovodíkov a ich 

rozlišovanie od ostatného prírodného prostredia 

5.3.1 Detekcia anomálnych haló 
Jednou z metód, ktorú Werff študuje vo svojej práci [54] je algoritmus detekujúci 

v obrazovom zázname kruhové haló. Analýza nezávisí na užívateľom definovaných 

spektrálnych charakteristikách. Algoritmus bol aplikovaný na simulované dáta. Prvým 



 

krokom pri detekcii jemných anomálnych kruhov je získanie ich priestorovej textúry a jej 

použitie. Postup neporovnáva obrazové spektrá s inými referenčnými spektrami. Cieľom je 

nájsť, ktoré pixle vykazujú spektrálne anomálne haló v porovnaní s ostanými pixlami 

v obraze. Na obrázku č.25 je znázornená spektrálna kocka simulovaného obrazu, ktorá 

znázorňuje pravú polovicu spektrálno-priestorového modelu uhľovodíkového presaku. Model 

je založený na spektre, získanom z pozemného merania presaku v Kalifornii.  

Obr.č.25: Príklad anomálneho haló , prevzaté z: [54]

Stred presaku okolo hlavnej výpuste hydrokarbónov je tvorený holou pôdou a okolo sa 

nachádza homogénny podklad - pôda, pokrytá trávou. Konkrétna aplikácia metódy 

detekovania anomálnych haló bola použitá v štúdii Werffa [54] na testovacom území 

s presakmi v Maďarsku. V nádväznosti na štúdium anomálnych haló Werff vo svojej práci 

[54] pokračuje s ich detekciou pomocou ďalšieho algoritmu (HoughTR).  

5.3.2 Detekcia komplexných textúr: metóda 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 [88]. 

HoughTR (Hough Transform at Two Resolution) algoritmus bol použitý Werffom [54] 

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 presakoch v Maďarsku. Boli tu pozorované 

zmeny spôsobené presakmi, vytvárajúce povrchový haló efekt. Prejavovali sa v znižujúcej 

výške a hustote vegetácie. HoughTR algoritmus je navrhnutý tak, aby hľadal spektrálny 

prejav špecifickej priestorovej textúry presaku: kruhy (haló efekty) na línii (zlome). Nemajú 

jedinečný spektrálny príznak, preto štandardná klasifikácia, založená na klasifikovaní každého 

pixlu zvlášť môže prinášať nepresné výsledky.  
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5.4 Metódy založené na znalosti spektrálneho správania 
povrchov 

Postupy, ktoré pracujú so spektrálnymi charakteristikami, typickými pre uhľovodíkmi 

ovplyvnené povrchy, budú bližšie popísané v nasledujúcih kapitolách.  

5.4.1 Pomerové indexy - hydrokarbónová detekcia 
Jedným z princípov, na ktorých sú metódy vyhľadávania uhľovodíkov založené, je 

hydrokarbónová detekcia. Nazýva sa tak výpočet indexu HD podľa vzťahu 1.  

 

      

   

Spektrálne kanály: 

A: pásmo 2 297 nm 

B: pásmo 2 313 nm 

C: pásmo 2 329 nm 

 

HD= (A+C)/2B        (1) 

HD>1 výskyt uhľovodíkov 
 
 

 

 

 

Obr.č. 26: Koncentrácia bitúmenu v ropných pieskoch, upravené podľa: [81]

 

Máme vzorku ropných pieskov s určitou koncentráciou bitúmenu vyjadrenou v grafe 

na obr.č.26 v percentách. Podľa grafu je zjavné, 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 menšia ako A+C a výsledná hodnota HD je vyššia 

ako 1. Pri vyrovnaných hodnotách bude hodnota HD rovná 1. Čím vyššia je koncentrácia 

bitúmenu v piesku, tým je menšia jeho odrazivosť (teda žiarenie je absorbované). Krivku 

a vzťah pre hydrokarbónovú detekciu som získala z článku o hľadaní ropy a zemného plynu 

metódami DPZ uverejnenom na internetovej stránke [30]. Aj po komunikácii s autorom 

uvedeným na stránke sa mi nepodarilo získať podrobnejšie informácie o vzorci a vstupných 

podmienkach pre jeho použitie. Predpokladám, že vzťah pre pomer jednotlivých pásiem je 

ďalšou alternatívou výpočtu hydrokarbónoveho indexu, vysvetleného v nasledujúcej kapitole. 
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Bez prídavných informácií je vzorec pre výpočet hodnoty HD použiteľný, ale výsledok bude 

menej vierohodný. Na obrázku č.27 je opäť zobrazená krivka bitumenovej absorpcie z iného 

zdroja s minimami v oblasti 2,3 μm.  

Obr.č.27: Hyperspektrálna signatúra bitumenovej absorpcie, prevzaté z: [82]

5.4.2 Hydrokarbónový index 
V kapitole 3.4 som vysvetlila, že spektrálne charakteristiky uhľovodíkov majú typický 

priebeh s dvomi pozorovateľnými absorpčnými maximami v oblasti 2,31 μm a 1,73 μm. 

Podľa výskumu Khüna [34] väčšina vedcov zaoberajúcich sa štúdiom spektrálnych vlastností 

uhľovodíkov používa charakteristické absorpčné pásma na 2,31 μm. Absorpčné maximum na 

vlnovej dĺžke 1,73 μm je príliš blízko hlavnému absorpčnému maximu vody. To môže byť 

príčinou, prečo je táto oblasť menej analyzovaná a používaná. Khün vo svojom výskume 

pomocou dát z leteckého hyperspektrálneho senzora HyMap sleduje uhľovodíky v oblasti 

1,73 μm a vytvára tzv. hydokarbónový index. Na obrázku č.29 sú znázornené krivky 

spektrálnych odrazivostí pre analyzované materiály použité v štúdii Khüna [34].  

Obr.č.28: Referenčné plochy pre kalibráciu HI, prevzaté z: [31]
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Krivky boli získané spektrometrom z testovacích oblastí (umelo vytvorené štvorce 

presnej veľkosti s vybranými materiálmi umiestnené na rozľahlej ploche), viď obr.č.28. 

V kapitole 4.1, kde sú rozoberané oblasti elektromagnetického spektra, dôležité pri detekcii 

uhľovodíkov uvádzam podobný obrázok získaný z rovnakej štúdie, na ktorom sú zobrazené 

krivky získané leteckým hyperspektrálnym senzorom HyMap.  

Obr.č.29: Spektrálne signatúry získané spektrometrom MARK V, prevzaté z: [31]

 

V oblasti 1,73 μm nastáva minimum pre pieskový povrch kontaminovaný uhľovodíkmi. 

Krivka vytvára tvar písmena „V“. Absorpcia nie je výrazná, ale viditeľná. Pomocou 

jednoduchých matematických vzťahov Khün a jeho spolupracovníci [34] zostavili vzorec pre 

výpočet hydrokarbónového indexu. Definovanie „indexových bodov“, ktoré popisujú 

absorpčné maximum a tvar „V“, je zakreslené na obrázku č. 30.  

Obr.č.30: Princíp výpočtu hydrokarbónového indexu, prevzaté z: [31]
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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 (2).  

         (2) ( ) BA
AC

AC
BA RRRRHI −+

−
−

⋅−=
λλ

λλ
 

RA, RB a RC sú hodnoty odrazivostí na jednotlivých vlnových dĺžkach (λA, λB, λC) pre 

indexové body. Výpočet bol v štúdii Khüna [34] aplikovaný na letecké dáta a výsledok po 

výpočte je uvedený na obr.č.31. Ako „A“ volil pásmo s vlnovou dĺžkou 1705 nm, ako „B“ 

pásmo s 1729 nm a ako „C“ pásmo s vlnovou dĺžkou 1741 nm. Na obrázku č.31 sú červenou 

farbou vyznačené detekované uhľovodíkové povrchy. Vo zväčšenom výreze v ľavom hornom 

rohu je zobrazená testovacia oblasť. Tvorila ju veľká plocha, na ktorej boli umelo vytvorné 

rôzne typy povrchov viď obr.č.28 (obyčajný piesok, piesok kontaminovaný uhľovodíkmi, 

zelená vegetácia, betón, plast).  

Obr.č.31: Výsledok HI na HyMap dátach, prevzaté z: [31]

 

Výhodou metódy je, že môže byť použitá na dáta, ktoré zaznamenávajú žiarenie 

z povrchu. Nie je potrebné dôkladnejšie predspracovanie dát a aplikáciu náročných metód 
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atmosférických korekcií pre zisk odrazivosti. Vhodné je použite dát s vysokým pomerom 

signál/šum. Algoritmus je rovnako možné aplikovať aj na získané dáta s informáciami o 

odrazivosti povrchu.  

5.4.3 Výpočet hodnôt HI a HD  
Pre ukážku a porovnanie výsledkov z oboch vzorcov pre detekciu hydrokarbónov som 

vzťahy aplikovala na krivku uhľovodíkmi nasiaknutého piesku získanú zo spektrometra 

MARK V, zobrazenú na obrázku č.29 červenou farbou.  

Vzorec č.1 pre výpočet hodnoty HD používa ako vstupy, pásma z oblasti 2,3 μm 

a vzorec č.2 pre výpočet hodnoty HI pásma z oblasti spektra 1,73 μm. V oboch oblastiach 

nastávajú absorpčné maximá a krivka má tvar písmena „V“. Výpočty indexov som pre 

porovnanie previedla v oblasti spektra 2,3 μm aj 1,73 μm. Podľa toho, z ktorej spektrálnej 

oblasti sú vstupné hodnoty, som volila označenie príslušného indexu (HI1,73, HI2,3, HD1,73, 

HD2,3). Vstupné hodnoty a výsledky uvádzam v tabuľke č.3. Hodnoty Ra, Rb, Rc a k nim 

príslušné vlnové dĺžky La, Lb a Lc sú odčítané z grafu približne v oblasi ozačenej na obr.č.29 

šípkami, ktorú Khün [34] použil vo svojej štúdii. 

