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ANOTACE 

Tato bakalářská práce se zabývá problémem atmosférických a topografických 

korekcí digitálního obrazu ze systému SPOT 5 v horských oblastech.  

Úvodní kapitoly jsou věnovány teoretickým základům týkajících se problému 

předzpracování obrazových záznamů, dále následují informace o systému SPOT 5. Druhá 

polovina práce zpracovává využití konkrétního softwaru a jeho nástroje na předem 

vymezeném území s charakteristickými vlastnostmi. Tyto vlastnosti určují typ nástroje a 

korekcí. Závěrem práce je diskuze nad původním a korigovaným obrazovým záznamem o 

přínosu korekcí.  

KLÍČOVÁ SLOVA: Atmosférické a topografické korekce, SPOT, ATCOR. 

 

ANNOTATION 

This bachelor thesis deals with the problem of atmospheric and topographic 

correction of SPOT 5 imagery in mountain ranges.  

Introductory chapters are devoted to the theoretical foundations concerning the 

problem of image preprocessing, the following information is about system SPOT 5. The 

second half of the work is the use of specific software tools to its pre-defined area with 

particular characteristics. These characteristics determine the type of instrument and 

correction. Finally, work is the discussion of the original and corrected image of the 

contribution of corrections. 

KEYWORDS: Atmospheric and Topographic Corrections, SPOT, ATCOR. 

  



Ondřej Havel: Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu 

2010  

PODĚKOVÁNÍ 

V první řadě bych chtěl poděkovat Ing. Tomáši Peňázovi, Ph.D za ochotu a trpělivost 

při vedení mé práce. Dále bych chtěl poděkovat Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů za 

poskytnutá data a společnosti T-MAPY za zprostředkování licence k sofwaru Erdas 

Imagine 2010 a jeho modulu ATCOR. 

  



Ondřej Havel: Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu 

2010  

OBSAH 

1. CÍL PRÁCE ................................................................................................................... 2 

2. DEFINICE DPZ ............................................................................................................. 3 

3. PODSTATA DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ ..................................................... 5 

4. ROZDĚLENÍ METOD A OBRAZOVÝCH MATERIÁLŮ......................................... 6 

5. PŘEDZPRACOVÁNÍ OBRAZU .................................................................................. 7 

5.1. Radiometrické korekce ............................................................................................ 7 

5.1.1. Kompenzaci sezonních rozdílů ........................................................................ 8 

5.1.2. Odstranění náhodných radiometrických chyb ................................................. 8 

5.2. Atmosférické korekce ............................................................................................. 9 

5.2.1. Metoda nejtmavšího pixelu .............................................................................. 9 

5.2.2. Metody založené na regresní analýze .............................................................. 9 

5.2.3. Modelování atmosférických podmínek ........................................................... 9 

5.3. Topografické korekce ............................................................................................ 10 

5.4. Geometrické korekce ............................................................................................ 10 

6. SYSTÉM SPOT ........................................................................................................... 11 

6.1. SPOT 5 .................................................................................................................. 12 

7. MODUL ATCOR ........................................................................................................ 14 

7.1. Složky záření ......................................................................................................... 17 

7.2. Složky záření u členitého terénu ........................................................................... 18 

7.3. Odstranění vlivu topografie ................................................................................... 20 

7.4. Výběr atmosférických parametrů .......................................................................... 22 

7.5. BRDF korekce (Obousměrná distribuční funkce odrazu) ..................................... 23 



Ondřej Havel: Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu 

2010  

8. DATA .......................................................................................................................... 26 

8.1. Obrazový záznam .................................................................................................. 26 

8.2. Digitální model reliéfu (DMR) ............................................................................. 30 

8.3. Metadata ................................................................................................................ 31 

8.4. Lesní hospodářský plán (LHP) .............................................................................. 31 

9. KOREKCE OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU 69-250 ..................................................... 33 

10. POROVNÁNÍ PŮVODNÍ A UPRAVENÉ SCÉNY ................................................... 36 

10.1. Výběr oblastí pro sledování účinku provedených topografických korekcí ........... 36 

11. ZÁVĚR A DISKUZE .................................................................................................. 40 

 

  



Ondřej Havel: Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu 

2010  

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
České zkratky 
EMG  Elektromagnetické 
DMR  Digitální model reliéfu 
DPZ  Dálkový průzkum Země 
S-JTSK Systém – Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
 
 
Cizojazyčné zkratky 
ASCII  American Standard Code 
ATCOR Atmospheric and Topographic Correction 
BRDF  Birirectional Reflectance Distribution Function 
CNES  Centre National D'Études Spatiales 
DEM  Digital Elevation Model 
DN  Digital Number 
DLR  Deutches Zentrum fűr Luft-und Raumfahrt 
NIR  Near Infrared 
SHP  Shapefile 
SPOT  Satellite Pour l'pozorovatelské de la Terre 
TIFF  Tag Image File Format
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce je zaměřena na obor Dálkový průzkum Země, konkrétně na 

problematiku předzpracování obrazových záznamů získaných metodami distančního 

snímání Země. Předzpracování obrazu je prvním krokem pří získávání dat z těchto 

záznamů. Získaná data jsou při pořizování zatížena chybami a nepřesnostmi, které snižují 

kvalitu dat. Úkolem předzpracování obrazu je tyto negativní jevy potlačit. Cílem 

předzpracování obrazu je tedy korekce chyb, zkreslení a šumu degradujících kvalitu 

pořízených dat. Takto upravená data mají uplatnění jak v přírodních tak humanitních 

vědách. Jedná se například o Geografii, Geologii, Ekologii atd. 
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1. CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je zpracování problematiky atmosférických a topografických 

korekcí a jejich aplikace na daný obrazový záznam tak, aby se naměřené hodnoty na 

obrazovém záznamu co nejvíce přiblížili skutečným odrazivým a zářivým vlastnostem 

snímaného povrchu. Protože nejde jednoznačně posoudit, zda měly provedené korekce 

absolutně pozitivní či negativní vliv, cílem této práce je diskuze nad obrazovým záznamem 

před a po korekci. 

Než se dostaneme k porovnávání hodnot původního a korigovaného obrazového 

záznamu je třeba znát řadu teoretických znalostí, které jsou obsahem následujících kapitol. 

Jedná se o teorii předzpracování obrazových záznamů, a specifikaci systému SPOT, který 

je zdrojem upravovaných dat. Druhá část práce se zaměřuje na řešení korekcí v rámci 

modulu ATCOR a jeho aplikace na konkrétní obrazový záznam. 
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2. DEFINICE DPZ 

Obecným významem slov dálkový průzkum je získávání informací o objektech a 

jevech bez přímého kontaktu s nimi. Tedy z určité vzdálenosti. Mluvíme o distančním 

snímání. Pozorovaným objektem nemusí být pouze Země, může se jednat i o jiná kosmická 

tělesa. Nemusíme zkoumat pouze povrch. Zájmovým tělesem může být i vrstva sedimentů 

či vodní sloupec, nebo spodní vrstvy atmosféry. Zkoumat lze také jevy, probíhající ve 

všech výše zmiňovaných oblastech. Z výše uvedených důvodů je tedy přesnější anglický 

ekvivalent „Remote Sensing“. 

DPZ lze chápat jako systém skládající se ze dvou subsystémů. První subsystém 

obstarává sběr a přenos dat, druhý subsystém analýzu a interpretaci získaných dat.  

Obrazové materiály pořízené distančním snímáním obsahují obdobně jako klasické mapy 

dva druhy informací. Prvním druhem informace jsou údaje o poloze a tvaru objektu tzv. 

prostorová složka informace, druhým druhem je informace tematická, tzv. tematická 

složka. Obsahem je hodnota nacházející se v místě určeném prostorovou složkou, např. typ 

vegetace, nebo povrch komunikace. 

