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Summary
The bachelor thesis solves verification of visibility analysis from a line in ArcGIS.
At the beginning of the work is described, how ArcGIS is describing the visibility. Next,
there is defined appropriate area and it is suggested procedure to verify the visibility. In
other part of the thesis they area described used data and software tool ArcGIS. In last part
of the thesis are summarized results and there is defined final evaluation.
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Anotace
Bakalářská práce pojednává o ověření analýzy viditelnosti z linie v programovém
prostředí ArcGIS. V úvodu samotné práce je zmíněno jakým způsobem ArcGIS popisuje,
že viditelnost vyhodnocuje. Následně je vymezeno vybrané vhodné území a navržen
postup pro ověření analýz viditelnosti. V další části jsou popsána použita data a
programové vybavení ArcGIS. V poslední části práce jsou shrnuty dosažené výsledky a
vyrčení závěru.
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1. ÚVOD
Výpočet viditelnosti patří mezi základní GIS analýzy uskutečňované nad
digitálním modelem reliéfu (dále jen DMR), který je obsažen v řadě GIS softwarů. Prvním
krokem při výpočtu analýzy viditelnosti je kvalitní DMR, vhodně vybraná interpolační
metoda a eventuálně následující doplnění modelu o případnou zástavbu a vegetaci.
Analýzy viditelnosti dnes zahrnuje již velké množství softwaru, a to nejen v komerčních
ale i ve volně šiřitelných aplikacích. Bohužel ne všechny jsou schopné vyřešit viditelnost
pro rozlehlá území.
V historii se této analýzy využívalo především k vojenským potřebám.
V současnosti již existuje široká škála využití takovéto analýzy v mnoha různých oborech
lidské aktivity. Nejrozšířenějším z nich je cestovní ruch a s ním všude přítomné vyhlídky a
rozhledny.
V této bakalářské práci se však nebudu zabývat viditelností pouze z jednoho bodu,
čeho využívají rozhledny, nýbrž z linie. K samotným analýzám viditelnosti bude využito
programové prostředí

ArcGIS 10, který patří mezi komerční softwary. Pro analýzy

viditelnosti existuje několik nástrojů. V této práci se však budu blíže zabývat pouze jedním
nástrojem, který stanovuje viditelnost pro celé území.

Náplní této práce je tedy ověřit konkrétně nástroj Viewshed, a to z důvodu, že
existují ještě další souběžně vypracovávané projekty (DP apod.), které staví na
předpokladu, že analýza viditelnosti z linie v ArcGIS funguje na principu součtu
viditelností z jednotlivých vertexů linie, jak je popsáno v helpu programu. Toto tvrzení je
zapotřebí ověřit a ujistit se, že tento algoritmus nevyužívá popřípadě nějaké další
optimalizační úpravy na konečné doladění výsledku, což bude hlavním tématem této práce.
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2. CÍLE PRÁCE
Dle nápovědy v programu ArcGIS je algoritmus sloužící pro výpočet viditelnosti
z linie určen pouze jako součet všech gridů viditelností z jednotlivých vertexů dané linie.
Jelikož je ale možné, že tento algoritmus pro výpočet viditelnosti je dále optimalizován a
k určení výsledného obrazu viditelnosti využívá ještě nějakou další interpolační metodu na
konečné doladění výsledku, o které však není v nápovědě programu zmíněno, bylo by
dobré tento nástroj ověřit a ujistit se tak o úplnosti nápovědy.
V této bakalářské práci se zaměřím na způsob výpočtu viditelnosti z linie a chtěla
bych tak dokázat skutečnou kompletnost nápovědy uvedené v programovém vybavení
ArcGIS. Ověřovat analýzu viditelnosti z linie budu provádět celkem na čtyřech vybraných
liniích a to na jednom zvoleném členitějším území.
Tato bakalářská práce pak bude nadále mít úlohu jako ověřený doklad při
navázání jakékoliv další práce týkající se viditelnosti z linie pomocí nástroje Viewshed pro
obecného uživatele.