 

vlnová dĺžka [L] 
µm 

odrazivosť [R] 
µW cm-2 nm-1 sr-1 

vlnová dĺžka [L] 
µm 

odrazivosť [R] 
µW cm-2 nm-1 sr-1 

1,700 1,200 2,210 0,230 
1,705 1,150 2,225 0,220 
1,710 1,100 2,240 0,210 
1,715 1,050 2,255 0,200 
1,720 0,990 2,270 0,190 
1,725 0,950 2,285 0,180 
1,730 0,900 2,300 0,170 
1,735 0,870 2,315 0,190 
1,740 0,900 2,330 0,170 
1,745 0,900 2,345 0,160 
1,750 0,875 2,350 0,150 
        
Ra 1,025 0,204   
Rb 0,870 0,170   
Rc 0,905 0,190   
La 1,717 2,225   
Lb 1,735 2,300   
Lc 1,739 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2,315   

Tab.č.3: Vstupné hodnoty 

 

Pre prehľadnosť v  tabuľke č. 4 uvádzam použité vzťahy pre výpočet HD a HI. Indexy 

identifikujú prítomnosť uhľovodíkov, ak ich výsledná hodnota je v prípade HD väčšia ako 1 

a v prípadne indexu HI väčšia ako 0.  
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HD >1 výpočet podľa (A+C)/(2*B)  

  

HI >0 výpočet podľa (Lb-La)*((Rc-Ra)/(Lc-La))+Ra-Rb  

Tab.č.4: Vzorce pre výpočet  

 

V tabuľke č.5 sú výsledky po dosadení vyššie uvedených vstupných hodnôt. Index HD 

je primárne navrhnutý pre výpočet v oblasti 2,3 μm. Jeho aplikovanie by však bolo možné 

i v oblasti spektra 1,73 μm. Rovnako aj pri druhom indexe HI, ktorý štandardne používa 

vstupné pásma z oblasti 1,73 μm, vyšli presvedčivé výsledky i po dosadení hodnôt odrazivostí 

z pásiem z oblasti spektra 2,3 μm.  

 

HD1,73 1,109195 HD2,3 1,158823529 

HI1,73 0,056818 HI2,3 0,022333333 

Tab.č.5: Výsledky indexov HD a HI 

5.4.4 Spektrálne knižnice a metódy spectral matching 
Pri detekovaní hydrokarbónov majú krivky spektrálnych odrazivostí nenahraditeľnú 

úlohu. Referenčné krivky, nachádzajúce sa v spektrálnych knižniciach, tvoria interpretačné 

kľúče a vzory. Porovnávanie kriviek z knižníc a kriviek získaných z analyzovaného obrazu je 

možné vizuálne alebo pomocou viacerých algoritmov. Referenčné spektrálne krivky často 

vstupujú do analýz pre detekciu minerálov.  

Firma R&D (podporovaná The Geosat Committee, Inc.) zdokumentovala spektrálne 

charakteristky presakov, únikov ropy a ropou nasýtených pôd a skonštruovala spektrálnu 

knižnicu [28]. 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 nasiaknuté pôdy na juhu Kalifornie. Ako podporné materiály boli 

využité geologické mapy a digitálne terénne modely územia. Pre charakterizovanie 

uhľovodíkových presakov bol použitý pozemný spektrometer. Dáta nazbierané v teréne boli 

úspešne porovnané s výsledkami družicových analýz. Na základe výsledkov nasledovalo 

budovanie spektrálnej knižnice.  

Pre ciele článku, z ktorého čerpám, sa autori zamerali iba na absorpčné maximá 

bitúmenu, ktoré nastali okolo hodnôt 2 300 nm. Na nasledujúcom obrázku vľavo (obr.č.32) sú 

znázornené výsledné krivky spektrálnej odrazivosti. Vpravo (obr.č.33) pre porovnanie 

uvádzam krivky uvedené v kapitole 5.4.1 o hydrokarbónovej detekcii.  



 

 

Obr.č.32: Výsledné krivky spekt.odrazivosti,     Obr.č. 33: Bitúmen v ropných pieskoch, 

prevzaté z: [84]          prevzaté z: [81]

 

Krivky zo spektrálnej knižnice musia byť správne používané. Analytik, pracujúci s vybranou 

krivkou by mal poznať vlastnosti povrchu, podľa ktorého bola krivka zostrojená.  Vyhotovené 

spektrálne krivky boli použité pre okolitý terén. Analyzovaná oblasť sa nachádzala približne 

20 km východne od presaku. Zrealizovalo sa aj overenie výsledkov v teréne (viď obr.č.34 

červené pixle sú klasifikované ako výskyt presakov a ropou ovplyvnených pôd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.34: Výsledok klasifikácie, upravené podľa [84]
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5.4.5 SAM  
Jednou zo spektrálnych charakteristík ropy sú hydrokarbónové absorpčné vlastnosti 

a nízke albedo. Metóda SAM (Spectral Angle Mapper) používa iba charakteristické 

spektrálne absorpcie a ignoruje albedo. Počíta uhol medzi vektormi vytvorenými obrazovými 

pixelmi a strednou hodnotou odrazivosti pixlov. Pixle, o ktorých napríklad z terénneho 

výskumu vieme, že obsahujú uhľovodíky sú pre klasifikáciu vybrané ako referenčné.  

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.35 [3].  

Obr.č.35: Spektrálny uhol pre metódu SAM, prevzaté z: [3] 

 

„A“ je vektor známeho, referenčného spektra (napr. z knižnice spektier), „B“ tvorí 

vektor spektra testovaného a uhol β je spektrálny uhol. Na obrázku je pre vysvetlenie 

definovaný uhol iba medzi dvomi pásmami. 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 

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 [3] 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.  

Použite vyššie uvedenej klasifikačnej metódy tvorí iba vstupnú klasifikáciu. Vo 

všeobecnosti ropa objavujúca sa vo forme makropresaku je často zamieňaná s inými tmavými 
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objektmi alebo bitúmenovými povrchmi. V oblasti presaku na zemský povrch je dôležité 

detekovať prítomnosť chemickej zmeny. Pre detekciu makropresakov i mikropresakov je 

preto vhodné hľadať a identifikovať anomálie.  

5.4.6 Identifikovanie spektrálnych anomálií 
Počas procesu detekcie anomálií hľadáme v analyzovanom obrazovom zázname 

pixely, ktorých spektrum sa jednoznačne odlišuje od spektier ostatných pixelov. Správne je 

aplikovať túto metódu i v prípade, keď nie je známy žiadny materiál, ktorý sa na povrchu 

vyskytuje. Existujú rôzne modifikácie prístupu k hľadaniu anomálií. V programovom 

prostredí Erdas Imagine 9.1 je zabudovaných niekoľko nástrojov (podobné sú i v ENVI 4.4). 

Ak máme k dispozícii spektrum materiálu, ktorý hľadáme (napríklad referenčnú krivku 

spektrálnej odrazivosti) môžeme použiť metódu „Detekcia cieľa“. Tá detekuje i veľmi malé 

množstvá daného materiálu. Ďalšou modifikáciou je metóda „Mapovanie materiálu“, kedy sa 

hľadaný materiál vyskytuje na obrazovom zázname vo väčšom množstve. Metóda 

„Identifikácia materiálov“ na základe referenčných kriviek zo spektrálnych knižníc zisťuje 

druhy materiálov, ktoré sa na snímke nachádzajú a výsledky zoradí do zoznamu. 

5.4.7 Posun krivky spektrálnej odrazivosti v oblasti Red-Edge  
Vysoká koncentrácia zemného plynu v pôde, spôsobená prirodzeným 

hydrokarbónovým presakom alebo únikmi z plynových potrubí, ovplyvňuje odrazivosť 

vegetácie v týchto miestach. Na vegetácii vyskytujúcej sa v oblastiach presakov 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 presakmi 

uhľovodíkov.  

Noomen sa vo svojej štúdii [40] 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. Dva týždne po spustení vháňania plynu do skleníka boli 

zaznamenané prvé viditeľné zmeny vo výške rastlín. Najväčšie zmeny boli vidteľné na 

rastlinách ovplyvňovaných etánom. Boli približne 10 – 15 cm kratšie ako „čisté“ rastliny. 

Rastliny ovplyvnené metánom, mali približne rovnakú výšku ako čisté. Jednou 

z najznámejších charakteristík odrazivosti stresovaných rastlín je posun red-edge pozície. 



 

Red-edge pozíciou nazývame veľký sklon v krivke spektrálnej odrazivosti vegetácie medzi 

nízkou odrazivosťou v červenom pásme 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. Očakávalo sa, že kratšie rastliny 

v experimente budú stresované a ich red-edge pozícia bude lokalizovaná v kratších vlnových 

dĺžkach ako „čisté“ kontrolné rastliny. Hypotézy a výsledky skleníkového a terénneho 

výskumu boli overované technológiou DPZ, konkrétne použitím senzora Probe-1 a ASTERu. 

Obr.č.36: Posun pozície red-edge, upravené podľa: [40]

 

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 vyšších vlnových dĺžkach 

(približne o 5 nm) ako ovplyvnenej (gas) vegetácie (viď obr.č.36). Na základe výsledkov 

a záverov štúdie možno konštatovať, že metán neovyplyvňuje výšku rastliny ani odrazivosť. 

Etán spôsobuje najväčšie zmeny, spomalenie v raste rastliny a  najviac ovplyvňuje vegetačný 

stress. Zmena v pozícii red-edge nemusí byť spôsobená iba vplyvom plynu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.37: Krivky spektrálnej odrazivosti ihličnanov, upravené podľa: [19]
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Posun oblasti red-edge môže byť daný tým, že rastliny sú nižšie, preto senzor zachytí 

menej listov. Množstvo chlorofylu môže byť rovnaké. Vysoká koncentrácia metánu má 

rovnaký vplyv na spektrum ako úbytok kyslíku, teda vysoká odrazivosť v pásmach, kde je 

absorbovaný chlorofyl, odskok v červenej pozícii smerom ku krátkym vlnovým dĺžkam 

a nízka odrazivosť v blízkom infračervenom pásme [40]. Na obrázku č.37 sú krivky 

spektrálnej odrazivosti zdravých a poškodených ihličnanov a vyznačenou oblasťou red-edge 

(v obrázku ako červený okraj). 