Při získávání informací vycházíme ze dvou základních předpokladů [4]: 

• Člověk má schopnosti získat informace o objektech a jevech kolem něj 

• Každý tento objekt či jev nějakým způsobem ovlivňuje své okolí 

Existuje celá řada přesnějších či méně přesných, konvenčních, čí nekonvenčních 

definic. 

 
Mezi uznávané definice patří: 

 
„Dálkový průzkum je věda i umění získávat užitečné informace o objektech, plochách či 
jevech prostřednictvím dat měřených na zařízení, která s těmito objekty, plochami či jevy 
nejsou v přímém kontaktu.“ 

(Lillesand, Kiefer 1994) 
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„Dálkový průzkum je způsob získávání informací o zemském povrchu i vodních plochách 
s využitím snímků pořízených s ptačí perspektivy, využívá elektromagnetického záření 
v jednom nebo více intervalech spektra, toto záření je odráženo nebo emitováno ze 
zemského povrchu.“ 

(Campbell 1996) 
 

Nekonveční definice:  

„Dálkový průzkum je nejdražší způsob jak vytvořit obrázek.“  
(Andrew Bashfiled, Intergraph Corporation) 
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3. PODSTATA DÁLKOVÉHO PR ŮZKUMU ZEMĚ 

Téměř každý objekt odráží či vyzařuje elektromagnetické záření o určité vlnové 

délce. Podstatou DPZ je zaznamenávání intenzity tohoto záření v určitém intervalu 

elektromagnetického spektra. Zaznamenávání probíhá na citlivý povrch tzv. detektor, který 

je schopen převést míru intenzity dopadajícího elektromagnetického záření na předem 

definovanou škálu hodnot, např.: 0-255. Hlavními parametry záření je vlnová délka (λ), a 

frekvence (f). Odrazivé a zářivé vlastnosti objektů se liší se změnou vlnové délky. Kratší 

vlnové délky jsou nositelem většího množství informace, jsou však více postihovány 

rušivými vlivy, například vlivy atmosféry. 

Předmětem této práce není vznik elektromagnetického záření, jeho fyzikální 

vlastnosti a chování, proto jsem tyto skutečnosti neuváděl a omezil se pouze na podstatu 

dálkového průzkumu Země jako takového. 
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4. ROZDĚLENÍ METOD A OBRAZOVÝCH MATERIÁL Ů 

Podle způsobu sběru dat lze rozdělit na metody konveční a nekonvenční. Konvenční 

metoda je klasické fotografování. To je expozice celého území v jednom okamžiku pomocí 

citlivých objektivů na fotografický papír, a to pouze v úzké části elektromagnetického 

spektra. Nevýhodou je výstup v analogové formě, což značně zužuje okruh využití. 

Naproti tomu existuje nekonvenční způsob, kdy snímky vznikají tzv. řádkováním [4], 

pomocí skenerů. Skenery skenují zájmové území po řádcích a využívají podstatně širší část 

elektromagnetického spektra než je tomu u fotografie. Takto získané materiály obsahují 

digitální informaci a jsou připraveny k digitálnímu zpracování. Skenování může probíhat 

zároveň ve více intervalech elektromagnetického spektra, z tohoto důvodu obsahují i větší 

množství informace. Tyto systémy fungují z velké části na družicích. Příkladem může být 

francouzský systém SPOT, nebo americký LANDSAT.  

Dalším je rozdělení na metody pasívní a aktivní. Pasívní metody se dále dělí na 

přímé a nepřímé. Pasivní metody přímé měří odražené sluneční záření od zemského 

povrchu. Nepřímé metody spočívají v měření vyzařovaného záření objekty, které jsou 

předmětem zkoumání. U aktivních metod mluvíme o formě záření, které vyzařuje zdroj na 

nosiči. Část záření se od objektů odrazí a je zachycena zpět senzorem na nosiči. Typickým 

příkladem je radar. Dále existuje celá řada hledisek, podle níž lze metody DPZ dělit. 

Například podle druhu nosiče (družice, letadla, balóny), podle zaznamenávané části 

elektromagnetického záření (infračervené, mikrovlnné, tepelné), nebo podle velikosti 

snímaného území (globální, lokální). 

Samotná data lze třídit podle počtu záznamů v různých vlnových délkách. Jedná se 

tedy o data monochromatická, kdy jsou data pořízena v jednom pásmu a panchromatická 

pořízená ve vlnovém rozsahu viditelné části spektra. Dalšími druhy jsou data 

multispektrální, obsahující data měřená ve více než jednom spektrálním pásmu, 

hyperspektrální obsahující data měřená ve vysokém počtu (desítky až stovky) pásem. 

Multipolarizační data jsou data měřená ve více polarizačních rovinách. 
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5. PŘEDZPRACOVÁNÍ OBRAZU 

Předzpracovaní obrazu je prvním krokem při získávání dat z obrazových záznamů 

pořízených metodami DPZ. Při skenování působí na výsledný obrazový záznam řada vlivů. 

Tyto negativní vlivy degradují jeho kvalitu a přesnost dat. Vlivy vnášejí do záznamů 

chyby, které lze rozdělit podle tří hledisek. [4] 

Prvním hlediskem je zdroj nepřesností. Chybu může způsobovat nedokonalost 

přijímacího zařízení, nebo algoritmy pro úpravu záznamů (tzv. systémové korekce). A 

v neposlední řadě i složení samotné atmosféry má také vliv na průchod 

elektromagnetického záření. Dalším hlediskem je dělení na chyby systematické a náhodné. 

Velikost systematických chyb lze předvídat a jejich korekce se provádí již na přijímací 

stanici. Oproti tomu velikost a výskyt náhodných chyb nelze dopředu předvídat. Důvodem 

způsobujícím náhodné chyby bývá často šum (angl. noise). Třetím hlediskem je rozdělení 

na chyby vnitřní, vznikající uvnitř systému, a na chyby vnější, což jsou například již výše 

zmíněné vlivy atmosféry.  

Pro využití a správnou interpretaci dat je nutné chyby eliminovat či potlačit na co 

nejnižší úroveň. Toto se provádí zaváděním speciálních oprav tzv. korekcí. Prostředkem 

k provedení korekcí jsou specializované programy a jejich programové moduly. 

Korekce dělíme na dvě odlišné skupiny. Na radiometrické a geometrické korekce. 

Radiometrické korekce se dělí na dvě podskupiny. Atmosférické a topografické korekce. 

5.1. Radiometrické korekce 

Hodnoty naměřené při snímání jsou reprezentovány číselným údajem (dále DN 

hodnoty). Radiometrické korekce se zabývají úpravou DN hodnot tak, aby se co nejvíce 

přibližovaly skutečným odrazovým a zářivým vlastnostem objektu. Závisí na přesné 

kalibraci senzoru snímáním ploch o známých odrazových a zářivých vlastnostech.  
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Opravy spočívají v: 

5.1.1. Kompenzaci sezonních rozdíl ů 

Spočívá v korigování změn zářivých vlastností v jednotlivých částech roku. 

Důvodem je rozdílná výška Slunce v jednotlivých částech roku, a tím i rozdílné odrazové 

vlastnosti objektů. Opravy se provádí normalizováním výšky Slunce na pozici družice 

v zenitu dělením každého záznamu sinem výšky Slunce v době pořízení, nebo podílem 

původních pasem multispektrálního obrazu [4]. Informace o výšce (zenitu) Slunce je pro 

každou scénu zapsána v hlavičce souboru. 

