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ANOTACE 

Tato práce se zabývá problematikou vyhodnocení sítě silničních komunikací 

z obrazu získaného digitální leteckou fotokomorou. Práce rovněţ zahrnuje postupy 

zpracování digitálního obrazu a získávání vektorových dat z rastrových obrazových 

záznamů.  Úvodní kapitoly jsou věnovány obecným předpokladům a dosavadním 

pouţitým postupům v této oblasti. Následující kapitoly pojednávají o klasifikaci zaloţené 

na objektech, jeţ je jedním z kroků pří pouţité proceduře získávání vektorových dat. 

Jednotlivými kroky této procedury se zabývají další kapitoly. Závěrem je zhodnocení 

navrhnuté procedury a porovnání pracnosti s tradičními postupy získávání vektorových 

dat. 

KLÍČOVÁ SLOVA: Extrakce silniční sítě, Objektová klasifikace, Imagine Objetive, 

UltraCamX 

 

ANNOTATION 

This thesis deals with Road Network Automated Extraction from a Digital Aerial 

Camera Images. The work also includes procedures for processing digital image and 

obtaining vector data from raster images. Introductory chapters are devoted to general 

assumptions and procedures used in this domain. Subsequent chapters deal with 

classification based on the objects, which is one of the steps in the procedure of obtaining 

vector data. The individual steps of the procedure are included in next chapter. Final part 

contains the compared of proposed procedure with traditional procedures for the collection 

of vector data. 

KEYWORDS: Road extraction, Object-based classification, Imagine Objective, 

UltraCamX 

  



Ondřej Havel: Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací 

2012  

PODĚKOVÁNÍ 

Mé poděkování patří Ing. Tomáši Peňázovi, Ph.D za ochotu a trpělivost při vedení 

mé práce. 

   



Ondřej Havel: Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací 

2012  

OBSAH 

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

2. METODY VYHODNOCENÍ SÍTĚ SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ ........................... 3 

2.1. Automatizované metody ......................................................................................... 4 

2.1.1. Filtrování .......................................................................................................... 5 

2.1.2. Klasifikační metoda ......................................................................................... 6 

2.1.3. Představovaná procedura ................................................................................. 7 

3. KLASIFIKACE OBRAZU ............................................................................................ 8 

3.1. Klasifikace zaloţená na pixelech, „per pixel“ ......................................................... 9 

3.1.1. Řízená klasifikace ............................................................................................ 9 

3.1.2. Neřízená klasifikace ....................................................................................... 10 

3.2. Klasifikace zaloţená na objektech ........................................................................ 10 

3.3. Programové produkty pro klasifikaci zaloţenou na objektech ............................. 12 

4. IMAGINE OBJECTIVE .............................................................................................. 13 

5. POUŢITÁ DATA ........................................................................................................ 16 

5.1. UltraCamX ............................................................................................................ 16 

5.2. Obrazové záznamy pouţité v práci ....................................................................... 18 

6. NAVRŢENÁ PROCEDURA ...................................................................................... 20 

6.1. Volba vstupních dat ............................................................................................... 20 

6.2. Trénování a řízená klasifikace .............................................................................. 20 

6.3. Segmentace ........................................................................................................... 22 

6.4. Algoritmus detekce hran ....................................................................................... 25 

6.5. Úprava segmentů – Probability Filter ................................................................... 30 



Ondřej Havel: Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací 

2012  

6.6. Úprava segmentů – Centerline Convert ................................................................ 30 

6.7. Konverze rastrových objektů do vektorové podoby ............................................. 31 

6.8. Úprava vektorových objektů ................................................................................. 32 

6.9. Úprava vektorových objektů – Generalizace ........................................................ 33 

6.10. Úprava vektorových objektů – Napojení linií ....................................................... 34 

6.11. Úprava vektorových objektů – Vyhlazení vrstvy .................................................. 36 

6.12. Úprava vektorových objektů – Křiţovatky tvaru „T“ ........................................... 37 

6.13. Úprava vektorových objektů – Odstranění krátkých linií ..................................... 38 

7. ZHODNOCENÍ PROCEDURY .................................................................................. 40 

8. POROVNÁNÍ PRACNOSTI ....................................................................................... 42 

 

  



Ondřej Havel: Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací 

2012  

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

České zkratky 

 

DPZ  Dálkový průzkum Země 

EMG  Elektromagnetický 

 

 

Cizojazyčné zkratky 

 

CIR  Color Infrared 

DN  Digital Number 

NIR  Near Infrared 

VHR  Very High Resolution 

 

 

 



Ondřej Havel: Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací 

2012  1 

ÚVOD 

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

problematiku vyhodnocení sítě silničních komunikací z rastrového obrazu.  

Informace o silniční síti jsou nezbytné pro kartografii, územní plánováni, řízení 

dopravy a pro další analýzy a aplikace nejen z oblasti GIS. Vzhledem k neustálému 

technologickému pokroku ve všech odvětvích lidské činnosti i proces vyhodnocení sítě 

silničních komunikací neustále podléhá vývoji a zlepšování.  

Úvodní kapitoly se věnují dosavadním přístupům k vyhodnocení sítě silničních 

komunikací z rastrových obrazových záznamů.  

V dalších kapitolách je představena procedura, která obsahuje metodu klasifikace 

zaloţenou na objektech a dále konverzi rastrových objektů do vektorového formátu a práci 

s ním. To jsou jen některé kroky celé procedury pro vyhodnocení sítě silničních 

komunikací, která je hlavním předmětem práce a je popsána v dalších kapitolách.  

Závěrem je zhodnocení představené procedury a srovnání s tradičními postupy 

získávání vektorových dat z rastrových obrazových záznamů. 

  



Ondřej Havel: Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací 

2012  2 

1. CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je zpracování problematiky získávání vektorových dat 

z leteckých obrazových záznamů, včetně postupů pro zpracování obrazu z digitálních 

fotogrammetrických kamer se zaměřením na vyhodnocení sítě silničních komunikací. 

V úvodu je čtenáři objasněn pojem „vyhodnocení sítě silničních komunikací“ a je 

seznámen s jiţ pouţitými postupy v této oblasti. Na základě těchto postupů je zpracována 

procedura, automatizovaný postup pro získání vektorových geodat, jejíţ jednotlivé kroky 

jsou hlavním tématem této práce. Procedura je ověřena zpracováním modelového území. 

Cílem je také zhodnocení procedury a srovnání s tradičními způsoby vyhodnocení 

vektorové vrstvy z rastrového obrazu. 
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2. METODY VYHODNOCENÍ SÍTĚ SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ 

Informace o silniční síti jsou nezbytné pro kartografii, územní plánováni, řízení 

dopravy a pro další analýzy a aplikace nejen z oblasti GIS. Vzhledem k neustálému 

technologickému pokroku ve všech odvětvích lidské činnosti, i proces vyhodnocení sítě 

silničních komunikací neustále podléhá vývoji a zlepšování. 