5.5 Algoritmy pre detekovanie únikov 

Podľa Mejde [37] sú úniky uhľovodíkov do krajiny jedným z problémov s obrovskými 

environmentálnymi a ekonomickými dopadmi. Znečistenie uhľovodíkmi môže mať prírodný 

pôvod, v dôsledku presakov uhľovodíkov alebo môže byť antropogénneho charakteru 

spôsobené únikmi z produktovodov, z dopravných prostriedkov. Letecké a družicové dáta 

ponúkajú efektívny prieskumný nástroj, ktorého veľkou výhodou je aktuálnosť dát. Podľa 

americkej štúdie [45], ktorá sa zaoberala zmierňovaním škôd spôsobených haváriami, je 

výhodou použitia technológie DPZ možnosť eliminácie chybných cieľov, teda povrchov, 

ktoré sa javia podobne ako ropa (napríklad červené riasy alebo medúzy). 

V mojej práci za únik považujem znečistenie krajiny spôsobené ľudskou činnosťou. 

Pri skúmaní a analýze únikov sa používajú podobné postupy ako pre detekciu presakov. 

Termálne infračervené žiarenie pomáha identifikovať vlastnosti a charakteristiky úniku, 

detekuje rozdiely v teplote vody a ropy. Mikrovlnné žiarenie sa používa pri zisťovaní 

množstva ropy vo vode. DPZ sa tiež môže používať pre štúdium rozdielov odrazivosti vody a 

ropných škvŕn v pobrežných oblastiach (analýzy v blízkom infračervenom pásme). Pomocou 

technológií DPZ môžeme študovať pozíciu, veľkosť ropnej škvrny, ropného úniku. Ropné 

spoločnosti tak vedia oveľa skôr odhaliť miesto havárie v porovní s použitím štandardných 

postupov. 

 Výskumná skupina F.D. van de Meera  začala riešiť možný vzťah medzi vegetačným 

stresom a hydrokarbónovým znečistením spôsobeným únikom z potrubí [37]. Skúmané boli 4 

plochy (lúky) pozdĺž 1 km testovacej trajektórie. Na základe pozemných spektrometrických 

meraní stavu vegetácie boli 2 plochy identifikované ako lúky so stresovanou vegetáciou 

a jedna plocha bola označená ako plocha so zdravou a „čistou“ vegetáciou. Výskum bol 

rozšíený o zber údajov leteckou hyperspektrálnou technológiou (senzor HyMap). Jej 

spusteniu predchádzal zisk referenčných meraní pomocou prenosného spektrometra, ktoré 

boli neskôr použité pre porovnanie s výsledkami leteckého snímkovania. Počas spracovania 

leteckých dát bol najprv počítaný normalizovaný diferenčný vegetačný index pre zistenie 



 

prítomnosti vegetácie. Ďalším krokom bol výpočet pozície red-edge. Najväčšie rozdiely 

medzi jednotlivými pozíciami red-edge boli medzi jednotlivými skúmanými plochami. 

Odchýlky v pozíciach v rámci jednej plochy boli nižšie. Preto bolo potrebné aplikovať určitú 

normalizačnú procedúru pre zvýraznenie odchýliek v rámci jednej plochy. Bolo jasné, že nie 

všetky anomálie pozorované na vegetácii, sú spôsobené prítomnosťou uhľovodíkov. 

Testovacie územie však bolo známe, preto na základe polohy potrubia boli niektoré výskyty 

anomálií z výsledku odstránené. Výsledkom bolo detekovanie abnormálií spôsobených 

únikmi uhľovodíkov. Na obrázku č.38 je v okolí potrubia znázornená stresovaná vegetácia, 

žltou, oranžovou a červenou farbou.  

Obr.č.38: Výsledok detekcie únikov z potrubia, upravené podľa [37]

5.6 Algoritmy pre analýzy dát v mikrovlnnej časti spektra 

Algoritmy pracujúce s dátami z mikrovlnnej časti spektra tvoria ďalšiu dôležitú oblasť 

skúmania. Ich popis by výrazne presahoval rámec diplomovej práce, preto sa im nebudem 

venovať podrobnejšie. 

Analýzy dát získaných radarom SAR, pomocou LIDARu (laserová technológia) je 

možné použiť najmä pri skúmaní ropných únikov. Spolu s algoritmami založenými na 

umelých neurónových sieťach Angiuli et al.[22]  študovali a rozlišovali ropné úniky a miesta, 

ktoré sa na ropné úniky podobali. Ich algoritmus pozostáva z 3 hlavných krokov. Prvým je 

identifikácia tmavých škvŕn na oceáne, ďalej výpočet sady parametrov pre každú škvrnu 

(tvar, komplexnosť, homogenita, veterné pomery) a klasifikácia kandidátov na ropné škvrny 

použitím neurónových sietí. Spoločnosť MDA využila dáta z radaru SAR z oblasti pobrežia 

Nigérie. Radarové dáta používa najmä v kombinácií s dátami zobrazujúcimi hĺbkové 

a gravitačné pomery, ktoré sú získané z inej družicovej technológie.  
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6 PRAKTICKÉ OVERENIE METÓD 

Na základe technológií a algoritmov pre detekciu uhľovodíkov, ktoré popisujem v 

predchádzajúcich kapitolách, v praktickej časti overím vybrané metódy na družicových 

dátach. Najprv stručne charakterizujem testovacie oblasti a družicové scény. Ďalej popisujem 

predspracovanie scén, analýzy a ich výsledky. Absencia podporných dát z pozemného 

prieskumu podmieňuje výber použitých metód. Preto je niekde text doplnený o ďalšie 

možnosti analýz v prípade prístupu k terénnym a iným podporným dátam.  

6.1 Selekcia lokalít pre otestovanie vybraných metód 

Výber oblastí pre verifikáciu metód bol podmienený zadaním práce. Jedno testovacie 

územie sa má nachádzať v arídnej, ďalšie v humídnej klimatickej oblasti.  

6.1.1 Územie v arídnej klimatickej oblasti 
Viacero svetových ropných ložísk je lokalizovaných na Arabskom polostrove a v okolí 

Perzského zálivu. Overenie metód DPZ pre detekciu uhľovodíkov som chcela previesť 

v oblasti, kde je výskyt uhľovodíkových presakov alebo ropných látok známy. Preto som sa 

zamerala na významné lokality ťažby fosílnych palív. Hľadala som lokalitu s arídnou klímou 

a územie štátov Perzského zálivu vyhovovalo mojím kritériám. Po konzultácii s prof. P. 

Bujokom a jeho kolegom Ing. J. Zaňátom, ktorý v  Perzskom zálive (v štáte Kuvajt) pôsobil, 

som sa rozhodla vybrať jednu z ťažobných oblastí tohto štátu. Nazýva sa Burgan (na obrázku 

č.39 – Magwa, Ahmadi a Burgan Fields) a je jedným z najväčších ropných ložísk na svete 

s kapacitou odhadovanou na 1,5 miliónov barelov ropy denne [70].  

 

Obr.č.39: Hlavné ropné ťažobné oblasti Kuvajtu, upravené podľa [71] a [72]
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6.1.2 Územie v humídnej klimatickej oblasti 
V holandskom inštitúte ITC viacero autorov pracuje na projekte, v rámci ktorého sú 

študované presaky uhľovodíkov pomocou DPZ. Niekoľko dizertačných prác zaoberajúcich sa 

týmto projektom tvorilo podklad pre teoretickú časť práce. Jedno zo skúmaných území 

projektu je oblasť panvy Ventura v Kalifornii. Vo svojej štúdii sa ňou zaoberá aj Rubio [43]. 

Skúma presaky v panve Ventura v lokalite Santa Barbara v Kalifornii. Na obrázku č.40 je 

bližšie vymedzené jej záujmové územie.  

Obr.č.40: Lokalita Santa Barbara, Panva Ventura, upravené podľa [43]

 

V panve Ventura bolo zistených viac ako 60 aktívnych hydrokarbónových presakov. 

Presaky sú tvorené ropou, zemným plynom, síranmi a dechtom. Práca Rubio [43] má 

charakter geologickej štúdie. Pre overenie metód DPZ tvorila vhodný podporný materiál a 

výber lokality z humídneho prostredia (oblasť panvy Ventura v Kalifornii) bol determinovaný 

touto štúdiou. Pri selekcii družicovej scény som sa snažila, aby jej umiestnenie 

korešpondovalo s presakmi, ktoré boli sledované v štúdii Rubio [43]. Analýzy som potom 

mohla aplikovať na územie so známymi presakmi uhľovodíkov. 

6.2 Vstupné a podporné dáta 

Na základe predchádzajúceho skúmania senzorov používaných v oblasti detekcie 

uhľovodíkov, som sa rozhodla použiť vybrané metódy DPZ na dáta zo senzorov ASTER 

a Hyperion. Finančné možnosti mi nedovoľovali objednať prelet nad územím napríklad 

hyperspektrálnym leteckým snezorom HyMap. Pokúsila som sa objednať nasnímanie územia 
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senzorom AVIRIS, ktoré organizácia JPL (Jet Propulsion Laboratory) pre vedecké účely 

poskytuje zdarma, no nepodarilo sa mi komunikovať so zodpovednými osobami a dáta získať. 

Vstupné družicové dáta zo skeneru ASTER a Hyperion z oblasti v Kuvajte som kúpila 

vďaka pomoci inštitútu geoinformatiky v novembri 2007. Neskôr nasledoval výber lokality 

v humídnej oblasti a pre objednanie ďalších dát som sa snažila získať prostriedky z MND. 