5.1.2. Odstran ění náhodných radiometrických chyb 

Bitové chyby  

Chyba malého počtu pixelů. Projevují se výrazně odlišnými DN hodnotami od 

okolních pixelů. Odstranění probíhá použitím prostorových filtrací, např.: průměrový filtr. 

Chybějící řádek 

Chybné hodnoty v celém jednom řádku. Opravy se počítají jednouchým průměrem 

hodnot řádku nad a pod, nebo přesněji, sestavením regresní závislosti mezi dvěma pásmy 

obrazu. 

Efekt páskování 

Opakování světlejších či tmavších hodnot v obrazovém záznamu. Efekt páskování 

vzniká nepřesnou kalibrací jednoho ze senzorů. Odstranění probíhá sestavením 

odpovídajícího algoritmu, který z histogramu počítá skutečné DN hodnoty pro tyto řádky. 

Chyba může být typická pro určitý typ senzoru. Například obrazové záznamy ze 

systému LANDSAT TM mají periodu osmi řádků [4]. Obecně se pro provádění 

radiometrických korekcí používají prostorové filtrace. 
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5.2. Atmosférické korekce 

Atmosféra a její vlivy způsobují, že naměřené hodnoty neodpovídají skutečným 

odrazivým a zářivým vlastnostem objektů. Atmosféra mění DN hodnoty pixelů procesy 

rozptylu a pohlcování. Míra modifikace závisí zejména na vlnové délce a velikosti 

rozptylujících částic. Proces rozptylu elektromagnetického záření způsobuje naměření 

vyšších hodnot v nižších vlnových délkách, naopak proces pohlcování způsobuje naměření 

nižších hodnot ve vyšších vlnových délkách. Atmosférické korekce jsou zvláště důležité u 

aplikací pracujících s kvantitativním vyjádřením vlastností objektů [4]. 

Možnosti eliminace:  

5.2.1. Metoda nejtmavšího pixelu 

Využívá absorpčního pásu vody ve vlnových délkách blízkého infračerveného 

záření.  Dostatečně hluboká vodní plocha se v těchto vlnových délkách jeví jako absolutné 

černé těleso [4]. Naměřenou DN hodnotu u těchto pixelů lze tedy považovat za příspěvek 

atmosféry.  

5.2.2. Metody založené na regresní analýze 

Sestavíme korelační pole záznamů z infračervené (osa Y) a viditelné části spektra 

(osa X). Proložená rovnice přímky protíná osu X v hodnotě, kterou lze považovat za 

příspěvek atmosféry. 

5.2.3. Modelování atmosférických podmínek 

Výše uvedené metody mají jednu podstatnou nevýhodu. Oprava se provádí pro 

každý pixel ve stejné míře, což přispívá k degenerování nesené informace. Modelováním 

atmosférických podmínek za použití meteorologických dat (viditelnost v terénu, typ 

aerosolů, množství vodních par) lze parametrizovat vlivy atmosféry. Hodnoty původního 

obrazu jsou přepočítávány na nové hodnoty pomocí speciálních numerických modelů, 

které pracují s výše uvedenými meteorologickými daty. 
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Příkladem je modul ATCOR vyvinutý německou agenturou pro letectví a 

kosmonautiku DLR, (Deutches Zentrum fűr Luft-und Raumfahrt), který je předmětem 

další práce. Mezi další patří moduly ATREM, LOWTRAN, MODTRAN. 

5.3. Topografické korekce 

Cílem topografických korekcí je odstranění vlivu topografie. Jde o odstranění chyb, 

které do měření vnašejí terenní nerovnosti. Při opravě se využívá informace o nadmořské 

výšce získaná z digitálního modelu reliéfu daného území. Jedná se například o problém 

osvětlené a stinné strany svahu. Problematika spočívá v odlišných DN hodnotách 

naměřených na osvětlené a stinné straně svahu. Tento tzv.: „Shadowing Effect” je nutné 

před dalším zpracování obrazu odstranit. 

Nejjednoduší a zároveň nejstarší metodou je dělení obrazu v jednom spektrálním 

pásmu obrazem v druhém spektrálním pásmu. Tento postup vychází z předpokladu, že 

existuje závislost mezi těmito pásmy, z které lze určit míru příspěvku efektu topografie. 

Nicméně tento postup obecně nemůže produkovat uspokojivé výsledky, protože změny 

odrazivých a zářivých vlastností způsobené vlivem topografie se neliší stejnou mírou ve 

pořizovacích spektrálních pásmech. Literatura [7] popisuje další metody odstranění vlivů 

topografie, tématem této práce je však metoda založená na modelování odrazivých a 

zářivých vlastností na základě informací získaných z digitálního modelu reliéfu. [4] [7] 

5.4. Geometrické korekce 

Geometrické korekce upravují geometrické vlastnosti obrazu. Původ chyb lze 

rozdělit do tří skupin. Jedná se o nesprávné parametry dráhy nosiče (kolísání letové výšky 

a rychlosti nosiče), dále chyby způsobené senzorem při snímání obrazu, a chyby způsobené 

vlastnostmi zemského povrchu (zakřivení a rotace Země). Tyto vlivy jsou tak významné, 

že nelze bez korekcí odečítat ze záznamu vzdálenosti a plochy. Cílem je aby celý obraz 

získal jednotný souřadný systém a kartografické zobrazení. Výsledkem je tedy obrazový 

záznam s parametry mapy. 
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6. SYSTÉM SPOT 

V roce 1978 francouzská vláda rozhodla o zahájení operačního programu pro 

pozorování Země. Chod systému SPOT (fr. Satellite Pour l'pozorovatelské de la Terre), 

zajišťuje francouzská kosmická agentura CNES, spolu se švédskými a belgickými 

odborníky. Agentura SPOT Image založená v roce 1982, připravuje denní pracovní 

program pro satelity a obstarává marketing, distribuci snímků, a související služby.  

Kosmický segment je tvořen pěti družicemi se dvěma radiometry obíhajícími ve 

výšce 822 kilometrů nad Zemí. Každý radiometr je vybaven detektory tzv. fotodiodami, na 

které zaznamenává elektromagnetické záření odražené od objektů na povrchu. Detektory 

konvertují světelnou energii na elektrické impulsy, které jsou zpracovávány, poté 

kódovány a přenášeny jako radiové vlny na zem, kde se zpracováním vytvoří odpovídající 

obrazový záznam. V současné době lze pořídit snímky ze systémů SPOT 4 a 5. Obrazové 

záznamy z těchto systémů vyplňují mezeru mezi družicemi Landsat a družicemi s velmi 

vysokým prostorovým rozlišením (Ikonos, Quickbird). Na jedné straně jsou snímky ze 

systému SPOT 5 díky svému vysokému rozlišení (až 2,5 m) vhodné i pro mapování 

v měřítku až 1 : 10 000 a na druhé straně jsou díky širokému záběru snímaného území 

(až 120 km) vhodné i pro globální mapování. 

 
 

Obrázek 1 – Vývojová řada systému SPOT, (převzato:[3]) 



Ondřej Havel: Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu 

2010  12 

Data jsou snímána ve dvou pásmech viditelného záření a dvou pásmech 

infračerveného záření. Dostáváme tak data s relativně vysokým prostorovým rozlišením, 

která lze využít při klasifikaci a automatickém získávání informací o způsobu využití půdy, 

druhové skladbě lesa, zdravotním stavu vegetace, o rozsahu povrchových dolů či nové 

zástavby apod. 

Základními přístroji pro vytváření obrazových záznamů jsou radiometry označované 

zkratkami: HRG (High Resolution Geometric), HRS (High Resolution Stereoscopic), 

Vegetation 2 a Doris (Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by 

Satellite). 