Pod pojmem vyhodnocení sítě silničních komunikací, v návaznosti na metody 

získávání vektorových dat z rastrových záznamů a téma této práce, si představme získání 

prostorové sloţky komunikací ve formě vektorových dat. Metod vyhodnocení této 

prostorové sloţky je celá řada.   

Jako základní členění jsem zvolil rozdělení na ruční a automatizované metody. Do 

první jmenované skupiny patří metoda ruční vektorizace, kdy operátor vytváří vektorové 

objekty „nad“ rastrovou vrstvou na základě své vizuální interpretace. Tento proces 

označujeme jako vektorizace, či digitalizace. Tato metoda se vyznačuje vysokou přesností 

ale i vysokou časovou náročností. Obě tyto charakteristiky jsou velmi závislé na 

zkušenostech operátora. Operátor do procesu zařazuje i svůj subjektivní dojem, coţ můţe 

znamenat, ţe dva operátoři nikdy nevytvoří identickou vektorovou vrstvu nad stejnou 

oblastí.  

Další skupinou jsou metody automatizované. Proces extrakce je od zadání vstupních 

dat aţ po výstupní vektorovou vrstvu plně automatizovaný a vyţaduje pouze zadání 

vybraných vstupních parametrů, například volbu trénovacích oblastí. Tento typ metod se 

vyznačuje náročnějším postupem při tvorbě procedury, avšak následné zpracování probíhá 

automatizovaně a časová náročnost je výrazně niţší neţ u ruční vektorizace a v podstatě 

zabírá pouze výpočetní čas počítačové techniky.  

 

 



Ondřej Havel: Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací 

2012  4 

Pro úplnost uvádím, ţe existují i metody poloautomatizované, kdy je algoritmus 

naveden na komunikaci, vektorizuje a v případě, ţe si „neví rady“, čeká na pokyn 

operátora. 

Tato práce se zabývá druhou skupinou metod, automatizovaným získáváním 

vektorových dat z rastrových obrazových záznamů.  

 

Prostorové rozlišení 

Prostorové rozlišení vstupních záznamů má významný vliv na výběr metody 

extrakce i nastavení parametrů procedury. Na obrazech s různým prostorovým rozlišením 

mají komunikace různý vzhled. Obecně platí, ţe velikost pixelu nemůţe být větší jak šířka 

detekovaných cest. U záznamů s nízkým rozlišením (10 – 30 metrů) jsou cesty 

reprezentovány údolími – morfologické metody. S vyšším prostorovým rozlišením stoupá 

úroveň detailu. Z obrazových záznamů s vysokým prostorovým rozlišením lze získat více 

informací neţ z obrazových záznamů s nízkým prostorovým rozlišením. Tím pádem se 

mění přesnost extrahovaných dat. S nástupem systémů schopných pořizovat obrazové 

záznamy s velmi vysokým rozlišením vyvstaly nové moţnosti, ale i problémy. Ve VHR 

obrazovém záznamu je detekování cest klasifikační metodou těţké, protoţe komunikace 

mají nepravidelnou a nejednotnou strukturu. 

 

2.1. Automatizované metody 

Extrahování sítě silničních komunikací je sloţitý a pracný proces. Skládá se z celé 

řady dílčích úkonů. Navrhnuta jiţ byla řada metod. [4] [5] [11]. Ty se od sebe liší strategií, 

typem ale i druhem a kvalitou vstupních dat. V literatuře [5] se uvádí, ţe většina algoritmů 

pro extrakci sítě komunikací je zaloţena na algoritmech pro detekci hran, či zjišťování 

průběhu cest na základě morfologických analýz. Ovšem s nástupem systémů pořizujících 

data s vysokým rozlišením se čím dál více nabízí moţnost extrakce sítě komunikací 

klasifikačními metodami. Ruisheng Wang and Yun Zhang, (2003) se ve své studii zabývá 
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extrakcí silniční sítě pouze pomocí klasifikační metody. V literatuře [5] se autor zabývá 

předzpracováním obrazu pro zlepšení vlastností pro následné extrahování sítě komunikací. 

Následně pouţívá klasifikační metodu. 

Shrnutím současného lidského poznání nechť je konstatování, ţe nejčastějšími a 

nejúspěšnějšími automatickými metodami pro extrakci silniční sítě jsou metody zaloţené 

na klasifikaci a detekci hran v obraze (typ filtrování obrazové frekvence). Obě metody jsou 

v dalších kapitolách podrobně popsány. 

 

2.1.1. Filtrování 

Filtrace patří mezi prostorové operace. [1] Filtrování obrazu vyuţívá prostorovou 

informaci obrazu – tzv. prostorovou frekvenci (Spatial Frequency). Prostorová frekvence 

je popsána jako relativní změna DN hodnoty daného pixelu vůči DN hodnotám určitého 

počtu okolních pixelů. Nová DN hodnota pixelu je tedy určena v závislosti na DN 

hodnotách určitého počtu pixelů okolních. Pokud je změna malá, jedná se o nízkou 

frekvenci, pokud je změna velká, jedná se o vysokou frekvenci. Hovoříme tedy o 

vysokofrekvenčních filtrech, které se pouţívají ke zvýšení prostorové frekvence a o 

nízkofrekvenčních filtrech, které naopak sniţují frekvenci obrazu. Nízkofrekvenční filtry 

propouštějí pouze nízkofrekvenční informaci a produkují tak obraz, který je oproti 

původnímu tzv. „vyhlazený“. Vysokofrekvenční filtry propouštějí vysokofrekvenční 

informaci, tedy zvýrazňují všechny lokální extrémy obrazu, včetně linií a hran. Příklad 

prostorová frekvence obrazu je znázorněn na následujícím obrázku: Obrázek 1 - Příklad 

vysokofrekvenční a nízkofrekvenční informace v obraze, (převzato:[1]) 
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Obrázek 1 - Příklad vysokofrekvenční a nízkofrekvenční informace v obraze, (převzato:[1]) 

Filtrů je velké mnoţství, avšak všechny pracují na stejném principu. [1] Nejprve je 

definováno tzv. filtrovací okno – čtvercová matice, velikosti např.: 3x3. Kaţdý pixel tohoto 

okna obsahuje váhu. Filtrovaný obraz je pak generován násobením kaţdé váhy příslušnou 

DN hodnotou pixelu originálního obrazu podle současné polohy okna. Výsledek je 

přiřazen centrálnímu pixelu ve filtrovacím okně. Okno se posouvá po obraze pohybem, 

který je označován jako „konvulace“ [1]. Operace filtrování obrazu jsou matematicky 

jednoduché, ale časově náročné v důsledku velkého mnoţství opakování. 

 

2.1.2. Klasifikační metoda 

Klasifikaci jako metodě pro vyhodnocení informací z obrazových záznamů se 

podrobně věnuje kapitola 3. V této kapitole jsou uvedeny poznatky jiných autorů při 

pouţití klasifikační metody k extrakci silniční sítě. Klasifikační metoda pracuje se 

spektrální informací obrazu. 

