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snímky
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analýza snímků

vizuální interpretace

digitální zpracování obrazu
preprocessing (radiometrické a 
geometrické korekce, ...)

vylepšení snímku (úpravy kontrastu, 
prostorové filtrování, ...)

transformace snímku (podíly pásem, 
analýza hlavní komponenty, ...)

klasifikace (neřízená, řízená)
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preprocessing

mosaikování

destripe

replace bad lines

radiometrické korekce
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atmosférické korekce
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Rektifikace (geometrická korekce, geometrická 

registrace, georeferencování)

originální data obsahují velké polohové chyby – nelze je užít jako mapy

účelem korekce je vyloučit zkreslení tak, aby bylo možno snímek 
vlícovat do mapy

georeferenční korekce se provádí pomocí vlícovacích bodů – body, 
které lze přesně lokalizovat na rastru (snímku) a jsou známy jejich 
mapové souřadnice

 nová poloha se počítá pomocí 
transformační rovnice: polynom 1. řádu 
(pouze translace, rotace, změna 
velikosti; nejméně 3 vl. body), polynom 
2. řádu (6 bodů), 3. řádu (10 bodů), ...

 v případě polynomů vyšších řádů lze 
získat lepší shodu pro body blízké 
vlícovacím bodům, ale tam, kde body 
chybí, se vyskytnou větší chyby
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transformační fce najde správnou polohu, pak dojde 
k převzorkování, zde je nutno najít vhodnou 
hodnotu buňky; 3 metody:

metoda nejbližšího souseda (nearest neighbor), hodnota 
buňky se převezme z nejbližšího souseda; vhodné pro 
diskrétní data (tematické mapy)

bilineární interpolace (bilinear interpolation) – vážený 
průměr (vzdáleností) čtyř nejbližších buněk; výstup může být 
lokálně nespojitý (snímky)

kubická konvoluce (cubic convolution) – výpočet ze 16 
nejbližších buněk; spojitý výstup, méně ostrý (snímky)
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Praktické cvičení - rektifikace

rektifikujte naskenovanou topografickou mapu do 
systému S-JTSK Křovák

nástroje: Georeferencing (ArcView)

postup:

umístění vlícovacích bodů

kontrola chyb

převzorkování (rectify)



kombinace spektrálních pásem

TM 321 RGB
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TM 432 RGB
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TM 531 RGB
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TM 315 RGB
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úpravy kontrastu

roztažení histogramu

lineární

vyrovnání histogramu
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histogram

TM1

TM4
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TM1, pouze voda
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prostorové filtry - kernely
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low-pass filtr
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high-pass/sharpen  - filtr zostření
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transformace obrazu

algebraické operace se spektrálními 
pásmy

RGB-HSI transformace

dekorelační roztažení histogramu

analýza hlavní komponenty

klasifikace
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podíl

R

G

B

algebraické operace se spektrálními pásmy



24

TM 5/4 3/1 5/7 jako RGB HSI transformace
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TM vegetation index

algebraické operace se spektrálními pásmy
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Red

Magenta

Yellow

Green

Blue

Cyan
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analýza hlavní komponenty
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analýza hlavní komponenty, dekorelační roztažení histogramu
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PC1, PC2, PC3 jako RGB
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P – Intensity

a – Hue

j - Saturation
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GIS – integrace a analýza 

různých typů dat

geologické a strukturní mapy

geofyzikální data

geochemická data

snímky



Landsat 7

Mosaic

Other Data
Magnetism

Gravity

Topography 

(DEM)
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The depth of penetration of sensors