Dílčí cíle práce
 Prostudovat nápovědu fungování nástroje pro výpočet viditelnosti z linie v
programu ArcGIS.
 Zjistit jaké morfologické charakteristiky se u terénu obvykle stanovují a zvolit
adekvátní nástroje v ArcGIS.
 Vybrat vhodné testovací území.
 Provést morfologickou analýzu pro daný terén.
 Připravit vstupní data.
 Provézt analýzu ověření viditelnosti z linie.
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3. ÚVOD DO ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Výpočet viditelnosti patří mezi základní a velmi rozšířené GIS analýzy
uskutečňované nad digitálním modelem reliéfu (dále jen DMR), který je obsažen v řadě
GIS softwarů. Dnes jsou tyto analýzy využívané v hojné míře především v již zmiňovaném
cestovním ruchu.
Prvním krokem při výpočtu analýzy viditelnosti je kvalitní DMR, vhodně vybraná
interpolační metoda a eventuálně následující doplnění modelu o případnou zástavbu a
vegetaci. Pro DMR lze vyjádřit také různé morfometrické charakteristiky, jako je sklon,
orientace svahů a zakřivení povrchu, které mohou analýzu viditelnosti výrazně ovlivnit.
Popis algoritmů používaných v komerčních programech jako je ArcGIS, bývá
často předmětem obchodního tajemství a obvykle nebývá tedy nikde podrobně publikován.
Uživatelé se tak musí většinou spokojit se stručným popisem nabízené funkce uvedeným
v nápovědě programu. Zůstává zde tak prostor pro určité nejasnosti ve funkci u nabízených
nástrojů.
Spousta lidí nástroj pro výpočet viditelnosti – Viewshed hojně využívá. Jelikož
jsem ale nenašla nikoho, kdo by se zabýval či jakkoliv blíže zkoumal tento nástroj
(algoritmus) a existují i nějaké další práce, které staví pouze na předpokladu, jak asi tento
nástroj funguje, je nezbytně nutné nástroj otestovat a ověřit tak kompletnost nápovědy
v samotném programu. Spokojit se pouze se stručným popisem nástroje, který je v helpu
uveden, nelze.
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3.1. ANALÝZY VIDITELNOSTI
Vstupní data analýzy viditelnosti jsou připravený DMR a místo pozorování ať už
bodového, či liniového typu. Velikost viditelné oblasti je ovlivněna nejen zvoleným DMR
a místem pozorování, ale také zvoleným algoritmem.
Obecně je známo, že cílem algoritmu pro výpočet viditelnosti se stává každý pixel
rastru a následné určení, zda daný pixel je, či není viditelný z daného místa pozorování.
Obrázek vpravo nám
demonstruje,

jak

ArcGIS

popisuje, že probíhá algoritmus
pro výpočet viditelnosti z linie.
Tedy, že postupně bere každý
vertex

vybrané

linie

(na

obrázku pro demonstraci jsou
vybrány pouze
následně

3

určí

vertexy),
viditelnost

z každého toho vertexu zvlášť a
nakonec provede součet všech
těch

výsledných

rastrů

viditelností a výsledkem je pak
rastr

viditelnosti

ze

všech

vertexů, tedy z linie. Jak vidíte
na obrázku, tmavě oranžová
místa jsou viditelná a světlá
místa jsou neviditelná.

Obrázek 1: Princip algoritmu pro výpočet viditelnosti z linie
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Pro analýzy viditelnosti existuje v prostředí ArcGIS několik nástrojů. Tento druh
prostorových analýz vyžaduje zapnutí extenze 3D Analyst. (viz obrázek č. 2)

Obrázek 2: Zapnutí extenze 3D Analyst

Existuje několik nástrojů sloužících pro výpočet viditelnosti a každý z nich je
specifický:
 Line of sight – neboli viditelnost mezi dvěma body. Tento nástroj vytváří tzv.
liniové téma, které vypovídá o tom, které části linie (spojnice mezi dvěma body)
jsou viditelné, a které ne. [2], [5]
 Viewshed – viditelnost z daného stanoviště pro celé území. Tímto nástrojem se
budeme blíže zabývat v další kapitole.
 Visibility – základní nástroj pro analýzu viditelnosti v programu ArcGIS, který je

integrován pouze v modulu Single Output Map Algebra (analogicky Multiple
Output Map Algebra).

2012

Stránka 5

Klára Parwová: Ověření analýzy viditelnosti z linie v ArcGIS

3.1.1. VIEWSHED
Nástroj Viewshed se používá k určení viditelnosti z daného stanoviště pro celé
území. Tento algoritmus je využíván ke stanovení viditelných buněk rastru z jednoho či
více bodových nebo liniových pozorovatelen. V podstatě se jedná o jednoduchý nástroj,
nicméně ale poměrně početně náročný. Doba zpracování je závislá především na rozlišení
vstupního DMR a komplexnosti místa pozorování.
Abychom mohli naplno využít funkce, které nám tento nástroj umožňuje,
potřebujeme přidat k bodové vrstvě pozorovatelů (místa, odkud je vidět) několik parametrů
jako jsou offset (vyvýšení pozorovatele nebo cíle pozorování), úhel pohledu a dohledovou
vzdálenost.