S láskavou pomocou prof. P. Bujoka bola práca zaradená do grantového programu MND, 

v rámci ktorého bola kúpená družicová scéna zo senzoru ASTER z panvy Ventura.  

Podporné dáta tvoria najmä štúdie, ktoré spomínam a hodnotím v kapitole 2.1. Pre 

oblasť Ventura som použila referenčné dáta zo zdrojov v rámci prebiehajúceho projektu ITC. 

Informácie o ropných ložiskách v Kuvajte som nazhromaždila počas komunikácie s Ing. J. 

Zaňátom. Podrobnejšie geologické štúdie sa mi nepodarilo získať. 

6.2.1 Družicové obrazové záznamy 
Družicové scény pre vyselektované záujmové oblasti som vyberala a objednávala 

pomocou nástroja GLOVIS (Global Vizualization Viewer), ktorý poskytuje na svojej 

webstránke organizácia USGS (United States Geological Survey). Po porovnaní cien USGS 

s cenami českých a slovenských distribútorov družicových dát, bolo najvýhodnejšie kúpiť 

dáta priamo z Ameriky.  

 

Dáta z Hyperion 

Dáta z hyperspektrálneho senzoru Hyperion svojimi parametrami (viď kapitola 4.2.2 

o družici EO-1 a senzore Hyperion) vyhovovali mojim požiadavkám na snímanú oblasť 

elektromagnetického spektra (bližšie popisované v kapitole 4.1 o oblastiach spektra 

dôležitých pri detekcii uhľovodíkov). Ak by finančné možnosti dovoľovali, pre presnejšie 

analýzy by bolo vhodné pracovať s leteckými hyperspektálnymi dátami. Tie poskytujú vyššie 

priestorové rozlíšenie a v niektorých prípadoch i desaťkrát vyšší pomer signál/šum. To 

v konečnom dôsledku výraznou mierou vplýva na výsledky.  

Scéna Hyperion z ropnej oblasti Burgan, južne od mesta Kuvajt (viď príloha č.1) bola 

objednaná ako produkt L1GST. Sú to dáta s aplikovanými rádiometrickými korekciami, 

prevzorkované pre geometrické korekcie a georeferecovanie do súradnicového systému [49].  

 

Dáta z ASTER 

Z rovnakej oblasti v Kuvajte (ložisko Burgan) boli objednané dáta zo senzoru ASTER 

(viď príloha č.2). Senzor zaberá požadovanú oblasť spektra i keď poskytuje iba 6 pásiem 

zo SWIR a 3 z VNIR (viď kapitola 4.2.1 o senzore ASTER). Vzhľadom na ich oveľa nižšiu 

cenu (80 dolárov) ako scéna z Hyperionu (500 dolárov) som sa rozhodla ju pre svoje analýzy 
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objednať. Ak to bude možné, môže poslúžiť pre porovnanie výsledkov dát s výsledkami zo 

senzoru Hyperion. Z oblasti ložiska Burgan som získala produkt typu L1B, na ktorom sú 

aplikované geometrické a rádiometrické korekcie. Ako som už spomínala, výber oblasti 

v Kalifornii prebiehal neskôr, preto i moje poznatky o družicových dátach už boli bohatšie 

a scéna z ASTERu z územia Ventura bola zakúpená ako prodkut AST_07 (viď príloha č.3). 

Podľa Jančíka [32] je tento typ predspracovaného produktu vhodný pre geologické analýzy 

(hodnoty sú prepočítané na odrazivosť). Sú tu aplikované geometrické, rádiometrické 

i atmosférické korekcie. 

 

Pre predspracovanie, konkrétne analýzy a spracovávanie družicových scén som 

použila programové produkty ENVI 4.4 a Erdas Imagine 9.1, ktoré bližšie popisujem 

v kapitole 2.3. Počas zoznamovania sa s oboma programami, ich nástrojmi a študovania 

manuálov, som mohla skonštatovať, že ENVI 4.4 posyktuje porovnateľné nástroje ako Erdas 

Imagine 9.1. Práca s dátami v programe Erdas Imagine 9.1 bola zdĺhavá a odozvy počítača 

boli pomalé. Mohlo to byť spôsobené i licenciou k programu, ktorá fungovala len po pripojení 

sa na školský server. Paralelné používanie a tvorba analýz na dvoch programových 

produktoch začala mierne brzdiť moju prácu. Preto som na finálnych výstupoch pracovala s 

ENVI 4.4. V nasledujúcich kapitolách sa venujem opisu postupov pri analýze dát. 

 

6.3 Predspracovanie dát 

Príprava dát pre jednotlivé analýzy zahrňovala ich predspracovanie. Cieľom je úprava 

v zmysle geometrických a rádiometrických vlastností. Geometrické korekcie transformujú 

súradnicovú sústavu obrazového záznamu alebo veľkosť obrazového prvku, rádiometrické 

korekcie upravujú DN hodnoty jednotlivých pixelov. V rámci rádiometrických korekcií 

môžeme vyčleniť tiež korekcie atmosférické, ktorých cieľom je minimalizovať vplyv 

atmosféry pri distančnom meraní odrazových či žiarivých vlastností objektov [3]. Na 

zakúpených dátach boli aplikované geometrické korekcie a niektoré rádiometrické korekcie. 

Scény z oblasti v Kuvajte bolo nutné predspracovať aplikáciou atmosférických korekcií.  

6.3.1 Import dát 
Otvorenie dát zo senzoru ASTER, pomocou funkcie import, sa podarilo v oboch 

použitých programoch. Problematickejší bol import dát zo senzoru Hyperion do programu 

Erdas Imagine 9.1. Import (s/bez vytvorenia pyramídových súborov) trval niekoľko hodín. 

Podaril sa iba na výkonnejšom počítači. Import hyperspektrálnych dát a práca s nimi 

v programovom porstredí ENVI 4.4 bola dynamickejšia. 



 

Hyperion import 

Pre import produktu L1GST (na disku uložené ako *.L1T) som použila extenziu pre 

ENVI 4.4, ktorú vyvinul Devin White z ITT [83] s názvom Hyperion Tool (viď obr.č.41). 

Nástroj poskytuje možnosť vytvorenia konverzných faktorov FLAASH (FLAASH Scale 

Factros), potrebných pre vstup do modulu pre atmosférické korekcie. Tiež počas importu 

poskytuje možnosť aplikácie funkcie Bad Bands. Tá z pôvodných 242 vstupných pásiem 

odstráni pásma Hyperionu, ktoré nie sú kalibrované a tiež detekuje tzv. zlé pásma konkrétnej 

scény. V mojom prípade bolo z 242 pásiem vyselektovaných 158 „dobrých“. Importovala 

som vybraných 158 pásiem i pôvodných 242 pre neskoršie porovnanie výsledkov.  

Obr.č.41: Hyperion Tool, prevzaté z: ENVI 4.4 

    

 

ASTER import 

Otvorenie produktu L1B a AST_07 (na disku ako formát *.HDF) zo senzoru ASTER 

prebehlo bez problémov. Pásma senzoru z viditeľnej, blízkej infračervenej a termálnej časti 

spektra boli načítané jednotlivo.  

 

6.3.2 Spojenie pásiem ASTER do dátovej sady  
Pre ďalšie spracovávanie a prácu s pásmami ASTERu, bolo potrebné zlúčiť ich do 

jednej dátovej sady pomocou nástroja Layer Stacking (viď obr.č.42). Pri zlučovaní je vhodné 

ponechať mapovú projekciu (súradnicový systém) vstupných snímkov. Ak sú na vstupe 

pásma s rozdielnym priestorovým rozlíšením, vhodné je ponechať prednastavené rozlíšenie 
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nástroja – 15 m (automaticky zvolené rozlíšenie, odpovedajúce najnižšej hodnote vstupných 

scén).  

Obr.č.42: Layer Stacking tool, prevzaté z: ENVI 4.4 

6.3.3 Vylepšenie pomeru signál/šum 
Pomer signálu a šumu (SNR – signal noise ratio) je udávaný ako technický parameter 

každého hyperspektrálneho senzoru. Všeobecne môžeme konštatovať, že čím väčší je pomer, 

tým dokonalejšie je možné napríklad detekovať minerály. Metóda, ktorá vedie k obmedzeniu 

šumu, sa nazýva transformácia minimálneho zlomku šumu (v ENVI 4.4 MNF - minimum 

noise fraction rotation) [26]. Zlepšenie pomeru signál/šum môžeme zaradiť do prípravnej 

časti dát. Nástroj MNF som aplikovala na dáta zo senzoru Hyperion, pretože som 

v neskorších analýzach dáta chcela použiť ako vstup pre výpočet hydrokarbónového indexu 

HI (viac viď kapitola 5.4.2). Autor výpočtu radí použiť dáta s čo najvyšším SNR. ENVI 4.4 

poskytuje viacero nástrojov pre MNF (forward, inverse). Použila som každú možnosť 

a výsledky som si ponechala pre neskorší vstup do výpočtu HI.  

6.3.4 Atmosférické korekcie  
Pre jednotlivé analýzy je vhodnejšie previesť dáta zo žiarenia (radiancia) na 

odrazivosť (reflektanciu). Zisk odrazivosti môžeme zaradiť do finálnej fázy predspracovania 

dát. Odrazivosť získame odstránením vplyvov atmosféry (aplikáciou atmosférických 

korekcií). Podľa Jančíka [32] je najjednoduchšia cesta ako dosiahnuť tento stav dát pri dátach 

zo senzoru ASTER, zakúpenie produktu AST_07, čo sú dáta odrazivosti, očistené od 

všetkých vplyvov a pripavené k ďalším analýzam. Cieľom všetkých atmosférických korekcií 

je získať z pôdovných nameraných dát tzv. absolútne hodnoty odrazivosti, či vyžarovania 
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objektov. V niektorých zdrojoch (napríklad Kühn [34]) autori svoje analýzy prevádzali na 

dáta bez aplikácie atmosférických korekrcií, ale kalibrácia pomocou pozemných dát a tvorba 

výpočtov a analýz iba pre určité známe plochy im to dovoľovala. 