K vyhodnocení sítě silničních komunikací mohly být klasifikační metody pouţity aţ 

s nástupem systémů schopných pořizovat data ve vysokém rozlišení. Ruisheng Wang a 

Yun Zhang (2003) se ve své studii věnoval extrakci cest z obrazů satelitních systémů 

QUICKBIRD (2,4 m), IKONOS (4 m), SPOT-PAN (10 m), ASTER (15 m) s LANDSAT-

ETM (30 m) a vlivu prostorového rozlišení na výsledek. Zjistil, ţe přesnost extrahovaných 

dat je přímo úměrná prostorovému rozlišení obrazových záznamů. Jednu z prvních 
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klasifikačních metod navrhl Zhang (1996) a Gong (1997). V této době však byly účinné 

metody hlášeny jen zřídka. Pouţití pouze klasifikační metody u dat s vysokým či velmi 

vysokým rozlišením nevede ke kvalitním výsledkům, z důvodu vysoké prostorové, ale také 

spektrální sloţitosti zaznamenaných objektů. [11] 

 

2.1.3. Představovaná procedura 

Ve své prácí jsem přistoupil k vyhodnocení sítě silničních komunikací na základě 

kombinace spektrální a prostorové informace obrazu. Dosavadní zkušenosti autorů [4] [5] 

[11] vyplývají pouze z pouţití jedné z těchto dvou metod. Představovaná procedura 

pouţívá metodu klasifikace zaloţené na objektech. Detailní popis této metody je v kapitole 

3.2. Klasifikace zaloţená na objektech je kombinací dvou výše uvedených postupů. První 

je metoda řízené klasifikace, která pracuje se spektrální informací obrazu, druhou metodou 

je pouţití algoritmu detekce hran, která pracuje s prostorovou informací obrazu. Oběma 

metodám se detailně věnují následující kapitoly. Výstupem z procesu klasifikace zaloţené 

na objektech je vrstva obrazových objektů, téţ segmentů. Tyto rastrové segmenty jsou dále 

upravovány a následně převedeny do vektorové podoby. Jelikoţ je vektorová vrstva 

bezprostředně po konverzi nevhodná pro reprezentaci silniční sítě, musí projít úpravami, 

které jsou také předmětem této práce. 

Jako vstupní data slouţí multispektrální obrazové záznamy ve velmi vysokém 

rozlišení (VHR), pořízené digitální leteckou fotokomorou. Vstupním obrazům se věnuje 

kapitola 5. 
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3. KLASIFIKACE OBRAZU 

Klasifikaci lze v nejobecnějším slova smyslu charakterizovat jako proces přiřazování 

informačního významu jednotlivým obrazovým objektům. V kontextu s DPZ je tedy cílem 

klasifikace transformovat informaci nesenou původním obrazem tak, aby lépe vyhovovala 

účelu, ke kterému bude obrazový záznam pouţíván. Výsledné informační třídy jsou pak 

obsahem legendy klasifikovaného obrazového záznamu. Pod pojmem informační třída si 

představme například kategorii druhu povrchu. 

Proces přiřazování obrazových prvků k informačním třídám se řídí určitými 

rozhodovacími pravidly, tzv. klasifikátory [1]. Podle Koláře (1990) mohou být tyto 

klasifikátory obecně zaloţeny na nejrůznějších vlastnostech objektů a jevů v obraze. 

Nejčastěji pouţívanými klasifikátory jsou klasifikátory spektrálního chování. 

K zařazení prvků obrazu do určité třídy se vyuţívají znalosti spektrálního chování 

obrazových objektů. Předpokladem je, ţe různé objekty budou vykazovat odlišné 

spektrální chování na základě svých odrazových a vyzařovacích vlastností. Dalšími jsou 

klasifikátory časového chování. Tyto klasifikátory pouţívají k zařazení do tříd časové 

změny objektů a jevů v obraze. [1]. Objekty a jevy v obraze lze klasifikovat i podle 

prostorového chování objektů. Tyto klasifikátory zahrnují do klasifikace i okolní pixely, 

tvar, velikost, či texturu daného objektu. Prostorové klasifikátory se snaţí simulovat proces 

vizuální klasifikace a jsou daleko náročnější na výpočet. Podle Campbella (1996) lze 

uvedené klasifikátory kombinovat a neexistuje jediný obecně platný přístup, vedoucí vţdy 

k dobrému výsledku. Takovouto kombinací klasifikátorů je právě klasifikace zaloţená na 

objektech. 

Dalším dělením můţe být na klasifikaci zaloţenou na pixelech nebo objektech. 
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3.1. Klasifikace založená na pixelech, „per pixel“ 

Nejčastěji pouţívané klasifikátory pouţívající k přiřazení obrazových prvků do 

jednotlivých tříd pouze pixel klasifikovaný a nikoli pixely okolní. Mezi tzv. „per pixel“ 

klasifikace patří klasifikace řízená a neřízená. Obě metody se od sebe liší především tím, 

kdy do procesu vstupuje zpracovatel.  

 

3.1.1. Řízená klasifikace 

Při řízené klasifikaci zpracovatel specifikuje výpočetnímu algoritmu předem popis 

hledaných pixelů v obraze prostřednictvím tzv. trénovacích ploch. Trénovací plochy jsou 

části obrazu, o kterých je bezpečně známo, ţe reprezentují hledaný povrch. Podle [1] musí 

být trénovací data především komplexní a reprezentativní. Komplexnost znamená, ţe 

zpracovatel musí charakterizovat všechny hledané třídy. Musíme však brát v potaz 

tematické zaměření projektu. Samozřejmostí je moţnost existence pouze jedné informační 

třídy. Reprezentativnost znamená, ţe hledané třídy by měly být charakterizovány částmi 

obrazu, které jsou pro danou třídu typické.  

Pravidla tvorby trénovacích ploch shrnuje Hixon (1980): 

 Dostatečný počet pixelů v kaţdé trénovací ploše: Pro výpočet 

reprezentativních charakteristik je potřeba, aby kaţdá trénovací plocha byla 

tvořena minimálně 100 pixely. 

 Vhodná velikost trénovacích ploch: Velké trénovací plochy mohou zvyšovat 

heterogenitu výsledných charakteristik. Také je vhodné vytvořit více 

menších, neţ jednu velkou trénovací plochu. 

 Vhodná poloha trénovacích ploch: Poloha trénovací plochy by měla být 

přesně vymezitelná v terénu z důvodů ověření výsledků klasifikace. 

 Umístění trénovacích ploch: Trénovací plochy by neměly obsahovat okrajové 

pixely, tzv. mixely, nosiče smíšené spektrální informace. 
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 Rozmístění trénovacích ploch pro danou třídu: V důsledku vnějších (např. 

osvětlení scény), ale i vnitřních vlivů (např. různý vodní obsah), by měly být 

trénovací plochy rozmístěny, pokud je to moţné, rovnoměrně po celé scéně. 