Obrázek 3: Popis všech proměnných tak, jak vstupují do analýzy.
[zdroj: ESRI Help for ArcINFO]

Offset
Výšková hodnota, která je připočtena k nadmořské výšce. Parametr určuje,
jak vysoko je pozorovatel (Offset1), respektive pozorovaný objekt (Offset2) nad
terénem.

Obrázek 4: Popis parametru Offset.
[zdroj: ESRI Help for ArcINFO]
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Azimuth
Určuje horizontální úhel pohledu, resp. jeho dolní (1) a horní (2) mez.
Parametr určuje, do jaké šířky se pozorovatel může dívat. Prakticky to znamená, že
pokud je pozorovatel omezen určitou bariérou, např. lesem nebo budovou, lze to
v analýze viditelnosti pomocí parametru Azimuth zohlednit. Parametr Azimuth1 je
počáteční úhel, Azimuth2 je úhel koncový.

Obrázek 5: Popis parametru Azimuth.
[zdroj: ESRI Help for ArcINFO]

Vert
Specifikuje vertikální úhel, resp. jeho horní (1) a dolní (2) hranici.
Parametr stanovuje, jak „vysoko“ (Vert1) a jak „hluboko“ (Vert2) se pozorovatel
z daného místa může podívat.

Obrázek 6: Popis parametru Vert.
[zdroj: ESRI Help for ArcINFO]

Radius
Radius1 určuje nejkratší pohledovou vzdálenost, resp. vzdálenost, od které
pokládáme za vhodné uvažovat dohlednost (např.: při pohledu z rozhledny se
nekoukáme těsně před sebe). Rádius 2 pak určuje nejdelší pohledovou vzdálenost.

Obrázek 7: Popis parametru Radius. [zdroj: ESRI Help for ArcINFO]
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Viewshed v programu ArcGIS 10 najdeme v ArcToolbox/ 3D Analyst Tools/
Raster Surface/ Viewshed.
Jako vstupní parametry pro výpočet je potřeba vložit připravený DMR a bodové
nebo liniové místo pozorování. (viz obrázek č. 8)

Obrázek 8: Umístění a nástroje Viewshed.

Viditelnost jednotlivých buněk rastru je stanovena porovnáním výšky úhlu středu
buňky s výškovým úhlem pozorování. Znamená to, že pozorovatel může vidět pouze ty
objekty, respektive jejich části, které vystupují nad horizontem. Tedy pokud bod leží nad
obzorem, je považován za viditelný. Každá buňka ve vstupním rastru dostane hodnotu
podle toho, z kolika míst pozorování je vidět. Pokud máme jako místo pozorování pouze
jeden bod, každé buňce, která je vidět, je přiřazena hodnota 1 a všechny ostatní buňky,
které není vidět, dostanou hodnotu 0. [Li 2005]
V případě, že máme jako místo pozorování více bodů, lze odvodit (reklasifikovat)
grid, který je pak opět složen ze dvou hodnot (viditelné, neviditelné).

Obrázek 9: Určení viditelnosti pomocí nástroje Viewshed.