Tabulka 1- Intervaly EMG spektra pořizování informací systémem SPOT, [12] 

Radiometr Pásmo (Interval EMG) Snímaný interval spektra [µm] 

HRG Pásmo 1 (Viditelné záření) 0,50 – 0,59 

 Pásmo 2 (Viditelné záření) 0,61 – 0,68 

 Pásmo 3 (Blízké infračervené záření) 0,78 – 0,89 

 Pásmo 4 (Střední infračervené záření) 1,58 – 1,75 

HRS Pásmo (Viditelné záření) 0,48 – 0,70 

Dva HRG radiometry s vysokým rozlišením, 5 metrů v černé a bílé (panchromatický 

režim), a 10 metrů v multispektrálním režimu. Stereoskopický HRS radiometr schopný 

získávat současně obraz ze dvou různých úhlů pohledu. Stereoskopický vjem se využívá 

k tvorbě 3D modelů terénu. Dále je na družice SPOT 5 dodatečně umístěn nástroj 

Vegetetation 2, nezávislý na ostatních systémech a vybavený vlastním zařízením pro 

nahrávání a přenos dat. Vegetetation 2 obsahuje oproti svému předchůdci Vegetetation 1 

drobné vylepšení týkající se zejména citlivosti detektorů. Posledním nástrojem je DORIS, 

který je schopen určit v reálném čase polohu družice vůči Zemi s přesností 10 centimetrů. 

[1] [2] [5] [12] 

6.1. SPOT 5 

Provoz SPOT 5 byl zahájen 3. května 2002 a měl za úkol splnit dvojí cíl: zlepšit 

kvalitu získaných dat a zároveň zajistit kontinuitu služeb pro zákazníky. SPOT 5 poskytuje 
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vysoké rozlišení díky zpracování obrazu „Supermode“, díky němuž je možné dosáhnout 

přesnosti 2,5 metrů. 

V budoucnu bude systém SPOT nahrazen programem „Pleidas“, jehož výhody jsou 

především v použití menších, levnějších a výkonnějších družic. [1] [3] [5] 
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7. MODUL ATCOR 

Modul ATCOR je speciální numerický model pro úpravu obrazových záznamů ve 

smyslu atmosférických a topografických korekcí. Modul je určen pro data z oblasti 

viditelného záření (0,4-2,5µm) a termálního záření (8-14µm). Výpočet je založen na 

starším kódu MODTRAN-4. [9] K dispozici je verze pro letecké i satelitní snímkování. 

Byl vyvinut a patentován v roce 1993 německou agenturou pro letectví a kosmonautiku 

DLR, oddělením Dálkového průzkumu Země (Remote Sensing Data Center) konkrétně 

kolektivem vedeným Dr. Ing. Rudolfem Richterem. 

Modul je prezentován jako softwarový doplněk pro programy z oblasti GIS a DPZ. 

Verze pro zpracování satelitních záznamů je na komerční trh uvedena třemi firmami. Jedná 

se o americkou společnost Erdas (Erdas Imagine), kanadskou PCI Geomatics a švýcarskou 

společnost ReSe Applications Schläpfer. 

Existuje několik verzí modulu, všechny však zahrnují následující charakteristiky: [9] 

- Funkce pro konstantní nebo prostorově rozdílné atmosférické podmínky 

- Získání či ověření správné radiometrické kalibrace senzoru 

- Viditelné pásmo – počítání spektrální odrazivosti jednotlivých druhů povrchů 

- Termální pásmo – počítání emisivity a teploty povrchu  

- Odstranění vlivu topografie - kombinace atmosférických a topografických korekcí 

pro nerovný terén (problém ozářené a stinné strany svahu) 

- Zjišťování množství vodních pár v atmosféře 

- Odstranění oparu 

- Odstranění oblačného stínu 

- Mapy s prostorovým rozložením mlh, oparu, oblačnosti a stínu po oblačnosti 
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Příklady zpracování satelitních obrazových záznamů: 

 
Obrázek 2 - Odstranění oparu na obrazových záznamech ze systému Landsat-5 TM  

(oblast Essen, Německo 20. srpen 1989) RGB=3/2/1, (převzato:[9]) 

 
Obrázek 3 - Odstranění oblačného stínu na obrazových záznamech ze systému Landsat ETM (Severní 

Německo, 1. Květen 2000), RGB=4/5/3, (převzato:[9]) 

Existují dva typy verze pro zpracování satelitních záznamů. ATCOR-2 a ATCOR-3. 

ATCOR-2 je určen pro plochý terén, počítá se dvěma stupni volnosti (x, y). ATCOR-3 je 

určen pro nerovný terén, počítá se třemi stupni volnosti (x, y, z). K provedení korekcí nad 
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nerovným terénem je zapotřebí digitálního modelu reliéfu daného území (DMR). Ke 

zpracování leteckých obrazových záznamů je určena verze ATCOR-4. Čtvrtým stupněm 

volnosti je skenovací úhel.  

Verze pro zpracování satelitních záznamů podporuje následující senzory: [9] 

- Landsat-4/5 TM, MSS, Landsat-7 ETM + (vč. pan) 

- SPOT 1-5 ms & pan 

- Liss-2 IRS-1A/-1B, Liss-3 IRS-1C/1D, IRS-P6 

- WiFS na platformách IRS 

- Ikonos ms & pan 

- Quickbird ms & pan 

- OrbView ms & pan 

- MOMS-02, Resurs-MSU-E 

- ASTER 

- ALI (Advanced Land Imager), Hyperion, EO-1 platforma 

- SAC-C Mmrs (Argentina: Landsat TM pásmech 1.5, rozlišení 175 m) 

- MOS-B 

- MERIS 

Verze pro zpracování leteckých záznamů podporuje následující senzory: [9] 

- AVIRIS 

- HyMAP 

- DAIS-7915 

- CASI 

- SASI 

- Daedalus 

 



Ondřej Havel: Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu 

2010  17 

7.1. Složky zá ření 

Elektromagnetické záření dopadající na senzor se obecně skládá ze tří složek: 

1. Záření odražené cestou (L1), (Path radiance) – fotony rozptýlené v okolí senzoru 

bez závislosti na snímaném povrchu 

2. Skutečné odražené záření (L2), (Pixel reflected radiance) – přímé a rozptýlené 

elektromagnetické záření dopadající na snímaný povrch se odráží od povrchu. Část 

záření je zaznamenána senzorem 

3. Záření odražené atmosférou (L3), (Adjacency radiance). 

 
Obrázek 4 - Složky záření u rovného terénu, (převzato:[10]) 

Pouze druhá složka záření L2 obsahuje námi požadovanou informaci o skutečných 

odrazivých či zářivých vlastnostech povrchu. Úkolem korekcí je výpočet velikosti a 

eliminace první a třetí složky záření, a dále výpočet podílu záření přímo spojeného 

s vlastnostmi povrchu ze složky druhé. Celková hodnota elektromagnetického záření se 

tedy rovná součtu těchto tří složek - Rovnice 1 - Celková hodnota elektromagnetického záření. 

321 LLLL ++=  

Rovnice 1 - Celková hodnota elektromagnetického záření 
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Podíl první složky na celkovém záření klesá s rostoucí vlnovou délkou. Naopak vliv 

záření odraženého či vyzářeného okolím se snižuje s nižší vlnovou délkou. 

Ke správnému provedení korekcí musíme splnit následující podmínky [10]: 

- Nutnost přesné kalibrace senzoru 

- Provést přesný odhad hlavních atmosférických parametrů (aerosolový typ, 

viditelnost v terénu, případně obsah vodních par). Tyto parametry významně 

ovlivňují průchod záření atmosférou. 