 Míra homogenity trénovacích ploch z hlediska jejich spektrálního chování: 

Míry variability (rozptyl, směrodatná odchylka) jsou základním ukazatelem 

vhodnosti trénovacích ploch. Podmínkou je také normalita rozdělení pixelů 

v trénovacích plochách. 

Na základě trénovacích ploch jsou vypočteny statistické charakteristiky spektrálních 

příznaků pro jednotlivé informační třídy. S nimi je postupně porovnáván kaţdý pixel a 

podle zvoleného klasifikátoru zařazen či nezařazen do určité informační třídy. 

 

3.1.2. Neřízená klasifikace 

Tato metoda nevyuţívá trénovacích ploch. Pixely jsou shlukovány do operátorem 

předem daného počtu tříd na základě své spektrální podobnosti. K vymezení odlišných 

skupin (shluků) v multispektrálním příznakovém prostoru se pouţívají vícerozměrné 

statistické metody, tzv. shlukové analýzy [1]. Výsledkem první fáze neřízené klasifikace 

jsou tzv. třídy spektrální. Informační třídy se z nich stávají aţ poté, co operátor na základě 

podpůrných dat určí jejich informační charakter. Metoda neřízené klasifikace není pouţita 

v navrhované proceduře, proto jsem se omezil pouze na obecný popis této metody, jako 

protiklad k pouţité metodě řízené klasifikace. 

 

3.2. Klasifikace založená na objektech 

Klasifikace zaloţená na objektech napodobuje činnost člověka při vizuální 

interpretaci, který nejprve dělí obraz na homogenní jednotky a potom je identifikuje. 

Homogenní jednotky budeme nazývat segmenty, či obrazové objekty. 

Základní myšlenka klasifikace zaloţené na objektech je zaměřena na interpretaci 

informací nejen na základě spektrálních charakteristik (klasifikátory spektrálního chování), 
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ale i na základě charakteristik prostorových (klasifikátory prostorového chování). Jde tak o 

kombinaci těchto dvou typů rozhodovacích pravidel. Klasifikaci lze provádět i na základě 

texturálních, tvarových, kontextových či jiných charakteristik. [3] 

Obraz je nejprve rozdělen na základě těchto charakteristik na tzv. obrazové objekty, 

téţ segmenty. Proces vzniku obrazových objektů nazýváme segmentace. Segmentaci 

popsal Gonzales (1993) jako proces seskupování obrazových jednotek do homogenních 

obrazových segmentů na základě jedné čí více charakteristik. Proces segmentace probíhá 

na základě segmentačního algoritmu. Segmentační algoritmy se na poli IT vyvíjejí jiţ od 

80. let. Na poli DPZ se rozšířily aţ s nástupem obrazových záznamů s velmi vysokým 

rozlišením (VHR), jelikoţ u těchto záznamů klasifikace zaloţena na pixelech ztrácí 

efektivnost. Vlastnosti vytvořených segmentů ovlivňuje nastavení parametrů 

segmentačního algoritmu.  

Typy segmentačních algoritmů: 

- Prahování (Thresholding) 

- Narůstání oblastí (Region Growing) 

- Spojování oblastí (Merging) 

- Štěpení oblastí (Splitting) 

- Texturální segmentační algoritmy 

- Segmentace na principu povodí (Watershed Segmentation) 

 

Klasifikace probíhá ve dvou krocích. Prvním krokem je proces segmentace, 

rozdělení scény na homogenní objekty a druhým krokem je klasifikace těchto objektů na 

základě spektrálních, texturálních, kontextových či jiných informací.  

Samotná klasifikace pak přímo neprobíhá nad DN hodnotami pixelů, ale právě nad 

těmito obrazovými segmenty. 
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3.3. Programové produkty pro klasifikaci založenou na objektech 

Klasifikací zaloţenou na objektech se zabývá většina výrobců softwarů pro GIS a 

DPZ. Liší se však metoda přístupu k procesu segmentace. Kaţdý výrobce k problematice 

zaujímá svůj přístup, celkově pouţívá jinou metodiku a co hlavně, jiný typ metody 

segmentace.  

Přehled vybraných softwarů a metod segmentace je v následující tabulce. 

 

Tabulka 1 - Programové produkty pro obrazovou segmentaci 

Název Výrobce Metoda segmentace 

ERDAS Imagine Objective ERDAS 
Segmentace narůstání oblastí 

(Region growing) 

eCognition Trimble 
Víceúrovňová segmentace 

(Multiresolution segmentation) 

Idrisi Taiga Clark Labs 
Segmentace na principu povodí 

(Watershed Segmentation) 

SPRING Nekomerční software 
Segmentace narůstání oblastí 

(Region growing) 
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4. IMAGINE OBJECTIVE 

Pro svou práci jsem zvolil software firmy ERDAS Inc., konkrétně programový 

modul Imagine Objective. Tento software umoţňuje sofistikované řešení problematiky 

získávání vektorových dat z rastrových obrazových záznamů.  

Imagine Objective je určen k extrakci prvků z obrazových záznamů, aktualizaci dat 

či analýzu změn. Kostra modelu je tvořena sedmi kroky. Princip práce spočívá v doplnění 

základní kostry modelu o vybrané nástroje pro práci a úpravu rastru i vektoru a korektním 

zadání všech vstupujících parametrů.  

Základní kostru modelu Objective tvoří těchto sedm kroků: [3] 

1. RPP (Raster Pixel Processor) 

Raster Pixel Processor provádí klasifikaci na pixelové úrovni. Vstupem je obrazový 

záznam, výstupem pak vrstva, jejímţ obsahem je úroveň spektrální podobnosti 

jednotlivých pixelů se vzorkem vytvořeným trénováním. RPP je prvním ze sedmi kroků 

modelu. 

2. ROC (Raster Object Creators) 

Tento krok vytváří obrazové objekty na základě vstupního obrazového záznamu. 

Výstupem je vrstva obsahující obrazové objekty (Raster Object Layer). ROC je druhým ze 

sedmi kroků modelu. 

3. ROO (Raster Object Operator) 

Raster Object Opetators pracuje s vrstvou obrazových objektů vytvořenou 

v předchozím kroku. Zde je na výběr celkově z 11 operátorů pro úpravu obrazových 

objektů. ROO je třetím ze sedmi kroků modelu. 
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4. RVC (Raster To Vector Conversion) 

V tomto kroku se provádí konverze rastrové vrstvy obrazových objektů do 

vektorového formátu (Vector Object Layer). RVC je čtvrtým ze sedmi kroků modelu. 

5. VOO (Vector Object Operator) 

Tento krok pracuje s vektorovou vrstvou vytvořenou v předešlém kroku. Výstupem 

je upravená vektorová vrstva. Zde je na výběr celkově z 20 operátorů pro úpravu 

vektorových objektů. VOO je pátým ze sedmi kroků modelu. 