2012

Stránka 8

Klára Parwová: Ověření analýzy viditelnosti z linie v ArcGIS

3.2. DIGITÁLNÍ MODEL RELIÉFU
Digitální model reliéfu (dále jen DMR; angl. ekvivalent Digital Terrain Model,
DTM) jsou hojně používanou geoinformační technologií, obecně využívanou pro
reprezentaci reliéfu terénu v prostředí geoinformačních systémů. Umožňují reliéf nejen
zobrazovat, ale také analyzovat, získávat o něm celou řadu informací a ty dále využívat
v procesu rozhodování. [Rapant 2006]
DMR představují digitální popis a reprezentaci povrchu terénu pomocí dat a
vhodného interpolačního algoritmu. Vzhledem k tomu, že převislé útesy a zlomy jsou
v přírodě relativně vzácné, jsou topografické povrchy nejčastěji reprezentovány tak, že pro
každou dvojici x a y existuje právě jedna hodnota z. DMR je proto spíše 2.5D model než
3D. [Rapant 2006]
DMR může reprezentovat i jiné povrchy, např. geologická rozhraní, nebo
reprezentovat i různé veličiny, jako jsou koncentrace znečisťujících látek v půdě nebo
podzemní vodě apod.
Myšlenka vytvoření digitální reprezentace reliéfu v počítači se obvykle přisuzuje
dvěma inženýrům z bostonského Massachusetts Institute of Technology (MIT), kteří
koncem padesátých let minulého století vytvořili první programy, umožňující tvorbu a
využívání digitálních modelů reliéfu. Jsou také autory vůbec první definice DMR [Miller
1958]:
DMR je jednoduše strategickou reprezentací kontinuálního povrchu zemského
prostřednictvím velkého počtu vybraných bodů o známých souřadnicích X, Y a
Z v libovolném souřadnicovém systému.
Digitální model reliéfu představuje digitální reprezentaci průběhu topografické
plochy georeliéfu. Definice vychází z pohledu geografie. Reliéf je v tomto případě bez
jakéhokoliv pokryvu ať už přírodního původu nebo antropogenního (stromy, budovy,
mosty apod.). Zpravidla dnes vzniká vyčištěním (filtrováním) prvků pokryvu z digitálního
modelu povrchu pořízeného LIDAR, IfSAR. Používá se pro hydrologické analýzy,
v geologii, v geografii ve studiích užití území a mnoha dalších aplikacích. [Minár 1998]
Pozor, pojem digitální model terénu není ekvivalentní k pojmu digitální model
reliéfu. Pojem digitální model terénu je používán jako obecný pojem zahrnující různé
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reprezentace a koncepce reliéfu a povrchů. Digitální model terénu je množinou
reprezentativních bodů, linií a ploch, uloženou v paměti počítače a algoritmus pro
interpolaci nových bodů dané planimetrické pozice, nebo pro odvození jiných informací
(např. sklon svahu, apod.). [Rapant 2006]
Dle publikace od Kim et al. [4] se používají dvě strategie analýzy viditelnosti.
Prví je omezit hledání na klíčových topografických bodech v krajině, jako jsou vrcholy,
doly (jámy) a průsmyky. Druhým bylo použití heuristické, které bylo použito na jiné
maximální pokrytí prostorových problémů reliéfu, jako např. lokalizační alokace.
Výsledky ukazují, že použití těchto dvou strategií má za následek snížení výpočetní doby,
ale za cenu ztráty 10% viditelnosti ve sledované oblasti. [Kim et al. 2004]
Je vhodné se tedy při zkoumání analýzy viditelnosti zaměřit na „strategická
místa“ dle tvaru terénu, kde se může výsledná viditelnost hodně měnit. Velikost viditelné
oblasti je ovlivněna nejen použitým DMR, ale samozřejmě také místem pozorování a
zvoleným algoritmem.

3.2.1. MORFOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY
Pro charakterizování složité plochy, jakou je i georeliéf, se vedle kvalitativních
(morfografických) termínů používají i kvantitativní (morfometrické) parametry, jejichž
hodnotu lze vyjádřit prostorovými mírami a z nich odvozenými parametry (jako je výška,
délka, šířka, plocha, sklon, křivost, expozice apod.) podle [Minár 1996].
Morfometrie se tedy zabývá číselným vyvozováním charakteristiky tvarů
zemského povrchu pro potřeby morfografie. Morfometrie umožňuje kvantifikovat
kvalitativní znaky terénních tvarů či jejich prvků a tím nabízí také možnosti exaktního
vystižení jejich vzájemných vztahů.
Morfometrická analýza je metoda, pomocí které získáváme informace
z morfometrických map, resp. z digitálního modelu reliéfu.
Prostorovou pozici tvarů lze vyjádřit souřadnicemi prostorové sítě v kombinaci
údajů úhlových a metrických.
Morfometrické charakteristiky můžeme vyšetřovat buď pro jednotlivé body nebo
pro plošné prvky topografické plochy, nebo pro větší části zemského povrchu. Některé
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charakteristiky lze z map vyčíst nebo na mapové kresbě změřit přímo, popřípadě
s použitím dodatečných konstrukcí.
Základními charakteristikami jsou:
 Střední výška topografického tělesa (nadmořská výška)
 Střední sklon topografického tělesa
 Orientace topografické plochy
 Zakřivení topografické plochy
Rozměry tvarů vyjadřuje morfometrie výhradně metricky. Na morfometrii je též
založena metodika konstrukce terénních profilů. Z morfometrické analýzy lze také dospět
k představám o půdorysné ploše a tvaru povodí, o hustotě údolní sítě, o délkách drah
vodních toků a sklonech jejich údolního dna v grafické podobě spádových křivek atd.
Sklon (Slope) – je nejdůležitější ukazatel pro hodnocení rychlosti a tím i množství
odtoku vody po povrchu reliéfu. Bez pochyb se jedná o nejpoužívanější morfometrický
ukazatel. [Miklós et al. 1997]. Sklon georeliéfu lze definovat jako úhel, který svírá
dotyková rovina k danému bodu s vodorovnou rovinou rovnoběžnou s hladinou světového
oceánu resp. s průběhem Geoid [Minár 1998]. Sklon reliéf představuje změnu
nadmořských výšek ve směru spádové křivky. [Geomodel 2005]. Sklon vychází z první
derivace povrchu a je udáván v procentech převýšení nebo ve stupních.
Orientace (Aspect) – expozice reliéfu neboli orientace reliéfu vůči světovým
stranám. Je založena na první derivaci povrchu stejně jako sklon. Jednotkou orientace jsou
stupně udávané ve směru hodinových ručiček od severu [Miklós et al. 1997]. Vyjádřena je
většinou v následujících hodnotách: sever, severovýchod, východ, jihovýchod, jih,
jihozápad, západ, severozápad a rovina.