Pre odstránenie atmosférických vplyvov existuje viacero možností. Podľa 

Dobrovolného [3] je to napríklad metóda najtmavšieho pixelu, ktorá je založená na poznatku, 

že vyžarovanie vodných objektov v oblasti blízkeho infračerveného žiarenia je rovno takmer 

nule pre dostatočne hlbokú vodnú plochu a potom signál prijatý senzorom môžeme 

považovať za príspevok atmosféry. Hodnota je odpočítaná od všetkých obrazových pixelov. 

Ďalšia metóda je založená na regresnej analýze medzi dátami nameranými dištančnými 

metódami a dátami z pozemného merania vykonaných najlepšie v dobe preletu družice. 

Treťou možnosťou je skupina metód založená na modelovaní vplyvov atmosféry. Pomocou 

meteorologických dát, napríklad informáciach o teplote, vlhkosti vzduchu, zákalovom faktore 

či znečistení získaných v dobe vytvárania obrazového záznamu, je možné parametrizovať 

vplyvy atmosféry. Hodnoty potom vstupujú do numerických modelov (LOWTRAN, 

MODTRAN), ktoré na výstupe poskytujú korigované dáta o radiačných či žiarivých 

vlastnostiach objektov. 

ENVI 4.4 poskytuje nástroj FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of 

Spectral Hypercubes) vhodný pre atmosférické korekcie dát z Hyperionu i z ASTERu. 

Používa model MODTRAN4 [26]. Pre odstránenie atmosférických vplyvov na scéne zo 

senzoru Hyperion som sa tento nástroj pokúsila použiť.  

Obr.č.43: Nastavenie nástroja FLAASH pre HYPERION, prevzaté z: ENVI 4.4 
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Ako vstupný súbor s hodnotami odrazivosti (input radiance image) som použila súbor 

so 158 pásmami vo formáte *.bil a konverzné FLAASH faktory, vytvorené počas importu, 

podľa požiadaviek nástroja FLAASH (viď obr.č.43). Na základe metadát (viď príloha č.1) a 

pomocníka k ENVI 4.4 som vyplnila ďalšie požadované nastavenia. Po spustení však modul 

FLAASH oznamoval chybu. Pokúsila som sa meniť vstupné dáta (volila som pôvodných 242 

pásiem, iné dovolené vstupné formáty) a nastavenia, no nič nebolo úspešné.  

Pokúsila som sa aplikovať nástroj FLAASH na dáta z oblasti Kuvajt zo senzoru 

ASTER. Analogicky ako pri Hyperion som doplnila požadované údaje (viď obr.č44). 

Aplikácia korekcií sa v tomto prípade podarila a ASTER scéna bola pripravená na ďalšie 

analýzy.   

Obr.č.44: Nastavenie nástroja FLAASH pre ASTER, prevzaté z: ENVI 4.4 

 

Okrem zložitejších metód výpočtu reflektancie ponúka ENVI 4.4 aj jednoduchšie 

možnosti. Podľa Jančíka [32] v prípadoch kedy neexistuje možnosť použitia informácií 

z pozemného merania a znalosť analyzovaného územia je celkovo nízka, je možné použiť 

metódu IARR (Internal Average Relative Reflectance). Jej aplikácia je vhodná najmä 

v arídnych územiach s minimom vegetácie. Vychádza z algoritmu, ktorý počíta priemerné 

spektrum celej scény a následne ho použije pre odvodenie spektier jednotlivých pixelov. 

Ďalšími nástrojmi, ktoré ENVI 4.4 pre zisk relatívnej reflektancie, poskytuje je Flat Field 

Calibration (FFC) a Empirical Line Calibration (ELC). Prvý FFC, by bolo vhodné použiť, ak 

by v družicovej scéne bola lokalizovaná veľká, spektrálne plochá a jednotná oblasť. Metóda 

ELC predpokladá aspoň minimálnu znalosť skúmanej oblasti, pretože pri výpočte používa 

dvojice spektrálne jednotných oblastí scény a ich spektier z pozemného meriania [26].  
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Pretože sa použitie nástroja FLAASH pri scéne z Hyperion nepodarilo, bola tu použitá 

metóda IARR a úspešne získaná relatívna reflektancia. Pre ukážku rozdielu práce s dátami 

bez a s aplikovanými atmosférickými korekciami, na obr.č.45 uvádzam porovnanie dvoch 

spektrálnych kriviek vykreslených z rovnakého miesta z oboch typov dát. Po aplikovaní 

relatívnych atmosférických korekcií sa tvar krivky zmenil, zvýraznili sa dôležité minimá 

a maximá. Použitie scény bez odstránených atmosférických vplyvov by bolo menej správne 

a výsledky analýz by sa javili málo dôveryhodné. 

 

Krivka zo scény bez aplikovaných atmosf. korekcií 

 

Krivka zo scény s aplikovanými atmosf. korekciami 

Obr.č.45: Porovnanie kriviek 
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6.4 Analýzy dát 

Jednotlivé analýzy aplikované na dáta a ich výsledky, prípadne porovnania s 

referenčými štúdiami popisujem v ďalších kapitolách. 

6.4.1 Farebná kompozícia v nepravých farbách – vizuálna interpretácia 
O metóde vizuálnej interpretácie som sa zmieňovala v kapitole 5.1. Je možné ju 

zaradiť medzi základné interpretačné metódy, preto som ju aplikovala na analyzované dáta 

ako prvú. Kombináciu pásiem v režime RGB, ktorú vo svojej štúdii zistil Höring [31] pre 

zviditeľnenie uhľovodíkov, som použila na dáta zo senzoru Hyperion, pretože jednotlivé 

pásma približne zodpovedali pásmam použitým Höringom (R-1668,22 nm/ G-1729,21 nm/ B-

1788,98 nm). Predspracované Hyperion dáta s aplikovanými relatívnymi atmosférickými 

korekciami a s odstránenými Bad Bands som otvorila v ENVI 4.4. Ako červené som zvolila 

pásmo č.111 s vlnovou dĺžkou 1669,1045 nm, ako zelené pásmo č.117 s vlnovou dĺžkou 

1728,6958 a ako modré pásmo č.123 s vlnovou dĺžkou 1790,1870 nm (viď obr.č.46).  

Obr.č.46: Kombinácia pre kompozíciu v nepravých farbách 

 

Výsledný obraz som vylepšovala pomocou nástrojov Enhance. Aplikovala som filter 

s názvom Sharpen (zostrenie obrazu) a zvýraznila som kontrast (stretching) pomocou nástroja 

Square Root. Funkcia použije druhú odmocninu na vstupný histogram a potom aplikuje 

lineárne zvýraznenie kontrastu [26]. Po vizuálnom analyzovaní výstupu (obr.č.47) môžem 
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konštatovať, že kombinácia pásiem v nepravých farbách ukazuje požadované výsledky. 

V porovnaní s výsledkami štúdie Höringa [31] uvedeným v kapitole 5.1 je na výsledku 

z Hyperionu viditeľná fialová farba práve v miestach, kde je veľkou pravdepodobnosťou 

predpokladaný výskyt ropných látok.   

Obr.č.47: Kombinácia v nepravých farbách, prevzané z: ENVI 4.4 

 

V porovnaní s referenčným obrázkom (obr.č.48) je fialová farba na výsledku na 

obr.č.47 nesúvislá a miestami má rôzne odtiene. Je to spôsobené najmä faktom, že vstupné 

hyperspektrálne dáta z Hyperionu majú nízky pomer signál/šum (približne 1:50). Letecké 

hyperspektrálne dáta zo senzoru HyMap, použité v refenčnej štúdii [31] majú tento pomer 



 

približne desať krát vyšší (1:500). Vyskúšala som pre vizuálne analyzovanie použiť scény 

s aplikovanou funkciou MNF, no funkcia pracuje podobne ako analýza hlavných komponent. 

Na výstupe neostanú pôvodné pásma (158 pásiem), ale prvých približne 40 pásiem je 

nahradených pásmami s vyšším SNR a zvyšné pásma obsahujú prevažne šum. Preto z takto 

transfomovaných dát nebolo možné vyselektovať pásma, dôležité pre vstup do zobrazenia 

RGB pre zviditeľnenie uhľovodíkov. 

Obr.č.48: Referenčná farebná kompozícia, prevzaté z: [31]

 

Pre overenie výsledkov získaných vizuálnym pozorovaním som ďalej vytvárala krivky 

spektálnych odrazivostí oblastí, ktoré sa javili fialovou farbou. Posup a výsledky popisujem 

v nasledujúcej kapitole. 

6.4.2 Vykeslenie kriviek spektrálnej odrazivosti 
Ako jednu z metód využívanú pri detekovaní uhľovodíkov v kapitole 5.4.4 spomínam 

použitie kriviek zo spektrálnych knižníc, ich porovnávanie s krivkami vykreslenými počas 

analýzy dát DPZ, prípadne vstup referenčných spektrálnych signatúr do ďalších algoritmov. 

Keďže sa mi nepodarilo získať referenčné spektrálne charakteristiky pre uhľovodíky vo 

formáte modifikovateľnom pre vstup do spektrálnej knižnice ENVI 4.4, bola práca s  

nástrojmi používajúcimi spektrálne knižnice obmedzená. Krivky pre uhľovodíky, bitúmenové 

povrchy som našla len ako obrázky z použitých štúdií (viď kapitola 5.4.4). Zisk referenčných 

kriviek meraním v teréne nebol z časového, finančného ani technického hľadiska možný. Ak 
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by boli k dispozícii spektrálne charakteristíky vo vhodnom formáte, bolo by možné 

uskutočniť viacero ďalších analýz dát popísaných v kapitole 5.  