6. VOP (Vector Object Processor) 

Vector Object Processor pouţívá jako vstup vektorovou vrstvu vytvořenou 

v minulém kroku. Pro kaţdý vektorový objekt jsou vypočítány zvolené objektové 

charakteristiky, které jsou doplněny do atributové tabulky k příslušným vektorovým 

objektům. VOP je šestým ze sedmi kroků modelu. 

7. VCO (Vector Cleanip Operator) 

Vector Cleanip Operator upravuje, „čistí“ vektorovou vrstvu do finální podoby. Zde 

je na výběr celkově z 24 operátorů pro úpravu vektorových objektů. VCO je posledním ze 

sedmi kroků modelu. 

Diagram datových toků modelu je zobrazen na obrázku Obrázek 2 – Diagram datových 

toků, (převzato:[ 3]) 
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Obrázek 2 – Diagram datových toků, (převzato:[ 3]) 
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5. POUŽITÁ DATA 

Obrazové záznamy pouţívané v této práci k získávání sítě silničních komunikací jsou 

pořízeny systémem Vexcel UltraCamX. Následující kapitoly informují o vlastnostech 

systému a obrazových záznamech pouţitých v této studii. 

 

Obrázek 3 - Komponenty systému Vexcel UtraCamX, (převzato:[ 6]) 

5.1. UltraCamX 

Tento systém byl uveden na trh v roce 2006. V současné době je to největší 

velkoformátová digitální kamera. Systém se skládá jak z hardwarových tak softwarových 

komponent. UltraCamX je výrobek rakouské společnosti Vexcel Imaging GmbH sídlící ve 

Štýrském Hradci v Rakousku. Tato společnost je vlastněna společností Microsoft 

Corporation a od května 2006 se podílí na projektu Virtual Earth. V rámci tohoto projektu 

jsou vysoce kvalitní letecké obrazové záznamy pouţity k digitální rekonstrukci městských 

oblastí.  
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Obrázek 4 -  Snímací hlava systému UltraCamX, (převzato:[ 6]) 

 Hlava systému UltraCamX se skládá z osmi senzorů. Čtyři snímají panchromatický 

obraz, čtyři snímají multispektrální obraz. Systém je vybaven CCD senzory s vysokým 

výkonem produkující 16-ti megapixelový obraz s radiometrickým rozlišením vyšším jak 

12 bitů. [6].  

U panchromatického obrazového záznamu (14430 x 9420 pixelů) je ohnisková 

vzdálenost 100 milimetrů, u multispektrálního obrazu (4810 x 3190 pixelů) 33 milimetrů. 

Multispektrální obraz se skládá ze čtyř pásem, R+G+B+NIR. Panchromatický obrazový 

záznam je obarvován metodou pan-sharpeningu. Poměr při pan-sharpeningu je 1:3. 

Následující obrázek shrnuje parametry systému. 
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Obrázek 5 - Technická data a specifikace, (převzato:[6]) 

 

5.2. Obrazové záznamy použité v práci 

K potřebám práce pouţívám dvojice obrazových záznamů. První z dvojice je 

multispektrální obraz obsahující tři pásma – červené, zelené a modré, (RGB). Druhým je 

multispektrální obraz kombinující viditelnou a infračervenou část spektra, (CIR). 

(CIR=NIR+Red+Green). Zpracováváním informace z více částí EMG spektra docílíme 

jednoznačnějšího výsledku při klasifikaci na základě spektrálních charakteristik. [1] [Wang 

and Liu (1994)]. 

 Tyto záznamy se pouţívají zejména v aplikacích vyhodnocujících data o zdravotním 

stavu vegetace, ale jsou také vhodné k odlišení amorfních povrchů v krajině, kterým můţe 

být právě asfalt či beton, tedy povrch komunikace. Prostorové rozlišení obrazů je 5 cm. 

Modelové území, na němţ je procedura testována, je situováno do „venkovské“ krajiny 

poblíţ moravského města Štramberk. Ve snímaném území je řada komplikací, které ztěţují 

extrakci silniční sítě. Příkladem nechť jsou komunikace, které jsou v celé své šíři překryty 

čí zastíněny korunami stromů. Volba modelového území byla provedena tak, aby se zde 

vyskytovalo co moţná nejvíce typů ztěţujících faktorů. Problémem je také různorodost 

povrchů extrahovaných komunikací. Řešením problémů se zabývají kapitoly popisující 
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jednotlivé kroky procedury, v kterých jsou tyto problémy odstraněny. Na dvou 

následujících obrázcích je zobrazen výřez ze scény modelového území. 

 

Obrázek 6 - Obrazový záznam RGB 

 

Obrázek 7 – Obrazový záznam CIR 
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6. NAVRŽENÁ PROCEDURA 

Tato kapitola obsahuje jednotlivé kroky procedury vyhodnocení sítě silničních 

komunikací z rastrového obrazu. Jsou zde uvedeny poznatky při budování procedury, 

výběr a nastavení jednotlivých nástrojů, a popis dílčích výsledků. Procedura je vytvořena v 

softwaru Imagine Objective. 

 

6.1. Volba vstupních dat 

Prvním krokem procedury je volba vstupních obrazů. Více o vstupních datech a 

systému Vexcel UltraCamX v kapitole 5. 

 

6.2. Trénování a řízená klasifikace 

Dalším krokem je proces řízené klasifikace. V úvodu jsou vytvořeny trénovací 

plochy. Tento proces podléhá určitým pravidlům. Více k těmto pravidlům v kapitole 3.1.1. 

Jelikoţ je mým úkolem získat pouze jednu informační třídu, pouţil jsem nástroj 

Single Feature Probability (SFP). Tento nástroj provede řízenou klasifikaci nad vstupními 

obrazovými záznamy. SFP je nástroj jehoţ vstupem je dvojice obrazových záznamů, RGB 

a CIR. Výstupem je pak rastrový obraz s jedním pásmem obsahující hodnoty datového 

typu double, které vyjadřují úroveň spektrální podobnosti se vzorkem získaným při 

procesu trénování. Spektrální podobnost je určena porovnáním „vzorku“ vytvořeného na 

základě trénovacích ploch a daného pixelu v obraze. Výpočet je proveden pro kaţdé pásmo 

zvlášť a poté sloučen do jednoho výsledku. Informace je vyjádřena DN hodnotami pixelů 

v rozmezí 0 – 1, (datový typ double). Vyšší hodnota značí vyšší spektrální podobnost se 

vzorkem získaným při procesu trénování. 
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Obrázek 8 - Single Feature Probability, Vlevo: originální obraz, Čárkovaně: Trénovací plochy, Vpravo: 

výstupní obraz nástroje SFP, (převzato:[ 3]) 

Čárkovaně jsou označeny polygony trénovacích ploch. Pixely, spektrálně podobné se 

vzorkem vytvořeným na základě trénovacích oblastí, jsou na pravém obrázku zobrazeny 

světlejším odstínem. 