Obrázek 10: Znázornění orientace ke světovým stranám.
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Zakřivení (Curvature) – zakřivení reliéfu vychází z druhé směrové derivace
DMR. Výpočet je založen na změně výšek v předem definovaném směru. Výsledkem
takovéto analýzy je pak zvýraznění průběhu terénních hran k vůči ostatním částem
povrchu. Každý povrch má obecně různé křivosti v různých směrech. [Miklós et al. 1997].
Existují tedy dva typy analýz zakřivení a to tangenciální a profilové. Pro použití
v geovědách je důležitá profilová křivost. Kladné a záporné hodnoty profilové a
tangenciální křivosti mohou být kombinovány k definování elementárních forem
georeliéfu. Každá elementární forma má rozdílný tok materiálu. Konvexní a konkávní
formy ve směru gradientu mají tok urychlený a zpomalený, a konvexní a konkávní formy
ve směru tečny k vrstevnici mají tok konvergentní a divergentní.
Tangenciální (planární, horizontální) křivost – je křivost kolmá na gradient,
vyjadřuje změnu velikosti úhlu orientace svahů, což ovlivňuje divergenci a konvergenci
vodních toků. Měří se v normálových rovinách. Kladné hodnoty nám ukazují hřbety,
nulová hodnota nám vyznačuje plochý terén a záporné hodnoty ukazují údolí.
Profilová (vertikální) křivost – je křivost ve směru gradientu, vyjadřuje změnu
úhlu sklonu georeliéfu, čímž je vyjádřena změna rychlosti toku hmoty podél spádnice
křivky. Taktéž se měří v normálových rovinách. Profilová křivost nám tedy ovlivňuje
zrychlení či zpomalení vody a také rozlišuje horní a dolní svahy. Kladné hodnoty
identifikují vypouklé (konvexní) svahy, nulová hodnota ukazuje ploché svahy a záporné
hodnoty identifikují vyduté (konkávní) svahy.
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Obrázek 11: Jednotlivé části svahu a pravděpodobný pohyb vody. [8]

Obrázek č. 11 nám znázorňuje jednotlivé části svahu s rozdílnou konvergencí a
divergencí. Šipky pak ukazují pravděpodobný možný odtok vody.

Obrázek 12: Ukázky rastrů tangenciální a profilové křivosti.
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4. POUŽITÁ DATA A PROSTŘEDKY
Tato kapitola se již bude zabývat praktickou částí práce. Tedy podrobněji daty,
která byla v práci použita a programovým vybavením. Konkrétně o jaká data se tedy
vlastně jedná, jejich základní informace a taktéž základní informace o programovém
vybavení.

4.1. VÝCHOZÍ DATA
K samotné analýze viditelnosti byla zvolena oblast povodí řeky Morávky. Byla
tedy zvolena oblast, která patří mezi členitější a mohlo se proto předpokládat, že by zde
mohly nastat případné rozdíly ve výsledných analýzách.
Pro účely těchto analýz jsem k vytvoření DMR zvolila digitální topologickovektorovou databázi DMÚ 200 (Digitální model území 200). Jedná se o komplex dat a
programových prostředků pro sběr, redakci a distribuci digitálních informací o území.
Data, jako jedna z uvedených složek, představují digitální mapové dílo, které je
reprezentováno

souborem

geografických

informací

(geodat)