7.2. Složky zá ření u členitého terénu 

Při výpočtu korekcí u nerovného terénu se kromě tří již uvedených složek záření 

počítá s další, čtvrtou složkou. Jedná se o záření, jehož velikost se mění podle kompozice 

terénu okolo středového pixelu, tzv. Reflected Terrain Radiance. Velikost této složky 

záření se počítá váženým průměrem hodnot v okolí 0,5km kolem středového pixelu a 

pomocí tzv. Sky View (Vsky) a Terrain View (Vterrain) faktorů. Tyto faktory se počítají na 

základě informací z digitálního modelu reliéfu. Sky View faktor pro plochý terén je roven 

hodnotě 1. 

Na obrázku 5 jsou znázorněny čtyři složky záření u nerovného terénu, geometrie Sky 

View a Terrain View faktorů. 
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Obrázek 5 – Vlevo: Složky záření u nerovného terénu, Vpravo: Faktory VskyVterrain, (převzato: [10]) 

Lokální odrazivost středového pixelu se počítá pomocí Rovnice 2 - Rovnice pro výpočet 

lokální odrazivosti pixelu u nerovného terénu, (převzato:[10]): 
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Rovnice 2 - Rovnice pro výpočet lokální odrazivosti pixelu u nerovného terénu, (převzato:[10]) 

Popis proměnných v rovnici: 

x,y  horizontální souřadnice 
z  vertikální souřadnice, (nadmořská výška získaná z DMR) 
DN(x,y) digitální hodnota pixelu 
Lp(z,θv,Φ) záření odražené cestou (L1) 
τv(z,Θv) úhel mezi zemí a senzorem, („Incidence Angle“, „Senzor Tilt“) 
τs(z)  propustnost slunečního záření 
β(x,y)  úhel osvětlení („Ilumination angle“, „Local Solar Zenith“) – úhel mezi 

směrem dopadajícího slunečního záření a normálou povrchu 
b(x,y)  binarní faktor – pokud je pixel osvětlen přímým slunečním zářením b=1, 
  pokud ne b=0 
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Es  mimozemské sluneční záření 
Ed(x,y,z) rozptýlené sluneční záření na nakloněné rovině (Rovnice 4 - Výpočet difúzního 

slunečního toku na nakloněné rovině (převzato:[10])) 
Eg(z)  celkové záření, tzv. globální tok (přímé a rozptýlené sluneční záření na 

vodorovném povrchu v příslušné nadmořské výšce) 
ρ (0)

terrain =0,1, spodní hranice průměrné odrazivosti terénu, („Lower Boundary“) 
ρterrain(x,y) lokální průměrná odrazivost terénu 
Vterrain(x,y) Terrain View faktor, rozsah hodnot 0-1 

7.3. Odstran ění vlivu topografie 

Dalším úkolem ATCOR je odstranit vliv topografie na odrazivost terénu. Tímto 

problémem je zejména osvětlená a stinná stranu svahu. Rovnice pro výpočet úhlu 

osvětlení:  

( ) ( ) ( ) ( ){ }yxyxyxyx nsnsns ,cos,sinsin,coscos,cos φφβ −ΘΘ+ΘΘ=
 

Rovnice 3 - Rovnice pro výpočet úhlu osvětlení β („Ilumination Angle“), (převzato:[10]) 

Proměnné Θs, Θn , Φs, Φn označují „Solar Zenith Angle“, lokální sklon terénu 

(„Terrain Slope“), „Solar Azimuth“ a topografický azimut („Topographic Azimuth“). 

Nákres geometrie těchto úhlů je na obrázku 6. 
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Obrázek 6 – Geometrie úhlů vstupujících do výpočtu β, (převzato:[10]) 

Obraz osvětlení, tzv. „Ilumination Map“ je vypočítán a uložen v ATCOR 

samostatně. Difuzní sluneční tok na nakloněné rovině se počítá pomocí Hayova modelu 

(Hay a McKey 1985): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )[ ]yxVzbyxzbzEzyxE skyssdd ,1cos/,cos,,* τβτ −+Θ=
 

Rovnice 4 - Výpočet difúzního slunečního toku na nakloněné rovině (převzato:[10]) 

Sky view faktor je počítán z lokálního sklonu terénu (Θn). Rovnice 5 - Vztah mezi Vsky a 

Vterrain faktorem (převzato:[10]) zobrazuje závislost mezi Vsky a Vterrain, kterou lze vyjádřit 

rovnicí: 

( ) ( )yxVyxV terrainsky ,1, −=
 

Rovnice 5 - Vztah mezi Vsky a Vterrain faktorem (převzato:[10]) 
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7.4. Výběr atmosférických parametr ů 

Tři nejdůležitější parametry s proměnlivou hodnotou významně ovlivňující průchod 

elektromagnetického záření jsou: aerosolový typ, viditelnost v terénu a obsah vodních pár 

v atmosféře. ATCOR, založený na kódu MODTRAN-4, pracuje zejména s pojmem 

viditelnost v terénu. Viditelnost je totiž hlavní vstupní parametr pro kód MODTRAN-4. 

Optické vlastnosti některých složek vzduchu jsou přesně popsány, například pomocí 

Rayleighova rozptylu světla na molekulách kyslíku a dusíku. Další složkou vzduchu je 

oxid uhličitý. Jeho koncentrace v atmosféře se liší v závislosti na denní době. Vliv těchto 

složek vzduchu má při běžných hodnotách na průchod elektromagnetického záření 

atmosférou zanedbatelný vliv. 

1. Aerosolový typ 

Aerosol je heterogenní směs malých pevných nebo kapalných částic v plynu. Druhy 

aerosolu rozlišují absorpční a rozptylové vlastnosti částic. ATCOR podporuje čtyři 

základní typy aerosolů: venkovský, městský, přímořský, a pouštní. Určení typu se provádí 

zejména podle geografické polohy. Nejčastěji se používá typ venkovský. 

2. Viditelnost / Optická hloubka 

Dva způsoby určení v ATCOR: 

- Interaktivní odhad modulu SPECTRA. Na základě různého spektrálního chování 

objektů je sestavena rovnice viditelnosti.  Odhad se provádí na tmavých objektech 

(vegetace) mezi modrým a červeným intervalem viditelného spektra, a v intervalu 

infračerveného záření na dostatečně hlubokých vodních plochách 

- Další možností je znalost viditelnosti z externích zdrojů (meteorologické zprávy). 
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3. Obsah vodních par 

Obsah vodních par může být automaticky vypočítán v případě, že systém pořizuje 

informace ve spektrální oblasti vodních par (např. 920-960 µm). Pokud systém tyto data 

nepořizuje (SPOT, LANDSAT TM), odhaduje se obsah vodní páry na základě ročního 

období. Následující rozlišení je ve většině případů postačující: 

 
Tropické podmínky: 3-5 g*cm-2 
Léto ve střední zeměpisné šířce: 2-3 g*cm-2 
Suché léto, jaro, podzim: 1-1,5 g*cm-2 
Poušť, zima: 0,3-0,8 g*cm-2. 

Obsah z této kapitoly byl převzat s literatury [10]. 

7.5. BRDF korekce (Obousm ěrná distribu ční funkce odrazu) 

Odrazivost povrchu je formována také úhlem pozorování („Viewing Angle“) a 

úhlem pod kterým dopadá sluneční záření na povrch („Solar Zenith“). Pokud tyto dva úhly 

během skenování mění hodnotu ve velkém úhlovém rozsahu, nastává potřeba BRDF 

korekce (Birirectional Reflectance Distribution Function). Změna úhlů způsobuje kolísání 

jasu na obrazovém záznamu. BRDF korekce se používají u senzorů se širokým úhlem 

záběr (FOV systémy) a v členitém terénu. 