 

 
Obrázek 9 – Procedura: Výstupní obraz funkce SFP 
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6.3. Segmentace 

Dalším krokem procedury je proces segmentace. Segmentace je způsob rozdělení 

obrazu na segmenty na základě hodnoty a umístění pixelu. Pixely, které jsou prostorově 

spojené a mají podobné hodnoty, jsou spojeny do jednoho segmentu. Vstupem do procesu 

segmentace je originální obrazový záznam. Výsledkem je tematický obraz, ve kterém 

hodnoty pixelu představuji ID třídy sousedících rastrových objektů. Třídy tvoří segmenty. 

Imagine Objetive pouţívá metodu narůstání oblastí, angl. region growing.  

Proces segmentace popisuje následující rovnice: 

shapespec IRIRSC )11(1  

Rovnice 1 - Segmentační rovnice 

Popis proměnných v rovnici: 

SC  podobnostní kritérium 

Ispec  podobnost spektrálních hodnot 

Ishape  podobnost prostorová 

R1  koeficient určující váhu pro spektrální či prostorovou podobnost 

Seskupení jednotlivých pixelů do segmentů počítáme podle následující rovnice: 

2/1]2)(2)(2)[(),( aBzBaGzGaRzRazD  

Rovnice 2 – Výpočet  

Popis proměnných v rovnici: 

a  reprezentativní pixel segmentu (tzv. průměrný pixel) 

z  pixel porovnávaný s reprezentativním pixelem 

xR,xB,xG DN hodnoty pixelu v jednotlivých pásmech obrazu 

 

 V případě, ţe je pixel z zařazen do segmentu reprezentovaného tzv. průměrným 

pixelem a, musí být hodnota D(z, a) menší neţ předem zvolený práh D0 [10]. 
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U multispektrálního obrazového záznamu jsou dvě moţnosti pouţití DN hodnot 

pixelů do procesu segmentace. První moţností je Intesity, kde je vstupem vrstva vytvořená 

zprůměrováním hodnot v jednotlivých pásmech. V případě druhé moţnosti, All Layers, je 

segmentace provedena pro jednotlivá pásma zvlášť a z těchto vrstev je poté prostorovou 

operací Intersection vytvořen jeden finální výstup. U multispektrálních dat je vhodnější 

pouţít moţnost All Layers, z důvodu většího mnoţství informací vstupujících do výpočtu. 

Vstupem můţe být pouze jeden obrazový záznam. Pro lidské oko je přirozenější obraz 

RGB, ale pro odlišení amorfních materiálu v krajině je vhodnější obraz CIR. Proto jsem 

jako vstupní obraz do procesu segmentace pouţil právě obraz CIR. 

Pro běh procesu je klíčové zadat dva parametry. Jedná se o Min Value Difference, 

coţ je minimální velikost rozdílu hodnot mezi sousedními segmenty. Pro 8-bitová data je 

doporučena hodnota 15. [3]. Dalším parametrem je Variation Factor specifikující jak 

důleţitou roli bude hrát DN hodnota jednotlivých pixelů v jednom segmentu. Větší 

Variation Factor umoţňuje vytvoření heterogennějších segmentů, tedy větší variabilitu DN 

hodnot pixelů uvnitř segmentu. Zadáním většího Variation Factor sníţíme tedy počet 

segmentů. Další moţností je zadat hodnotu nejmenší povolené velikosti budoucích 

segmentů, coţ můţe výrazně zkrátit výpočetní čas. Tuto moţnost jsem však nevyuţil, 

protoţe i malé segmenty mohou reprezentovat komunikaci, či její část. Při omezení 

nejmenší velikosti segmentů by byly malé segmenty zahrnuty do větších a v pozdější fázi 

segmentace odfiltrovány. Tím by ztrácelo smysl pouţití obrazů s velmi vysokým 

prostorovým rozlišením. 

Pixel Propability  Layer, vrstva vytvořená při pixelové klasifikaci v předchozím 

kroku, se pouţívá pro výpočet Pixel Probability Zonal Mean kaţdého segmentu. Tato 

hodnota je pouţita jako hodnota atributu Probability a vyjadřuje pravděpodobnost daného 

segmentu, ţe reprezentuje námi hledanou zájmovou třídu. 
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Obrázek 10 – Segmentace, (převzato:[ 3]) 

 

 
Segmentace 

 
Min Value Difference: 15 

Variation Factor:  4 

Minimum Size: 1499 pixelů (Při prostorovém 

rozlišení 5cm) 

 

 
Obrázek 11 - Výstupní obraz procesu Segmentace 
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6.4. Algoritmus detekce hran 

Součástí procesu segmentace je algoritmus detekce hran, Edge Detection 

Algorithm. Pro výběr vhodného algoritmu musíme nejprve pochopit podstatu, k čemu bude 

algoritmus slouţit. Vhodným výběrem typu algoritmu můţeme provést zvýraznění hran 

(edges), zvýraznění linií (lines), nebo zvýraznění linií se šířkou blíţící se nule (roof edges). 

Na následujícím obrázku jsou tyto situace znázorněny graficky. 

 

 
Obrázek 12 – Ramp Edge,Step Edge, Line, Roof Edge, (převzato:[ 2])  

Ramp Edges – hrana v obraze reprezentována postupným zvýšením či sníţením DN hodnot 

Step Edges – speciální případ předchozího; „skoková“ změna DN hodnoty 

Line – region ohraničený hranami; šířka linie musí být menší neţ velikost konvulačního 

okénka 

Roof Edge – linie se šířkou blíţící se nule 
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Příklady uvedené na předchozím obrázku reprezentují ideální teoretické situace. 

V reálných datech je však navíc obsaţen šum, šířka detekovaných linií se můţe měnit, atd. 

Demonstrací reálné situace je tedy následující obrázek.  

 

 

Obrázek 13 – Reálná data vs. Ideální hrana, (převzato:[ 2]) 

Imagine Objective pouţívá algoritmus odvozený od Prewittova filtru či Laplaceova 

filtru.  

 

Obrázek 14 - Nahoře: Prewittův filtr, Dole: Laplaceův filtr, (převzato:[ 2]) 

Prewittův filtr je vhodný pro detekci hran. Laplaceův filtr je určen pro detekci linií.  
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Ve VHR obraze jsou cesty znázorněny jako homogenní regiony s vlastní šířkou. 

Nabízelo by se tedy pouţití Laplaceova filtru. Úkolem filtrování je však zvýraznění hran 

jako vstupu do procesu segmentace. Tyto hrany jsou částečně pouţity jako hrany 

následných segmentů. Proto je pouţit Prewittův filtr. 

 Pro běh algoritmu je nutné zadat práh. Je-li rozdíl mezi DN hodnotou daného pixelu 

a DN hodnotou některého ze sousedních pixelů větší, neţ je prahová hodnota, je tento pixel 

povaţován za kandidáta na okrajový pixel. Výchozí hodnota 18 je vhodná pro 8-bit data. 