uchovávaných,

organizovaných a poskytovaných ve vektorové formě. DMÚ 200 pochází z Vojenského
topografického ústavu v Dobrušce. [12]
Data jsou uspořádána do sedmi logických vrstev:
 Terénní reliéf
 Vodstvo
 Sídla
 Komunikace
 Vedení
 Rostlinný a půdní kryt
 Hranice
Tyto logické vrstvy jsou fyzicky klasifikovány do celé řady datových vrstev. Data
svou přesností a stupněm generalizace odpovídají mapám v měřítku 1 : 200 000. Přesnost
polohopisu je 50 – 100 metrů. Datum poslední aktualizace je leden 1998. Základní
informace o databázi DMÚ 200 je možné získat zde [12].
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4.2. PROSTŘEDKY
Celá práce se týká ověření nástroje pro výpočet viditelnosti – nástroje Viewshed,
který se nachází v komerčním programovém vybavení zvaném ArcGIS for Desktop, neboli
desktopová verze programu ArcGIS od firmy ESRI. ArcGIS je geografický informační
systém, jehož obsahem jsou výkonné a efektivní nástroje pro editaci, analýzu a modelování
spolu s možnostmi datových modelů a správy dat. Tyto nástroje pokrývají většinu
nejčastěji používaných GIS úloh. Pořizování a editaci dat, jejich správa a analýza, dále
tvorba map a publikace dat a aplikací prostřednictvím internetu.
ArcGIS se skládá ze tří zásadních částí, pokrývajících kompletní řešení GIS na
jakékoliv úrovni:
 Integrované sady aplikací GIS – ArcGIS Desktop
 Rozhraní pro správu geodatabáze v DBMS – ArcSDE
 Systém pro distribuci dat a služby GIS na internetu – ArcIMS

ArcGIS umožňuje také rámec pro implementaci libovolně rozsáhlého GIS.
ArcGIS je soubor částí, které mohou být sestaveny do jednoho desktop systému nebo
rozloženy do heterogenní počítačové sítě pracovních stanic a serverů.
ArcGIS je založen na průmyslových standardech, např. ISO, OGIS a také firma
ESRI jako jeden z klíčových členů konsorcia OpenGIS, se významně podílí na tvorbě a
prosazování standardů GIS, které samozřejmě implementuje do svých softwarových
produktů. Produkty ArcGIS jsou velmi uživatelsky přívětivé.
Jedná se o sadu integrovaných navzájem spolupracujících softwarových aplikací, jako jsou
ArcMAP, ArcCatalog a ArcToolbox
Použitím těchto tří aplikací lze provést téměř jakoukoliv GIS úlohu. Všechny tři
aplikace jsou k dispozici ve třech variantách lišících se funkčností a tvoří tak základní
softwarové produkty ArcGIS Desktop jako jsou ArcView, ArcEditor a ArcInfo.
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5. OVĚŘENÍ ANALÝZY VIDITELNOSTI
Metoda zpracování
V následujících podkapitolách bude popsán podrobný postup celé práce. Blíže
tedy specifikuji, jakým způsobem jsem vytvořila DMR sloužící jako podklad pro určování
viditelností. Dále jaké morfologické charakteristiky byly nad DMR prováděny, jakým
způsobem a s jakými parametry byly nastaveny. Zde se musím také zmínit, že
morfologická analýza se prováděla kvůli následnému stanovení linií pozorování, aby tak
linie byly zvoleny strategicky. Jelikož přichází v úvahu možná závislost viditelnosti na
členitosti terénu v okolí, tak aby zvolené linie pro pozorování zastupovaly jak oblast
velkého tak i malého zakřivení. Tedy kde, proč a taky jakým způsobem byly stanoveny
linie jako místa pozorování. A nakonec testování, porovnávání výsledků mezi sebou a
konečné vyrčení závěru zda ArcGIS k určení viditelnosti celého území opravdu využívá
také nějaké optimalizační úpravy na doladění výsledku či nikoliv.

5.1. TVORBA DIGITÁLNÍHO MODELU RELIÉFU
Pro morfologickou analýzu a přesné analýzy viditelnosti je zapotřebí mít korektní
digitální model reliéfu v rastrové podobě, k jehož výpočtu jsem využila především
vrstevnice, dále říční síť a vrstvu vodních ploch.
DMR byl vytvořen pomocí funkce Topo to Raster. Tato funkce má mnoho
možností a parametrů, které do ní mohou vstupovat. Základními daty byly vrstevnice, ze
kterých je primárně DMR počítán, dále byla brána v potaz říční síť a vodní plochy.
Jednotlivým vrstvám je v nástroji potřeba přiřadit správný typ. Vrstevnicím přiřadíme typ
Countour, říční síť vstupuje do výpočtu pod typem Stream a vodní plochy jako Lake. Dále
je nutné nastavit velikost buňky vypočítaného rastru, tedy jak velký pixel budeme
potřebovat. Rozlišení rastru bylo nastaveno na 35m. Tato funkce vždy vypočítá DMR
v obdélníkové oblasti, proto musíme nastavit, buď manuálně maximální a minimální
souřadnice obdélníku, nebo určit velikost pomocí nějaké vrstvy. Celé nastavení (viz
obrázek č. 17).
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Obrázek 13: Umístění a nastavení nástroje Topo To Raster.