V extrémních případech (Obrázek 7 – Vlevo: bez korekce, Vpravo: po empirické BRDF korekci, 

(převzato:[10])) je vidět nárůst jasu v tzv. hot spot oblasti. Úbytek jasu lze pozorovat 

v oblasti nadiru. 
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Obrázek 7 – Vlevo: bez korekce, Vpravo: po empirické BRDF korekci, (převzato:[10]) 

Jednoduchá metoda BRDF korekcí, tzv. nadir normalizace, počítá velikost jasu jako 

funkci skenovacího úhlu. Tak lze parametrizovat “umělý“ přírůstek jasu a následně ho 

odstranit. 

BRDF efekt může být zvláště silný v členitém terénu se svahy orientovanými 

směrem od a ke slunci. V oblastech s příkrými svahy se lokální „Solar Zenith“ úhel βi 

může pohybovat v rozmezí 0° - 90°. Lokální „Solar Zenith“ úhel (βi) je úhel mezi 

normálou povrchu a směrem dopadajícího sluneční záření na povrch („Solar Zenith“). 

V horských oblastech neexistuje jednoduchý způsob odstranění BRDF efektu. Provedení 

korekce zapříčiňuje u slabě osvětlených oblastí s úhlem βi v rozsahu 60°-90° přesvětlení 

(Obrázek 8 – Vlevo: záznam bez BRDF korekce. Střední: po BRDF korekci s βT=65°. Vpravo: mapa 

osvětlení = cosβ. (převzato:[10])). 
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Obrázek 8 – Vlevo: záznam bez BRDF korekce. Střední: po BRDF korekci s βT=65°. Vpravo: mapa osvětlení 
= cosβ. (převzato:[10]) 

 

Aby se zabránilo pozdější chybné klasifikaci těchto světlých oblastí, hodnota 

odrazivosti takto postižených oblastí musí být snížena. Do algoritmu empirické BRDF 

korekce vstupuje βi („Local Solar Zenith Angle“) a prahovým úhlem βT („Threshold 

Angle“) k redukování přesvětlených oblastí. Dále je určena prahová hodnota G. Výpočet 

hodnoty G se řídí podle Rovnice 6 - Rovnice pro výpočet prahové hodnoty G, (převzato:[10]). 

{ } gG b
Ti ≤= ββ cos/cos  

Rovnice 6 - Rovnice pro výpočet prahové hodnoty G, (převzato:[10]) 

, kde se exponent b nachází v rozsahu 1/3 – 1. Tím docílíme snížení hodnoty 

odrazivosti pro lokální úhly βi>βT na minimální hodnotu G=g. Parametry βT a g se 

nastavuje uživatel a jsou závislé na konkrétní scéně. Ve většině případu se pro parametr g 

používá implicitní hodnota 0,25 a upravuje se pouze βT. Výběr hodnoty βT se řídí 

doporučením βT = Θs+20° případně βT = Θs+25°. [10] 
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8. DATA 

Tato práce byla vytvořena ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů 

(ÚHÚL). K potřebám praktické části práce mi byly poskytnuty následující materiály. 

8.1. Obrazový záznam 

Na obrázku 9 je znázorněno území pokryté scénou 69-250 v rámci České republiky. 

Úplný název souboru scény je Spot5_69_250_CZ_02052007_ms_NN_sub. (Příloha 3) 

 
 

Obrázek 9  - Vymezení scény 69-250 v rámci České republiky 
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Obrázek 10 - Obrazový záznam z vyznačeným podobrazem (modrý obdélník) 

Scéna 69-250 (Obrázek 10 - Obrazový záznam z vyznačeným podobrazem (modrý obdélník)) ze 

dne 2. května 2007 pokrývá území o rozloze 24,66 krát 19,55 kilometrů v oblasti 

jihomoravské obce Koryčany. Multispektrální obrazový záznam ze systému SPOT nese 

informaci ve dvou spektrálních pásmech viditelného záření a dvou spektrálních pásmech 

infračerveného záření. Obrazový záznam je ve formátu TIFF. Scéna prošla procesem 

geometrických korekcí. Souřadnice S-JTSK pravého horního rohu jsou 1 160 230 a 

550 130 metrů. 

Korekce jsou aplikovány na celý obrazový záznam. Jejich dokumentace je vztažena 

na podobraz – členité území o přibližné rozloze 9,5 krát 7,3 kilometrů v pravé dolní části 

tohoto obrazového záznamu. Tento podobraz je popsán souborem pro_LHP.shp (Obrázek 10 



Ondřej Havel: Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu 

2010  28 

- Obrazový záznam z vyznačeným podobrazem (modrý obdélník)). Důvodem je fakt, že pro tento 

výřez jsou k dispozici data lesního hospodářského plánu – kapitola 8.4.  

Při vizuálním průzkumu scény zobrazené v nepravých barvách (R = Pásmo 1, G = 

Pásmo 2, B = Pásmo 3) lze na záznamu rozlišit tři převládající barevné tendence. Jedná se 

o červené oblasti (listnatý les), černé až tmavé červené oblasti (jehličnatý les) a světle 

modré oblasti (povrch s minimem vegetace nebo bez vegetace). Ukázka je na obrázku 11. 

V paobrazu scény 69-250 se s velkou převahou vyskytují listnaté lesy s ostrůvky 

jehličnatého porostu. 
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Obrázek 

Nahoře: Obrazový záznam 69

ej Havel: Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu

 

Obrázek 11 – Území vyjádřené v pravých a nepravých barvách

e: Obrazový záznam 69-250 v nepravých barvách, Dole: Printscreen z aplikace Google Earth

ej Havel: Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu 
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pravých a nepravých barvách 

aplikace Google Earth 
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Na obrázku 11 modré kruhy ukazují oblasti pokryté listnatým lesem, fialové kruhy 

ukazují jehličnaté lesy, a žluté kruhy ukazují oblasti s minimem nebo bez vegetace. 

8.2. Digitální model reliéfu (DMR) 

K dispozici mi byl poskytnut soubor ve formátu ASCII. Prostřednictvím programu 

ARCGIS 9.2, nástrojem ASCII to Raster jsem provedl konverzi dat do formátu GRID.  

Digitální model reliéfu pokrývá celé území scény 69-250. Průměrná nadmořská 

výška je 327,39 m. n. m. Prostorové rozlišení je stejné jako u obrazového záznamu – 10 

metrů na jeden pixel. 

Obrázek 12 – Digitální model reliéfu s vyznačeným podobrazem (modrý obdélník) 
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8.3. Metadata 

K nastavení modulu a tedy i ke správnému provedení korekcí jsou potřeba údaje 

týkajících obrazového záznamu. Tyto informace jsou obsažené v souboru 

METADATA.dim. (Příloha 5) 

Výpis údajů ze souboru METADATA.dim: 

 
<IMAGING_DATE>2007-05-02</IMAGING_DATE> 
<IMAGING_TIME>10:20:58</IMAGING_TIME> 
<MISSION>SPOT</MISSION> 
<MISSION_INDEX>5</MISSION_INDEX> 
<INSTRUMENT>HRG</INSTRUMENT> 
<INSTRUMENT_INDEX>1</INSTRUMENT_INDEX> 
<SENSOR_CODE>J</SENSOR_CODE> 
<SCENE_PROCESSING_LEVEL>0</SCENE_PROCESSING_LEVEL> 
<INCIDENCE_ANGLE>29.286687</INCIDENCE_ANGLE> 
<VIEWING_ANGLE>25.634193</VIEWING_ANGLE> 
<SUN_AZIMUTH>167.973019</SUN_AZIMUTH> 
<SUN_ELEVATION>55.537450</SUN_ELEVATION> 

8.4. Lesní hospodá řský plán (LHP) 

Pro ověření účinnosti provedených korekcí mi byl poskytnut soubor ve formátu SHP 

obsahující polygonovou vrstvou. Pro každý polygon je prostřednictvím atributové tabulky 

vyjádřeno procentuální zastoupení základních dřevin a odhadované staří vegetace. 