[3]. Zadáním vyššího prahu má za následek menší počet hran, coţ ve výsledku můţe sníţit 

počet segmentů. Vhodné je také omezit minimální délku hran. Pokud se v obrazovém 

záznamu nachází velké mnoţství rušivých pixelů, „noisy pixels“, je doporučeno obraz 

vyhladit. Parametr Pre Smoothing specifikuje kolikrát je obraz vyhlazen před během 

algoritmu detekce hran. Vyhlazení zabrání detekování úzkých hran, tzv. Narrow Edges. 

Úzké hrany (jeden, dva pixely na šířku), které se významně spektrálně neliší od okolních 

pixelů. Pokud je cílem vyuţít úzké hrany jako hranice segmentů, nemělo by být 

vyhlazování pouţito. 

Výsledné hranice segmentů jsou určeny procesem detekce hran jen částečně. Také 

záleţí na segmentačních parametrech uvedených v kapitole 6.3. 

Velmi vysoké prostorové rozlišení originálního obrazu způsobuje vysokou variaci 

DN hodnot. Zejména v nehomogenních oblastech obrazu (např.: koruny stromů) je při 

detekci hran zjištěno velké mnoţství neţádoucích hran. Z tohoto důvodu byl obraz před 

pouţitím algoritmu pro detekci hran vyhlazen. Vyhlazení nezabránilo detekci ţádoucích 

hran. 

Nastavení č. 1: 

 
Edge Detection  

 

Pre Smoothing  3 times 

Threshold:   18 

Minimal Lenght:  10 pixels 
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Vysoká hodnota prahu (18) vedla k nedetekovaní některých hran v obraze. Jelikoţ se 

jedná o data s velmi vysokým rozlišením, skutečný přechod mezi dvěma prostředími byl 

„roztaţen“ přes více pixelů, kdy mezi těmito dílčími pixely nebyl rozdíl hodnot větší jak 

prahová hodnota. To vedlo právě k nedetekování některých hran v obraze – potřeba sníţit 

práh. 

Nastavení č. 2: 

 
Edge Detection  

 

Pre Smoothing  3 times 

Threshold:   11 

Minimal Lenght:  10 pixels 

 

Sníţením prahu došlu k detekování více ţádoucích hran v obraze. Změnou tohoto 

nastavení jsem dosáhl lepšího výsledku. 

Dalším logickým předpokladem je skutečnost, ţe ţádoucí hrany jsou delší neţ 10 

pixelů. Zvýšil jsem tedy minimální moţnou délku výsledných hran. 

Nastavení č. 3: 

 

Edge Detection  

 

Pre Smoothing  3 times 

Threshold:   11 

Minimal Lenght:  30 pixels 

 

Tento předpoklad se ukázal jako nesprávný. Došlo k odstranění chybných, ale 

bohuţel i ţádoucích hran.  

Nejlepší výsledek tedy dostáváme při nastavení č. 2. Tudíţ úvaha z literatury [3] se 

ukázala jako mylná při prostorovém rozlišení 5 centimetrů. 
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Obrázek 15 - Algoritmus Detekce hran, Nahoře: Původním obrazový záznam, Dole: Vrstva hran 
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6.5. Úprava segmentů – Probability Filter 

Prvním krokem při práci s vrstvou segmentů je filtrování na základě hodnoty atributu 

Pixel Probability Zonal Mean. Provedl jsem odstranění segmentů, jejichţ zonální 

pravděpodobnost je niţší neţ stanovený parametr Minimum Probability. Vyšší Minimum 

Probability má za následek odstranění více segmentů. 

Tímto nástrojem jsem odstranil segmenty, jejichţ zonální pravděpodobnost je menší 

neţ 0,25. 

 
Probability Filter 

 

Minimum Probability: 0,25 

 

 
Obrázek 16 – Probability Filter 

 

6.6. Úprava segmentů – Centerline Convert 

Tímto nástrojem byly detekovány středové linie rastrových segmentů. 
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Při prostorovém rozlišení 5 cm byly nejlepší výsledky získány při následujícím 

nastavení: Minimální šířka rastrového objektu, při které (a niţší) nebudou detekovány 

středy linií, byla definována na 17 pixelů. Maximální šířka rastrového objektu, při které (a 

vyšší) nebudou detekovány středy linií, byla definována na 100 pixelů. Při změně 

prostorového rozlišení originálního obrazu musíme tyto hodnoty upravit. 

 

 

Centerline Convert 

 

Min Width: 17 pixelů 

Max Width: 100 pixelů 

 

6.7. Konverze rastrových objektů do vektorové podoby 

Vrstvu obrazových segmentů konvertujeme do vektorového formátu *.shp, Imagine 

Objetive provádí konverzi plně automaticky a nabízí převod do liniové či polygonové 

vrstvy. Algoritmy automatické vektorizace (proces konverze rastru do vektoru) vycházejí z 

algoritmů zpracování digitalizovaného obrazu a umělé inteligence. Vektorizace je 

prováděna na principu hledání kostry (skeletu, odtud pojem skeletonizace) objektu, coţ je 

metoda často pouţívaná pro ztenčování objektů. Po nalezení skeletu jsou vyhledány na 

sebe napojené pixely (v rámci 4 či 8 okolí) a ty tvoří poţadovanou linii.  
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Obrázek 17 – Vektorová vrstva zobrazená nad originálním obrazovým záznamem 

 

6.8. Úprava vektorových objektů 

Nyní pracujeme s liniovou vektorovou vrstvou. Jak je vidět na předchozím obrázku, i 

díky VHR originálního obrazu, je vektorová vrstva značně prostorově nekompaktní a musí 

projít úpravami, neţ začne slouţit jako vhodná reprezentace silniční sítě. 

K úpravě vektorové vrstvy nabízí Imagine Objective mnoţství nástrojů. Pracoval 

jsem s generalizací (Generalize), napojováním linií (Line Link, Line Snap), odstraňováním 

linií (Line Remove), a vyhlazením (Smooth). 
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6.9. Úprava vektorových objektů – Generalizace 

Z důvodu vysoké prostorové nekompaktnosti jsem vrstvu v prvním kroku úprav 

vektorové vrstvy generalizoval. K tomuto účelu je v Imagine Objective nástroj Generalize. 

Tento nástroj zjednodušuje linie a polygony odstraněním přebytečných vrcholů. 

Parametrem, který ovlivňuje úroveň generalizace je Tolerance. Práce algoritmu je 

ilustrována na následujícím obrázku. Pokud je vzdálenost vrcholu větší neţ velikost 

parametru Tolerance, je daný vrchol zachován. Větší hodnota parametru má tedy za 

následek odstranění více vrcholů. 

 

Obrázek 18 – Nástroj Generalize, (převzato:[ 3]) 

 

Generalize 

 

Tolerance: 1 metr 
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Obrázek 19 – Generalizace 

 

6.10. Úprava vektorových objektů – Napojení linií 

Dalším krokem je napojení linií. K tomuto účelu je v Imagine Objective nástroj Line 

Link. Tento nástroj provádí napojování linií na základě měření níţe uvedených proporcí a 

zároveň umoţňuje omezit linie ve výstupní vrstvě podle jejich délky. Nástroj Line Link 

provádí napojování vţdy jen dvou nejbliţších linií. Z tohoto důvodu je účelné jej pouţít 

vícekrát za sebou. V této fázi procedury se podařilo odstranit problém zastíněných čí 

překrytých komunikací korunami stromů. 