Nástroj Topo to Raster umožňuje také vytvoření hydrologicky korektního modelu
tzv. Drainage enforcement. Ten lze nastavit tak, aby se pokusil odstranit (vyplnit) všechny
propady a prolákliny a mohl tak být vytvořen hydrologicky korektní DEM. Pokud však
jsou tyto místa explicitně stanovena ve vstupních datech, tyto deprese mohou zůstat
zachovány.
Nastavení Drainage enforcement:
 Enforce – algoritmus se pokusí odstranit všechny propadliny. Ať už se jedná o
skutečné nebo falešné.
 No Enforce – znamená, že žádné propady nebudou vyplněny.
 Enforce with sink – body, které jsou označené ve vstupních datech (tzv. sink)
vyplněny nebudou, všechny ostatní propadliny ano. Tyto body představují známé
topografické deprese, a tedy není vhodné je nějak měnit.

Při tvorbě DMR byla ponechána přednastavená možnost, kterou je možnost
Enforce, tedy nechala jsem nastavení tak, aby byly vyplněny všechny propadliny.
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Obrázek 14: Vytvořený DMR.

5.2. MORFOLOGICKÉ ANALÝZY
K morfometrickým analýzám, jak již bylo řečeno, patří výpočet sklonů (Slope),
výpočet

orientace

neboli

expozice svahu (Aspect) a
výpočet

zakřivení

topografického

tělesa

(Curvature). Jako vstupní
rastr

do

všech

těchto

morfometrických analýz byl
vložen

vytvořený

DMR

z vrstevnic. Všechny tyto
nástroje je možno najít
v nabídce ArcToolbox/ 3D
Analyst

Tools/

Raster

Surface.
Obrázek 15: Umístění a nástroje Curvature, Aspect a Slope.
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Nástroj Slope vyžaduje vložit vstupní rastr, tedy vytvořený DMR a pojmenovat,
popřípadě nastavit cestu výstupního rastru. Dále je možnost nastavit výstupní jednotku
měření, kterou můžou být procenta nebo stupně. V práci byly zvoleny stupně.
Nástroj Aspect vyžaduje vložit pouze vstupní rastr a pojmenovat a nastavit cestu
výstupního rastru. Proběhne výpočet a zobrazí se mapa orientací
A konečně poslední nástroj Curvature, který opět požaduje vložit vstupní rastr a dále
umožňuje tři různé možnosti výsledného výstupu. A to je nejprve celková křivost a poté
profilová a planimetrická neboli tangenciální křivost reliéfu. Profilová křivost určuje
zakřivení povrchu ve směru gradientu, zatímco planimetrická křivost určuje zakřivení
povrchu kolmo ke spádnici. Na následujících obrázcích jsou výsledky jednotlivých
morfometrických analýz.

Obrázek 16: Grid sklonu reliéfu a grid orientace reliéfu.
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Obrázek 17: Výsledné gridy jednotlivých křivostí reliéfu.
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5.3. PŘÍPRAVA LINIÍ POZOROVÁNÍ
Dále bylo zapotřebí stanovit a připravit testovací linie, ze kterých byla analýza
viditelnosti prováděna. Linie byly zvoleny na základě morfometrických analýz.
 Hřbetnice
 Linie v oblasti malé křivosti terénu
 Linie v oblasti velké křivosti terénu
 Obecná linie náhodně zvolená
Jako první testovací linie byla náhodně zvolená silnice složena z 23 vertexů. Dále
na základě morfometrických analýz byly zvoleny dvě linie. Jedna z nich se vyskytuje
v oblasti, kde je velká křivost reliéfu, tato linie prochází napříč terénem a je složena z 18
vertexů a druhá naopak tam, kde je malá křivost reliéfu, v podstatě se jedná o spádnici,
která je složena z 20 vertexů. A jako poslední testovací linie byla vybrána ještě hřbetnice,
která je opět složena z 20 vertexů.

Obrázek 18: Linie nad gridem celkového zakřivení reliéfu, na základě kterého byly vybrány.
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Obecná linie

Linie v oblasti velké
křivosti terénu
Hřbetnice

Linie v oblasti
malé křivosti
terénu

Obrázek 19: Vybrané linie jako místa pozorování.

Pro další zpracování bylo zapotřebí získat také jednotlivé vertexy daných liní.
K získání těchto vertexů linií byla využita velice jednoduchá funkce Feature Vertices to
Points. Nástroj vyžaduje pouze vložit danou vrstvu, v tomto případě linii (viz obr. č. 20).

Obrázek 20: Umístění a nástroj Feature Vertices To Points.
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Obrázek 21: Výsledek nástroj Feature Vertices To Points.