Na základe výsledkov kompozície v nepravých farbách a zviditeľnenia 

uhľovodíkových povrchov fialovou farbou som sa rozhodla vykresliť krivky z týchto oblastí. 

Použtím nástroja ENVI 4.4 Z-Profiles som z rôznych miest scény pri zobrazení RGB podľa 

kapitoly 6.4.1 vynášala krivky do grafu. Na osi x sú hodnoty vlnových dĺžok snímaných 

senzorom Hyperion a na osi y sú hodnoty žiarenia (radiance) s aplikovanými relatívnymi 

atmosférickými korekciami (IARR). Na obr.č.49 znovu uvádzam refernčné spektrálne krivky 

pre uhľovodíky, ktoré sú porovnateľné s výsledkom na obr.č.50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.49: Spektrálna charakteristika uhľovodíkov zo spekt.knižnice, prevzaté z: [84]

Obr.č.50: Výsledná spektrálna charakteristika z miesta uznačeného červenou farbou 
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Na ďalších obrázkoch uvádzam výsledky z rôznych plôch, ktoré boli zvýraznené 

fialovou farbou. Pre porovnanie sú zobrazené krivky z miest ako vodná plocha, piesočná púšť 

na severnej časti scény a oblasť mesta Kuvajt.   

Obr.č.51: Výsledná spektrálna charakteristika z oblasti výskytu uhľovodíkov 

Obr.č.52: Výsledná spektrálna charakteristika z oblasti výskytu uhľovodíkov 

Obr.č.53: Výsledná spektrálna charakteristika z oblasti výskytu uhľovodíkov 
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Obr.č.54: Výsledná spektrálna charakteristika z oblasti vodnej plochy (Prezský záliv) 

Obr.č.55: Výsledná spektrálna charakteristika z oblasti piesočnatej púšte 

Obr.č.56: Výsledná spektrálna charakteristika z oblasti mesta Kuvajt 
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Vizuálnym porovnaním výsledných kriviek, kriviek z knižnice vytvorenej firmou 

R&D na obr.č.49 (viď kapitola 5.4.4 ) a kriviek pre hydrokarbónovú detekciu (viď kapitola 

5.4.1) je vidieť zhodu krivek z fialových miest s referenčnými krivkami (viď obr.č.51-53). 

Veľké rozdiely sú pozorované medzi referenčnými krivkami a krivkami vykreslenými 

z oblasti severne, kde je lokalizované mesto Kuvajt a z vodnej plochy (Perzský záliv) 

v severnej časti scény (viď obr.č.54-56).  

Na základe overenia výsledkov fialových plôch metódou komparácie referenčných 

spektrálnych kriviek s krivkami z analyzovaného územia môžem konštatovať úspešný 

výsledok a správne detekovanie uhľovodíkmi ovplyvnených povrchov.  

 

6.4.3 Spektrálne indexy 
Aplikácie DPZ v geológii často využívajú zložitejšie pomery pásiem (podiely, kde 

čitateľom a menovateľom je súčet/súčin viacerých pásiem) pre zobrazenie spektrálnych 

kontrastov špecifických absorpčných rysov [32]. V kapitole 5.4.1 a 5.4.2 je popísaný princíp 

spektrálnych indexov (HD, HI) počítaných v oblasti spektra 2,31 a 1,73 μm. Ich cieľom je 

zvýrazniť uhľovodíky v obraze.  

Hydrokarbónový index HI, ktorý pre výpočet využíva vybrané pásma z oblasti 1,73 

μm, bolo možné aplikovať iba na scénu z Hyperionu, pretože senzor sníma v požadovanej 

oblasti spektra. ASTER scény boli použiteľné pri výpočte indexu HD, ktorý využíva 3 pásma 

z oblasti 2,31 μm.  

 

Hyperion a HI 

Pomocou nástroja ENVI 4.4 Band Math som aplikovala výpočet na pôvodné dáta 

(reflectance), pretože ako je popísané v kapitole 5.4.2, Khün pri vytváraní tohto vzťahu 

pracoval s dátami zo senzoru HyMap bez aplikovaných atmosférických korekcií. HyMap sú 

však letecké hyperspektrálne dáta, a teda predpokladám odlišnosti vo vstupných i výstupných 

hodnotách v porovnaní testovanými s družicovými hyperspektrálnymi dátami Hyperion. Ako 

vstupné pásma do výpočtu som preto použila aj scénu s aplikovanými relatívnymi 

atmosférickými korekciami (IARR).  

Výsledky oboch výpočtov však zaostali za očakávaním. Na výslednej scéne sa veľmi 

intenzívne objavuje problém „riadkovania“. Tento problém je spomínaný a popisovaný 

viacerými autormi, zaoberajúcimi sa prácou s dátami z Hyperionu (viď kapitola 4.2.2). 

Pokúšala som sa problém odstrániť, ale bez väčšieho úspechu. Výsledky výpočtu indexu HI 

s použitými vstupnými dátami sú nepoužiteľné.   

 



 

ASTER a HD 

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. Pre výpočet bol použitý nástroj ENVI 4.4 Band Math (viď obr.č.57).   

Obr.č.57: Kombinácia pre kompozíciu v nepravých farbách, prevzané 

  

Na výsledok som aplikovala filter 3x3 pre vyhladenie hodnôt a ďalej som ho 

upravovala pomocou funckie Color Mapping – ENVI Color Tables. Funckia umožňuje 

interaktívne meniť farby v obraze tak, že použije lineárne zvýraznenie kontrastu, úpravu časti 

histogramu a aplikuje farby do pôvodne šedotónového obrazu. Získala som tak obraz, 

v ktorom boli farebne zvýraznené iba hodnoty DN vyššie ako 1.   

V rámci  štúdie V. Rubio [43] z oblasti Ventura v Kalifornii bol vytvorený zoznam 

presakov na území aj s príslušnými súradnicami WGS84 UTM zóna 11. Zobrazené sú 

červenými bodkami na obr.č.58. V prostredí ArcGIS 9.2 som si podľa ich súradníc vyrobila 

vektorovú bodovú vrstvu, ktorá obsahovala body reprezentujúce presaky. 

Obr.č.58: Známe presaky v panve Ventura, prevzané z [43]
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Na záver som vytvrila kompozíciu pôvodnej scény vizualizovanej v kombinácii RGB 

pásiem č.9, č.8 a č.7, vektorovej vrstvy so známymi presakmi (na obr.č.59 zobrazené 

modrými krížkami) a výsledku výpočtu indexu pre hydrokarbónovú detekciu (zobrazený 

odtieňmi žlej farby).  
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Obr.č.59: Výsledok indexu HD  

Registrované presaky uhľovodíkov 

Vypočítané oblasti s indexom HD >1

 

Na základe výsledku zobrazenom na obr.č.59 môžem konštatovať, že výpočet 

hydrokarbónového indexu bol na 65 percent úspešný. Niektoré žlté plochy (prítomnosť 

uhľovodíkov) sa nachádzajú mimo modrých referenčných výskytov. Ale pre väčšinu známych 

výskytov uhľovodíkových presakov je na výsledku zobrazená žltá oblasť.  
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6.4.4 Klasifikácia 
Podľa Dobrovolného [3] klasifikácia tvorí cieľovú časť spracovania obrazu. V mojej 

práci ju preto zaraďujem na koniec praktickej časti. V najvšeobecnejšom zmysle slova je to 

proces, pri ktorom je jednotlivým obrazových 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. Počas rešeršnej činnosti som 

sa stretla s viacerými prístupmi pri výbere klasifikátorov pre detekovanie uhľovodíkov. V 

rámci kapitoly 5 niektoré klasifikačné metódy popisujem.   

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), ktoré sa ďalej 

automatizovane vyhodnocujú. Počas neriadeného prístupu sú najprv všetky pixle automaticky 

zatriedené a následne im spracovávateľ priradzuje význam [3].  

Na záver praktickej časti práce som vyskúšala viacero riadených i neriadnených 

klasifikátorov, ktoré poskytuje prostredie ENVI 4.4. Ich možnosti som testovala na scénach 

z oboch senzorov. Výstupy jednotlivých klasifikácií som posudzovala pomocou výsledkov 

predchádzajúcich analýz.  

Výsledky klasifikácie však nedosiahli očakávania. ENVI 4.4 poskytuje široké 

množstvo klasifikačných analýz, tiež aj nástroje pre tzv. post klasifikáciu. Počas rešeršnej 

práce som sa zamerala najmä na metódy detekcie uhľovodíkov. Vo väčšine štúdií sa finálnej 

klasifikácii venovali iba okrajovo. Nemala som dostačujúci podkladový materiál pre výber 

najvhodnejšieho klasifikátora. V nasledujúcich odstavcoch uvádzam výsledky, ktoré podľa 

môjho názoru najlepšie klasifikujú uhľovodíkové povrchy.     

 

Klasifikácia scén zo senzoru ASTER 

Použitie klasifikátorov neriadenej klasifikácie IsoData a K-Means na scénu z oblasti 

Ventura neprinieslo požadované výsledky. Pomocou výsledkov hydrokarbónového indexu 

(viď kapitola 6.4.3) som definovala trénovacie plochy pre riadenú klasifikáciu. Tie som určila 

pomocou nástroja ENVI 4.4 Region of Interest. Použitie viacerých klasifikátorov riadenej 

klasifikácie tiež nebolo úspešné. Myslím, že to môže byť spôsobené najmä nízkym počtom 

analyzovaných spektrálnych pásiem. Keďže som na tejto scéne úspešne previedla výpočet 

hydrokarbónového indexu, už som sa hlbšie nevenovala klasifikačnej etape. Pokračovala som 



 

v klasifikácii scény z oblasti Kuvajtu a chcela som tak využiť možnosť porovnania výsledkov 

použitia klasifikátorov na scény z rôznych senzorov no rovnakých území. 