Max Gap – Specifikuje maximální vzdálenost mezi liniemi, při které a vyšší jiţ 

nejsou linie napojeny. 
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Min output lenght – Minimální velikost linií ve výstupní vrstvě. 

Min link lenght – Linie menší neţ hodnota tohoto parametru není zahrnuta do této 

operace.  

 

Line Link 1 

 

Max Gap:   10 

Min output lenght: 2 

Min link lenght: 2 

 

 

Line Link 2 

 

Max Gap:   20 

Min output lenght: 4 

Min link lenght: 4 

 

 

Line Link 3 

 

Max Gap:   40 

Min output lenght: 8 

Min link lenght: 8 
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Obrázek 20 – Napojení linií 

 

6.11. Úprava vektorových objektů – Vyhlazení vrstvy 

Nyní přišel čas vektorovou vrstvu vyhladit. Pouţil jsem nástroj Smooth. Úroveň 

vyhlazení se koriguje parametrem Smoothing Factor, hodnotami od 0 do 1.  

 

Smooth 

 

Smoothing Factor: 0,5 

 



Ondřej Havel: Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací 

2012  37 

 

 

Obrázek 21 - Vyhlazení vrstvy 

 

6.12. Úprava vektorových objektů – Křižovatky tvaru „T“ 

Nyní je potřeba vyřešit situaci křiţovatek tvaru „T“ (T Junction). K tomuto účelu 

jsem vyuţil nástroj Line Snap. Nástroj pracuje s maximální povolenou mezerou mezi 

volným koncem a nejbliţší linií – Max Gap. 

 
 

Line Snap 

 

Max Gap:  10 

 

Problémem při této operaci je napojování linií i v místech, kde se křiţovatky typu 

„T“ nenacházejí. Takovéto chybné napojení je vidět na Obrázek 23 – Výsledná vektorová vrstva 

zobrazená nad originálním obrazem. 
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Obrázek 22 – Řešení křižovatek tvaru „T“ 

 

6.13. Úprava vektorových objektů – Odstranění krátkých linií 

Nástroj Line Remove provede odstranění krátký linií. Tuto operaci definují dva 

parametry.  

Max Gap –  specifikuje maximální mezeru mezi koncovými body linií.  

Min Remove Lenght – udává minimální délku ponechané linie.  

Při následujícím nastavení jsou odstraněny veškeré linie, které jsou dále neţ 5 metrů 

od další linie. 

 
 

Line Remove 
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Max Gap:   5 

Min remove lenght: 0 

 

 
Obrázek 23 – Výsledná vektorová vrstva zobrazená nad originálním obrazem 
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7. ZHODNOCENÍ PROCEDURY 

Navrţená procedura představuje slibný směr k přesnému vyhodnocení silniční sítě 

z leteckých obrazových záznamů. Při budování této procedury jsem kladl důraz na přesnost 

a její udrţení aţ do výsledné vektorové vrstvy. Počáteční přesnost byla zajištěna pouţitím 

obrazových záznamů s velmi vysokým prostorovým rozlišením. Při pouţití těchto dat se 

však vyskytly problémy, se kterými se autoři [4] [5] [11] při zpracování obrazů s niţším 

prostorovým rozlišením nesetkali. Vysoké rozlišení umoţnilo detekovat například 

automobily na komunikacích, silniční nadjezdy komunikací niţších tříd, apod. Problémem 

byla také nepravidelná a nejednotná struktura cest, kdy okraje silnic byly často překryty 

korunami stromů. Při změně povrchu komunikace, například z asfaltu na beton, byla tato 

komunikace klasifikována do více segmentů. Většinu problémů se mi podařilo odstranit 

správným výběrem metod a nástrojů a korektním nastavením všech parametrů. 

Testování procedury bylo provedeno na území o velikosti přibliţně 2 000 m
2
 -   

Obrázek 6 - Obrazový záznam RGB. V případě několikanásobně většího území se zvyšuje 

výpočetní čas procesu Segmentace. Tento problém lze řešit převzorkováním vstupních 

obrazů. Poté je moţné zpracovávat území o několikanásobně větší rozloze. Převzorkování 

má však za následek jak sníţení přesnosti vstupních obrazů, tak i výstupní vektorové 

vrstvy a úpravu některých parametrů vstupujících do procedury.  

V následujících krocích je nutný zásah operátora: 

- Vytvoření trénovacích ploch. 

- Nástroj Centerline Convert. V tomto kroku se zadávají parametry v počtu pixelů, 

tudíţ je nutné přihlédnout k aktuálnímu prostorovému rozlišení vstupních 

obrazových záznamů. 
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V kaţdém případě pouţití této procedury mě dovedlo k úspěšnému vyhodnocení sítě 

silničních komunikací. Získaná data jsou vhodná do map, plánů či aplikací zobrazujících 

data ve velkých měřítcích. 
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8. POROVNÁNÍ PRACNOSTI 

Porovnání pracnosti navrţené procedury s tradičními postupy získávání vektorových 

dat je posledním úkolem práce. Tradičním a doposud nejběţnějším postupem získávání 

vektorových dat je ruční vektorizace rastrového obrazu. Více o této metodě v kapitole 2. 

Negativem tohoto přístupu je vysoká časová náročnost, kdy operátor ručně vytváří veškeré 

vektorové objekty. Dalším faktorem je subjektivním dojem operátora, kdy dva operátoři 

nikdy nevytvoří identickou vektorovou vrstvu stejného území. Pozitivem této metody je 

vysoká přesnost a skutečnost, ţe výsledná vektorová vrstva jiţ nepotřebuje úprav a je 

vhodná pro reprezentaci vektorizovaného fenoménu.  

V případě automatizovaného přístupu je výsledná vektorová vrstva k dispozici téměř 

okamţitě. Výpočetní čas procedury v oblasti o velikosti přibliţně 2000 m
2 

byl cca 2 

minuty. Na území několikanásobně větších rozměrů výpočetní čas narůstá. Výsledná 

vektorová vrstva se oproti ručnímu výstupu vyznačuje niţší přesností a nutností projít 

úpravami, jelikoţ se některé překáţky nepodařilo odstranit. Největším překáţkou se 

ukázalo řešení křiţovatek tvaru „T“. V této fázi dochází k napojování i v místech, kde to 

není ţádoucí. Proto je nutné vektorovou vrstvu zkontrolovat a případné nedokonalosti 

opravit. Automatizovaná metoda je časově daleko efektivnější a představuje slibný směr 

k přesnému vyhodnocení silniční sítě z leteckých obrazových záznamů. Jelikoţ se dnešní 

doba řídí heslem „čas jsou peníze“, pouţití této procedury můţe ušetřit významnou část 

firemních nákladů. 
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