5.4. TESTOVÁNÍ FUNKCE VIEWSHED
Nyní již bylo vše připraveno a mohlo se přejít k samotnému testování a jeho
průběhu. Součástí této podkapitoly je vysvětlit podrobný postup zkoumání, tedy ověření
nástroje pro výpočet analýzy viditelnosti z linie, což bylo cílem této práce.
 Viditelnost pro celé linie
V první části testování bylo zapotřebí nejprve stanovit viditelnosti pro všechny
linie přímo, pomocí nástroje Viewshed a výsledkem byl grid viditelnosti reliéfu z dané
linie jak lze vidět na následujících obrázcích.

Obrázek 22: Výsledné gridy viditelností linií zvaných Hřbetnice a Obecná linie.
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Obrázek 23: Výsledné gridy viditelností linií v oblasti velké a malé křivosti.

 Analýza viditelnosti pro každý vertex zvlášť
V druhé části testování se pak prováděla viditelnost, opět pomocí nástroje
Viewshed, pro všechny vertexy daných linií zvlášť. Tedy ručně byly prováděny viditelnosti
tak, jak je popsáno v helpu programu, že pracuje algoritmus pro výpočet viditelnosti z linie
a následně je sčítá, což je součásti třetí části testování. Výsledkem byl vždy rastr
s hodnotami 0 a 1, znázorňující místa neviditelná a viditelná z daného vertexu.
 Sloučení viditelností jednotlivých vertexů dané linie
V třetí části byly sečteny všechny výsledné gridy viditelností jednotlivých vertexů
vždy pro danou linii. Využit byl k tomu nástroj Raster Calculator. Pro sečtení byl zvolen
algebraický operátor a výsledkem pak byl rastr o počtu hodnot dle počtu vertexů dané
linie. Pro další zpracování bylo zapotřebí vzniklý grid reklasifikovat na grid o dvou
hodnotách a to viditelné a neviditelné buňky rastru z dané linie. Není totiž zapotřebí znát
kolikrát je buňka z linie vidět, stačí pouze vědět, že vůbec lze ji vidět. Po sečtení a
reklasifikaci pak získáme výslednou viditelnost pro všechny vertexy dané linie najednou,
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tedy viditelnost pro celou linii. Princip byl naznačen již na začátku práce v kapitole
Analýzy viditelnosti (obrázek č. 1).
 Porovnání výsledků
Na závěr testování byly porovnány výsledné viditelnosti mezi sebou, které byly
získány na základě dvou různých způsobů. Porovnání bylo provedeno na principu odečtení
viditelnosti, která byla získána přímým stanovením, od viditelnosti, která byla získána
sloučením viditelností jednotlivých vertexů. K odečtení rastrů byl využit nástroj Mínus,
který v programu ArcGIS najdeme v ArcToolbox/ 3D Analyst Tools/ Raster Math/ Minus.
Následně pak byly vizuálně zkontrolovány výsledky.
 Vyhodnocení
Po vzájemném odečtení obou gridů viditelnosti a vizuálním kontaktu bylo
zjištěno, že výsledný odečtený grid má pouze jednu prázdnou hodnotu. Viditelnosti
získané dvěma různými způsoby se tedy navzájem odečetly a zůstal prázdný grid. Lze tedy
vyslovit, že oba gridy vstupující do procesu odečtení byly zcela totožné a byly tak naprosto
odstraněny veškeré domněnky a pochybnosti o úplnosti tvrzení uvedeném v helpu
programu ArcGIS o fungování nástroje Viewshed.
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6. Z ÁVĚR
Tato práce se zabývala problematikou ověření analýzy viditelnosti z linie
v programovém prostředí ArcGIS. Na začátku samotné práce je blíže vysvětlen postup,
jakým způsobem ArcGIS výpočet viditelnosti z linie provádí, neboli jakým způsobem
popisuje, že takovou to analýzu řeší.
Dále se práce zabývala vysvětlením navrhnutého postupu pro testování,
vymezením vhodného testovacího území a vhodných testovacích linií, které byly zvoleny
na základě morfometrických charakteristik terénu, kterými se práce taktéž zabývala.
V práci je rovněž zmíněno, na základě kterých zdrojů byl vytvořen DMR, který byl použit
jako podklad pro samotné testování analýz viditelnosti.
Všechny cíle bakalářské práce se podařilo bez vyjímek splnit a lze vyslovit
stručný závěr. Algoritmus pro výpočet viditelnosti z linie v programovém vybavení
ArcGIS, zcela doslovně pracuje tak jak je uvedeno v helpu samotného programu a tedy již
nepoužívá žádné optimalizační úpravy na případné doladění výsledného rastru, jak jsme se
na začátku domnívali.
Tato bakalářská práce bude nadále mít úlohu jako ověřený doklad při navázání
jakékoliv další práce týkající se viditelnosti z linie pomocí nástroje Viewshed pro
obecného uživatele.
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