V rámci nástrojov pre neriadenú klasifikáciu, ENVI 4.4 ponúka dva klasifikátory: 

IsoData a K-Means. V prípade scény z ASTERu a vizuálnej analýzy výsledkov boli presnejšie 

výsledky dosiahnuté pomocou algoritmu IsoData. Algoritmus ISODATA je podľa 

Dobrovoľného [3] vhodné použiť pri veľkej komplexnosti a premenlivosti spektrálnych tried. 

Na obrázku č.60 je výsledok klasifikácie, pričom červenou farbou sú klasifikované 

uhľovodíkové povrchy. Oranžová farba sa vyskytuje aj v oblasti mesta Kuvajt. 

Pravdepodobne to súvisí s výskytom uhľovodíkových látok na cestách a v zastavaných 

oblastiach. 

Obr.č.60: Výsledok neriadenej klasifikácie IsoData 

 

Klasifikácia scén zo senzoru Hyperion 

V prípade scény Hyperion bol úspešne použitý riadený klasifikátor SAM (Spectral Angle 

Mapper). Princíp metódy popisujem v kapitole 5.2. Keďže pre jeho použite je nutné najprv 

vytvoriť tzv. elementárne povrchy (endmembers), bola táto metóda aplikovaná na dáta zo 

senzoru Hyperion. ASTER scény neboli v dôsledku malého počtu pásiem pre túto analýzu 

vhodné. ENVI 4.4 poskytuje nástroj, ktorý zo vstupnej scény vygeneruje požadovaný počet 

endmembers. Nástroj SMACC Endmember Extraction poskytuje 3 možnosti voľby 

„unmixing“ nástroja. Ak chceme nájsť tmavé elementárne plochy a ako vstup nepoužívame 

dáta odrazivosti (reflektancie), je vhodné použiť voľbu Sum to Unity. Vstupné dáta Hyperionu 

sú v tvare relatívnej odrazivosti. Po vyskúšaní ostatných dvoch možností nástroja unmixing 
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a ich vstupu do klasifikácie SAM som zistila, že bude najvhodnejšie použiť možnosť Sum To 

Unity. Po načítaní dát Hyperion do nástroja SMACC bolo prednastavených 30 výstupných 

elementárnych povrchov. Nastavenie som nemenila a výsledkom bolo vygenerovanie 30 

pásiem s jednotivými endmembers. Okrem elementárnych plôch nástroj vygeneroval krivky 

spektrálnych charakteristík týchto plôch. Slúžili ako ďalší vstup do klasifikácie SAM. Na 

obrázku č.61 uvádzam výsledky klasifikácie, pričom odtiene zelenej identifikujem ako 

uhľovodíkové plochy.  

Obr.č.61: Výsledok neriadenej klasifikácie   
 

V rámci neriadenej klasifkácie som na dáta Hyperion aplikovala oba algoritmy, ktoré 

ENVI 4.4 ponúka. Porovnaním výsledkov konštatujem, že vhodnejšie je použitie nástroja K-

Means. Pri scéne ASTER boli lepšie výsledky dosiahnuté naopak pomocou algoritmu 

IsoData. Charakter dát ASTER a Hyperion je však odlišný (najmä počet pásiem), preto 

nemožno hľadať zhodu pri použití neriadeného klasifikátora.  

Algoritmus K-Means je najjednoduchší zhlukovací algoritmus, ktorý na začiatku 

vyžaduje zadať počet zhlukov a pokiaľ je k dispozícii tiež úvodná poloha ich stredov. 
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V prípade scény Hyperion som zadala 15 tied (polovica počtu vyselektovaných 

elementárnych povrchov v predchádzajúcich výpočtoch). Každý klasifikovaný pixel je 

priradený do zhluku, ktorého priemerový vektor je mu najbližšie. Z výsledku sú potom 

vypočítané nové polohy centroidov (priemerové vektory každého zhluku). Výpočet sa 

opakuje ďalšími iteráciami [3]. Výsledok klasifikácie je na obrázku č.62, pričom zelené 

a fialové odtiene sú klasifikované uhľovodíkové plochy. 

Obr.č.62: Výsledok neriadenej klasifikácie K-means 
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7 ZHODNOTENIE A APLIKÁCIA VÝSLEDKOV 

Zhodnotením dosiahnutých výsledkov splním poslednú z úloh, ktoré boli pre diplomovú 

prácu zadané.  

Po prvých rešeršiach v knižnici a na internete som zistila, že v Českej a Slovenskej 

republike sa témam aplikácií DPZ v geológii venuje menej pozornosti. Tuzemské publikácie 

boli vhodné najmä pre naštudovanie teoretickej bázy DPZ. Väčšiu časť zdrojov špecifických 

informácií tvorili zahraničné výskumy a ich textové dokumentácie. Dôležité boli najmä štúdie 

patriace do projektu inštitútu ITC s názvom „Hyperspectral hydrocarbon micro seepages 

detection in the onshore Santa Barbara Area, California“.  

Dôležité informácie som vyselektovala a zostavila prehľad aktuálneho stavu riešenej 

problematiky, ktorý poskytuje východiskové informácie pre konkrétne analýzy dát. Dopĺňa ho 

časť, v ktorej popisujem družice a ich senzory vhodné a používané pre detekciu uhľovodíkov 

v pôdach. Vložila som i kapitolu o niektorých firmách zaoberajúcich sa detekciou 

uhľovodíkov diaľkovým prieskumom Zeme, ktorá by mohla poslúžiť v prípade, že by MND 

chceli výskum tohto druhu riešiť externou spoluprácou. Na záver teoretickej časti práce 

popisujem konkrétne algoritmy pre detekovanie uhľovodíkov vyplývajúce z rešerše.  

Na základe poznatkov som pokračovala v praktickom overení niektorých získaných 

postupov pre detekciu uhľovodíkov na pevninskej časti zemskej kôry. Ako prvé bolo nutné 

určiť vhodné lokality pre overenie. Pre účely testovania správnosti vyselektovaných metód 

som sa zamerala na územia, kde je výskyt uhľovodíkov na povrchu známy. V suchej 

klimatickej oblasti bol výber podmienený výskytom bohatých ložísk ropy a zemného plynu na 

Blízkom Východe. Po konzultáciach s p. J. Zaňátom, ktorý v oblasti pôsobil, som vybrala štát 

Kuvajt nachádzajúci sa v arídnom klimatickom území. Výskyt ropných látok v určitom 

množstve na povrchu je na tomto území zrejmý. Oblasť v humídnej klíme bola vybraná na 

základe už spomínaného výskumu inštiútu ITC. V panve Ventura v Kalifornii boli v rámci 

viacerých štúdií detekované výskyty uhľovodíkových presakov. 

Získavanie družicových dát zo senzoru HYPERION a ASTER prebehlo bez problémov 

vďaka pomoci inštitútu geoinformatiky a grantu MND. Analýze predchádzala predprípava 

dát. Import dát do programových prostredí ENVI 4.4 a Erdas Imagine 9.1 bol zo začiatku 

komplikovaný. Musela som sa zoznámiť s dátovými formátmi družicových scén a metodikou 

ich spracovávania. Pomocou technickej podpory výrobcov a programových mauálov sa mi 

podarilo dáta naimportovať, aplikovať správne atmosférické korekcie, úpravy a pripraviť ich 

na ďalšie analýzy.  

Analýza dát tvorila najnáročnejšiu časť práce. Pre nedostatok podporných dát, získaných 

napríklad pomocou terénneho výskumu, som musela výber algoritmov pre otestovanie 
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zredukovať. Kompozícia v nepravých farbách vybraných pásiem hyperspektrálnej scény zo 

senzoru HYPERION priniesla prvé výsledky. Uhľovodíky sa zviditeľnili fialovou farbou. Zo 

zvýraznených uhľovodíkových plôch som vykreslila krivky spektrálnych charakteristík, 

ktorých absorpčné maximá korešpondovali s maximami na referenčnej krivke uhľovodíkov zo 

spektrálnej knižnice. Overila som tak správnosť oboch riešení. Ďalším aplikovaným 

algoritmom bol výpočet indexu HD pre hydrokarbónovú detekciu v oblasti panvy Ventura. 

Porovnaním výsledku so známymi výskytmi uhľovodíkových presakov môžem konštatovať 

správnosť detekcie približne na 75 percent. Použitie ďalšieho hydrokarbónového indexu na 

scény z oblasti štátu Kuvajt neprinieslo požadované výsledky, čo bolo spôsobené najmä 

problémami pri odstraňovaní javu „páskovania“ v scéne zo senzoru Hyperion. 

V teoretickej časti práce sú popisované algoritmy, ktoré počas praktickej analýzy neboli 

aplikované. Chýbali mi ďalšie podporné dáta, ako napríklad spektrálne charakteristiky 

uhľovodíkov, vhodných pre spektrálnu knižnicu a jej ďalšie použitie. Získanie podporných 

dát z terénneho výskumu by značne rozšírilo využitie metód DPZ pre detekciu uhľovodíkov. 

Nakoniec nasledovala klasifikácia obrazu, ktorej výsledky najmä dôsledkom nedostatku 

podporných informácií pre finálne klasifikovanie uhľovodíkových povrchov, zaostali za 

očakávaním.  

 

 Výsledky diplomovej práce naplnili ciele. Dokazujú, že téma je súčasťou odboru, ktorý 

má široký záber a v dôsledku exponenciálneho rastu vývoja informačných technológií sa 

veľmi rýchlo rozvíja. Kvalita analytických výstupov bola ovplyvnená typom vstupných 

družicových dát. Tiež vychádzala z úrovne osvojenia práce s programovými produktami 

ENVI 4.4 a Erdas Imagine 9.1. Praktickými analýzami dát som získala zručnosti v používaní 

niektorých nástrojov týchto programov. Radím to medzi veľký osobný prínos práce. 