Pokud tedy máme dva polygony se stejným procentuálním zastoupením dřevin, 

teoreticky by i naměřené hodnoty měli být přibližně stejné. Na základě druhové a věkové 

skladby lesa jsem provedl výběr oblastí vhodných pro sledování změn v korigovaném 

obrazovém záznamu. 

Na obrázku 13 je ukázka polygonové vrstvy LHP. V atributové tabulce je výpis 

druhů dřevin nacházejících se ve zvoleném polygonu. Podle klíče, tabulky přiřazující 

jednotlivým zkratkám úplný název dřeviny (příloha 7), určíme, že se v našem polygonu 

nachází habr obecný (HB), borovice lesní (BO), buk lesní (BK), bříza bradavičnatá (BR), 

smrk ztepilý (SM), a modřín evropský (MD). Po kliknutí na příslušnou zkratku jsou 
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k dispozici atributy týkající se jednotlivých druhů stromů, tj. procentuální zastoupení a 

stáří. 

 
Obrázek 13 - Ukázka polygonové vrstvy LHP 
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9. KOREKCE OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU 69-250 

V této kapitole je popsán postup korekcí pomocí modulu ATCOR 3 v softwaru Erdas 

Imagine 2010 na scéně 69-250. 

Prvním krokem je vytvoření rastrů popisujících vlastnosti v terénu pomocí nástroje 

ATCOR Derive Terrain Files. Jedná se o rastr sklonu („Slope File“), orientace svahů 

(„Aspect File“), a rastr „Sky View File“ a „Shadow File“. Vstupem je digitální model 

reliéfu ve formátu *.img. Dalším krokem je spuštění nástroje ATCOR 3 Workstation. 

Následuje zadání vstupních parametrů na listu „Specifications“ (Obrázek 14 - Nastavení 

vstupních parametrů, list „Specifications“). 

 
Obrázek 14 - Nastavení vstupních parametrů, list „Specifications“ 

V sekci „Files“ zadáváme vstupní a výstupní obrazový záznam a datum skenování. 

Nastavením „Input Layers“ označíme pásma, která budou korigována. Následují výběr 

druhu senzoru, v našem případě SPOT-5 MS, a kalibrační složky. Kalibrační složka je 

součástí softwaru a je unikátní pro každý typ a druh senzoru. V sekci „Geometry“ 

zadáváme hodnoty úhlů. Jedná se o „Solar Zenith“, „Solar Azimuth“, „Senzor Tilt“ a 
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„Satellite Azimuth“. Hodnoty těchto úhlů jsou součástí metadat k obrazovému záznamu 

(Příloha 5). Poslední specifikací je výběr rastrů vytvořených nástrojem ATCOR3 Derive 

Terrain Files.  

 
Výpis ze souboru METADATA.dim: 

 
<INCIDENCE_ANGLE>29.286687</INCIDENCE_ANGLE>  
<VIEWING_ANGLE>25.634193</VIEWING_ANGLE> 
<SUN_AZIMUTH>167.973019</SUN_AZIMUTH> 
<SUN_ELEVATION>55.537450</SUN_ELEVATION> 

Názvy úhlů v souboru METADATA.dim se liší od terminologie v softwaru Erdas 

Imagine. „Incidence Angle“ označuje parametr „Senzor Tilt“, a „Viewing Angle“ označuje 

jako „Satellite Azimuth“. U zbylých dvou úhlů jde pouze o záměnu slov „Solar“ a „Sun“. 

Výpočet úhlu „Solar Zenith“ se řídí podle Rovnice 7 - Výpočet úhlu "Solar Zenith", [10]. 

ElevationSolarZenithSolar _90_ −°=  

Rovnice 7 - Výpočet úhlu "Solar Zenith", [10] 

Na listu „Atmospheric Selections“ (Obrázek 15 – Nastavení vstupních parametrů, list 

„Atmospheric Selections“) zadáváme viditelnost v terénu a typ aerosolu. Způsob určení 

hodnoty těchto parametrů je popsán v kapitole 7.4. 
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Obrázek 15 – Nastavení vstupních parametrů, list „Atmospheric Selections“ 

V případě scény 69-250 jsem pro určení viditelnosti v terénu použil funkci odhadu 

viditelnosti v oblasti červeného spektrálního pásma.  

Po kliknutí na tlačítko „Run Correction“ vstoupíme do okna „Constant Atmosphere 

Module“. Během kliknutí software počítá mapu osvětlení („Ilumination Map“) s lokálními 

úhly osvětlení (βi) pro každý pixel. Před provedením korekcí jsem se nezabýval 

odstraněním oparu. Následuje specifikace parametrů u BRDF korekce. Nastavením 

parametrů βT a g se věnuje kapitola 7.5. Použil jsem empirickou BRDF korekci obrazu 

podle funkce (Rovnice 8 - BRDF funkce):  

( ) ( )tiG cos/cos=  

Rovnice 8 - BRDF funkce 

 ,kde je i=incidenční úhel (βi), a t=prahový úhel (βt, „Threshold Angle“). 

Tématu BRDF korekce se blíže věnuje kapitola 7.5.  
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10. POROVNÁNÍ PŮVODNÍ A UPRAVENÉ SCÉNY 

Tato kapitola se zabývá srovnáním DN hodnot původního a upraveného obrazového 

záznamu. Pro doložení přínosu provedených korekcí byly vybrány oblasti, ve kterých byla 

sledována změna hodnot původního a korigovaného záznamu. Postup je popsán v 

následujících kapitolách. 

10.1. Výběr oblastí pro sledování ú činku provedených 

topografických korekcí 

Oblastí ke sledování účinku korekcí rozumíme dvojici polygonů vybranou podle 

následujících vlastností. První vlastností je v nejlepším případě procentuálně stejné složení 

dřevin a věkové rozložení v dané dvojici polygonů (Tabulka 2 – Tabulka procentuálního 

zastoupení a stáří dřevin). Jelikož je jedním z cílů této práce potlačení vlivu topografie na 

odrazivost terénu, tj. osvětlená a stinná strana svahu, druhou vlastností je orientace svahů v 

polygonech ke Slunci. Na obrázku 17 jsou vyobrazeny jednotlivé polygony nad DMR. 

Výběr byl proveden tak aby jeden polygon byl osvětlený, druhý stinný. Azimut 

dopadajícího slunečního záření v době pořízení scény byl 167,973019°. 

Pro každou oblast byly vytvořeny polygonové vrstvy ve formátu SHP reprezentující 

dva výše zmíněné polygony. Pojmenování je následovné: první oblast – maska_1_1.shp a 

maska_1_2.shp, druhá oblast – maska_2_1.shp, maska_2_2.shp, třetí oblast – 

maska_3_1.shp a maska_3_2.shp. 
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Obrázek 16 – Oblasti pro sledování korekcí, Žlut
(maska_2_1, maska_2_2

 
Tabulka 

Oblast Polygon

Oblast 1 Maska_1_1

 Maska_1_2

Oblast 2 Maska_2_1

ej Havel: Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu

 

Oblasti pro sledování korekcí, Žlutě: Oblast 1 (maska_1_1, maska_1_2
maska_2_1, maska_2_2), Zeleně: Oblast 3 (maska_3_1, maska_3_

Tabulka 2 – Tabulka procentuálního zastoupení a stáří dřevin

Polygon Zastoupení [%] 

Maska_1_1 

buk lesní – 80 

dub letní – 15 

modřín evropský – 5 

Maska_1_2 

buk lesní – 96 

modřín evropský – 3 

olše lepkavá – 1 

Maska_2_1 
buk lesní – 99 

smrk ztepilý – 1 

ej Havel: Atmosférické a topografické korekce digitálního obrazu 

37 

 
maska_1_1, maska_1_2), Modře:Oblast 2 
maska_3_1, maska_3_2) 

řevin 

Stáří [rok] 

68 

50 

55 
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 Maska_2_2 
buk lesní – 95 

modřín evropský – 5 
53 

Oblast 3 Maska_3_1 buk lesní – 100 171 

 Maska_3_2 

buk lesní – 95 

habr obecný – 3 

javor mléč – 2 

165 

Hodnota reprezentující stáří je pro zastoupené druhy společná. 