Zadanie diplomovej práce určilo úlohy, ktoré boli postupne vyriešené. Počas práce som 

zhromaždila poznatky pre možné ďalšie aplikácie v budúcnosti, ako napríklad:   

- podpora pri podobných štúdiach s oblasti aplikácií DPZ v geológii 

- podklad pri spracovávaní hyperspektrálnych a multispektrálnych dát s cieľom detekcie 

vybraných minerálov a hornín 

- pomoc pri posudzovaní prírodného prostredia lokality vybranej pre ťažbu ropy 

a zemného plynu  

- mapovanie a geologický prieskum povrchových ložísk 

- jeden z nástrojov pre environmentálnu geológiu 

Na záver zhodnotenia uvádzam diagram postupu práce, ktorý som vytvorila na základe 

poznatkov získaných počas výskumu. Mohol by poslúžiť ako všeobecná metodika pri ďalších 



 

alternatívach použitia DPZ pre detekciu uhľovodíkov v pôdach. Zahŕňam v ňom aj 

skutočnosť, že pre spracovávanie dát sú k dispozícii dáta z pozemného merania vo forme 

databáze spektrálnych charakteristík uhľovodíkov. 

Obr.č.63: Diagram postupu práce 
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ZÁVER 

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 možnosť prevádzať prieskumy nadiaľku, bez priameho kontaktu s 

terénom. Multispektrálne a najmä hyperspektrálne senzory poskytujú obrazové dáta pre vývoj 

robustných analytických algoritmov a DPZ sa stáva čoraz využívanejšou technológiou vo 

viacerých oblastiach ľudských činností.  

Témou diplomovej práce bol DPZ a jeho využitie pri detekcii uhľovodíkov v pôdach. 

Hlavnými cieľmi bolo vyhľadanie a selekcia informácií o aktuálnom stave problematiky a ich 

spracovanie do vhodnej formy. Ďalej na základe teoretických podkladov realizovať overenie 

niektorých algoritmov pre detekciu.  

Rešerš prebehla bez významnejších problémov. Bol spracovaný prehľad metód, aplikácií, 

družicových a leteckých technológií používajúcich sa pre detekciu uhľovodíkov vo svete. Pre 

analytickú časť bolo najprv nutné vybrať testovacie lokality a zakúpiť vhodné dáta (scéna zo 

senzoru Hyperion a ASTER). Veľká časť praktickej práce zahrňovala predspracovanie dát. 

Overenie správnosti vybraných metód som previedla pomocou programových produktov 

ENVI 4.4 a Erdas Imagine 9.1, no finálne spracovanie a tvorba výstupov prebehlo iba 

v prvom z menovaných.  

Výsledky praktickej časti práce preukázali správnosť vytvorenia kompozície v nepravých 

farbách, vhodnosť vykresľovania spektrálnych charakteristík z miest detekovaných ako 

uhľovodíky a ich porovnávanie s referenčnou krivkou a korektnosť výpočtu 

hydrokarbónového indexu. Pre kvalitnejšie a obšírnejšie analytické spracovanie by bolo 

vhodné získať a použiť podporné dáta z terénneho prieskumu.  

Myslím, že publikované metódy a výsledky verifikácie naplňujú zadané teoretické, 

praktické ciele a práca bude prínosom pre budúce aplikácie DPZ v geológii.  
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SUMMARY  

The remote sensing affords many advantages for exploration of the Earth surface 

aimed to detect the hydrocarbons in the soil, including objectivity and quickness of the 

detection, savings (by repeated analysis of large areas), compatibility of results with the other 

digital data formats, and in particular the possibility of long-distance-research without a direct 

contact with the soil.  

The diploma thesis was the remote sensing and its usage in detection of hydrocarbons 

in soils. The main aim was to find, gather and select the information on the current situation 

of this topic and further elaboratation into a suitable form. Moreover on the basis of 

theoretical background to execute a verification of some alghorithms for detection.  

The exploration of background research raced through without any serious 

complications. The overall overview of methods, applications, satellite and aerial technologies 

used for detection of hydrocarbons world wide was processed. For the analytical part it was 

necessary to choose areas for testing and to buy suitable data (scene from the Hyperion and 

ASTER sensor). A significant part of the practical work included data preprocessing. Though 

the verification of selected methods was provided with the aid of programme products ENVI 

4.4 and Erdas Imagine 9.1, the final processing and the results processing was done only by 

using the ENVI.  

The practical outcomes confirmed the correctness of creation the false-colour 

composition, propriety of drawing the spectral characteristics from the selected places 

detected as hydrocarbons and their comparison with the reference curve and correctness of the 

hydrocarbon index calculation. For a more high-quality and enlarged analytical elaboration it 

would be appropriate to use supportive data from the ground inquiry.  

The published methods and results of the verification fulfilled the given theoretical, 

practical aims and my diploma will be a contribution for prospective future applications of 

remote sensing in geology. 
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RÉSUMÉ  

La télédétection offre de nombreuses avantages en examinant de la surface du globe 

pour détecter des hydrocarbures. La détection est objective, rapide, elle n´est pas couteuse (en 

refaisant des analyses des vastes surfaces). Les résultats sont compatibles avec d´autres 

formats digitales et la prospection est réalisée à distance, sans entrer en contact direct avec le 

terrain. Des senseurs multispectraux et surtout ceux, hyperspectraux, fournissent des données 

d´images pour le développement des algorithmes analytiques robustes. La télédétection 

devient une technologie très utilisée dans plusieurs domaines des activités humaines. La 

téledetection et son exploitation pour détecter des hydrocarbures est devenue le sujet de mon 

mémoire. Il fallait faire la recherche et la sélection des informations. Et après, la vérification 

des algorithmes pour réaliser la détection. 

Ma recherche s´est bien déroulée. J´ai établi le tableau des méthodes, leurs 

applications, des technologies de satellites et aériennes, utilisées dans le monde en vue de 

détection des hydrocarbures. Pour la partie analytique, il était nécessaire de choisir des 

endroits testés et d´acheter des données convenables (scène du senseur Hyperion et ASTER).  

Le traitement des données comportait un gros travail. A l´aide de ENVI 4.4 et Erdas 

Imagine 9.1, j´ai vérifié l´exactitude des méthodes choisies. Dans mon travil final, je n´ 

utilisais que ENVI 4.4. Les résultats pratiques ont montré la convenance de la composition en 

fausses couleurs, la pertinence des dessins des déterminants spectrales des lieux détectés 

comme hydrocarbures, leur comparaison avec la courbe référentielle et l´exactitude du calcul 

de l´index hydrocarboné. Pour le traitement plus analytique il faut obtenir des données de 

l´exploration du terrain.  

A mon avis, mon mémoire peut enrichir des futures applications de la télédétection 

dans le domaine de la géologie. 
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Príloha č.1 
Dataset Attribute Attribute Value 

Entity ID EO1H1650402002308110PY_SGS_01 

Acquisition Date 2002/11/04 

NW Corner 29°37'05"N, 48°02'53"E 

NE Corner 29°36'11"N, 48°07'33"E 

SW Corner 28°50'08"N, 47°51'04"E 

SE Corner 28°49'14"N, 47°55'42"E 

Image Cloud Cover 0% to 9% Cloud Cover 

Image Quality 9 

Receiving Station SGS 

Scene Start Time 2002:308:07:04:50.374 

Scene Stop Time 2002:308:07:05:04.374 

Date Entered 2002/11/20 

Target Path 165 

Target Row 40 

Orbit Path 165 

Orbit Row 40 

Browse Available Yes 

Look Angle -5.1498 

Sun Azimuth 151.924412 

Sun Elevation 40.758484 

http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showEO1Metadata.cgi?scene_id=EO1H1650402002308110PY_SGS_01
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Dataset Attribute Attribute Value 

Level 1A Scene ID SC:AST_L1A.003:2030610559 

 Acquisition Date 2005/08/24 

WRS-2 Path 165  

 WRS-2 Row 040 

Upper Left Corner 29°16'15"N, 47°36'03"E 
 

Upper Right Corner 29°10'57"N, 48°14'10"E 
 

 
Lower Left Corner 28°42'53"N, 47°27'50"E 

Lower Right Corner 28°37'36"N, 48°05'44"E 

Scene Center 28°56'55"N, 47°50'57"E  
Scene Cloud Cover 0%  

 
SWIR Mode ON 

TIR Mode ON 
 VNIR1 Mode ON 
 

 
VNIR2 Mode ON 

Day or Night Day 

Orbital Direction Descending  
Sun Elevation 64.344284  

 
Sun Azimuth 130.350445 

Acquisition Time 07:32:57.1710000 
 VNIR Pointing Angle -5.7270000 

 

 

TIR Pointing Angle -5.7000000 

SWIR Pointing Angle -5.7619999 

http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2030610559&path=165&row=40
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Dataset Attribute Attribute Value 

Level 1A Scene ID SC:AST_L1A.003:2018650260 

Acquisition Date 2000/09/06 

WRS-2 Path 042 

WRS-2 Row 036 

Upper Left Corner 34°37'18"N, 119°39'27"W 

Upper Right Corner 34°31'44"N, 118°59'11"W 

Lower Left Corner 34°03'59"N, 119°48'19"W 

Lower Right Corner 33°58'27"N, 119°08'19"W 

Scene Center 34°17'52"N, 119°23'49"W 

Scene Cloud Cover 0% 

SWIR Mode ON 

TIR Mode ON 

VNIR1 Mode ON 

VNIR2 Mode ON 

Day or Night Day 

Orbital Direction Descending 

Sun Elevation 59.120860 

Sun Azimuth 152.596033 

Acquisition Time 19:00:54.6740000 

VNIR Pointing Angle -5.6689999 

TIR Pointing Angle -5.6989999 

SWIR Pointing Angle -6.2290000 

http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
http://glovis.usgs.gov/ImgViewer/showAsterMetadata.cgi?scene_id=003%3A2018650260&path=42&row=36
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