Na následujícím obrázku jsou zobrazeny oblasti nad digitálním modelem reliéfu. 

 
 

Obrázek 17 - Oblasti pro sledování korekcí zobrazené nad DMR, Žlutě: Oblast 1, Modře: Oblast 2, Zeleně: 
Oblast 3 
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Pomocí nástroje Extract by Mask v softwaru ArcGIS jsem vytvořil extrakt hodnot 

buněk nacházející se uvnitř dané masky, a to zvlášť pro obrazový záznam před a po 

korekci. Extrakt hodnot byl proveden pro každé pásmo zvlášť. K porovnání jsem použil 

nástroj Get Raster Properties. Výstupem byla průměrná hodnota vstupního rastru. Tyto 

průměrné hodnoty byly z důvodu přehlednosti zaokrouhleny na dvě desetinná místa. 

Přehled hodnot se nachází v následující kapitole v Tabulka 3 – Tabulka ø DN hodnot 

vstupních a výstupních rastrů. 
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11. ZÁVĚR A DISKUZE 

 
Tabulka 3 – Tabulka ø DN hodnot vstupních a výstupních rastrů 

Oblast Pásmo 

Obrazový záznam 

Spot5_69_250_CZ_020

52007 

Spot5_69_250_CZ_020

52007 po korekci 

ø DN ø DN 

maska_1_1 

Osvětlený 

polygon 

1 213,1 87,6 

2 16,2 0,0 

3 48,9 64,9 

4 100,4 75,6 

maska_1_2 

Stinný 

polygon 

1 161,9 75,5 

2 8,2 0 

3 30,6 48,1 

4 86,1 82,2 

maska_2_1 

Stinný 

polygon 

1 172,9 80,3 

2 9,2 0,0 

3 33,2 51,2 

4 89,8 83,1 

maska_2_2 

Osvětlený 

polygon 

1 198,1 83,3 

2 12,7 0 

3 40,4 54,7 

4 97,6 76,5 

maska_3_1 

Stinný 

polygon 

1 114 48,4 

2 7,2 0,1 

3 24,5 38,9 

4 74,8 71,8 

maska_3_2 

Osvětlený 

polygon 

1 155,1 54,3 

2 16,8 0,5 

3 42,6 53,1 

4 88,8 63,2 

Numerický model ATCOR mění hodnoty ve všech čtyřech spektrálních pásmech. 

Intervaly vlnových délek pásem 1 – 4 jsou obsaženy v kapitole 6 (Tabulka 1- Intervaly EMG 

spektra pořizování informací systémem SPOT, [12]). Pásmo 1 je nositelem informace s oblasti 

zelené části viditelného záření EMG spektra. Pásmo 2 nese informaci s červené oblasti 

viditelného záření. Pásmo 3 je v intervalu blízkého infračerveného záření a pásmo 4 

obsahuje informace v intervalu středního infračerveného záření. 

První pásmo (0,50 – 0,59µm) se nachází v oblasti pigmentační absorpce [4]. Ve 

vlnové délce 0,54 µm se nachází lokální maximum odrazivosti v oblasti zelené barvy. Ve 
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druhém pásmu (0,61 – 0,68µm) mají nejvyšší hodnoty oblasti bez vegetačního pokryvu. 

Senzor pro tento interval spektra je citlivý na červenou část viditelného spektra. Třetí 

pásmo (0,78 – 0,89µm) se nachází v oblasti vysoké odrazivosti neboli buněčné struktury 

[4]. Vysokou odrazivost v této části spektra způsobuje několikanásobný odraz uvnitř listu, 

který je ovlivněn jeho morfologickou strukturou. Obrazové materiály pořízené v této 

oblasti spektra mají největší možnosti pro odlišení jednotlivých druhů rostlin. Pro 

naměřené hodnoty je typická vysoká variabilita. Interval elektromagnetického záření 

čtvrtého pásma (1,58 – 1,75µm) se nachází v oblasti středního infračerveného záření. 

Obraz v tomto pásmu má nižší prostorové rozlišení (20x20metrů). 

Jelikož se oblast scény 69-250 nachází na území hustě porostlém zelení lze tedy 

předpokládat, že nejvýznamnější změny DN hodnot původního oproti korigovanému 

záznamu budou v oblasti citlivé na viditelné záření zelené barvy, tedy v prvním pásmu. 

Tuto hypotézu potvrzuje tabulka hodnot (Tabulka 4 - Tabulka rozdílu ø DN hodnot prvního pásma u 

původního a korigovaného obrazu). 

 
Tabulka 4 - Tabulka rozdílu ø DN hodnot prvního pásma u původního a korigovaného obrazu 

Oblast 

P
á

sm
o

 

(1) 

Spot5_69_

250_CZ_02

052007 

(2) 

Rozdíl DN 

hodnot 

(3) 

69_250_CZ

_atcor 

(4) 

Rozdíl DN 

hodnot 

ø DN 

(osvětlený 

minus 

stinný) 

ø DN 

osvětlený 

minus 

stinný) 

maska_1_1 

Osvětlený 

polygon 

1 213,1 

51,17 

87,6 

12,1 

maska_1_2 

Stinný polygon 
1 161,9 75,5 

maska_2_1 

Stinný polygon 
1 172,9 25,1 80,3 3 
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maska_2_2 

Osvětlený 

polygon 

1 198,1 83,3 

maska_3_1 

Stinný polygon 
1 114 

41,1 

48,4 

5,8 

maska_3_2 

Osvětlený 

polygon 

1 155,1 54,3 

V této tabulce ve sloupci 1 lze pozorovat výrazně vyšší DN hodnoty naměřené 

v prvním spektrálním pásmu u osvětlených polygonů oproti DN hodnotám nižším u 

polygonů stinných. Sloupec 2 obsahuje rozdíl DN hodnot osvětleného a stinného 

polygonu. Sloupec 3 obsahuje DN hodnoty korigovaného obrazu. Sloupec 4 obsahuje 

rozdíl DN hodnot osvětleného a stinného polygonu korigovaného obrazu. Na první pohled 

je zřejmé, že rozdíly DN hodnot u korigovaného obrazu jsou výrazně nižší než rozdíly DN 

hodnot obrazu původního. 

Na základě tohoto faktu lze tedy konstatovat, že korekcí obrazu došlo ke „sblížení“ 

průměrných DN hodnot u osvětlených a stinných svahů. 

Při vizuálním posouzení původní a korigované scény 69-250 (Přílohy 3 a 4), a jejího 

podobrazu (Přílohy 1 a 2) podložené závěrem z interpretace tabulky hodnot (Tabulka 4 - 

Tabulka rozdílu ø DN hodnot prvního pásma u původního a korigovaného obrazu) lze říci, že použití 

atmosférických a topografických korekcí prostřednictvím modulu ATCOR mělo pozitivní 

vliv a přiblížilo naměřené DN hodnoty skutečným odrazivým a zářivým vlastnostem 

povrchu. 
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