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The Work shows the application of analyses on multitemporal remotely sensed data 
for choosing the most informative spectral bands with which to identily previously 
chosen features. Through this analysis a choice can be madc of the optimal time for 
photographs and imagery, especially for the identification )f landseape changes. It 
further shows the fundamental techniques which may be used for the analysis of 
multitemporal remotely sensed data.

1 ÚVOD

Na výskum a vhodnosť využívania údajov získaných metódami dialkovčho prieskumu Zeme 
(DPZ) pri analýze zmien objektov krajiny ako prvý poukázal Brunschweiler (1957). Jeho práca (.2] 
analyzuje zmeny polnohospodárskej krajiny, ktorá bola snímkovaná v mesačných intervaloch počas 
jedného roka. Dosiahnuté výsledky dokumentujú, že sezónne zmeny prebiehajúce v polnohospo
dárskej krajine môžu byť uspokojivo identifikované pomocou série panchromatických leteckých 
snímok, urobených v rôznych fázach vývoja vegetácie. Hacfner (1989) považuje túto prácu za prvú, 
ktorá okrem inéhojasne vysvětluje aj "analýzu dynamiky, sezónnosti, fenológie a princíp multitem- 
porálnej obrazovej analýzy" |6].

Použitie termínu multitemporálna analýza v spojitosti s aplikáciami údajov DPZ súvisí s jednou 
zo štyroch typov rozlišovacích schopností - lemporálnou, dálšie sú priestorová, spektrálna a 
rádiometrická (6, 9, 10].

Z definície temporálnej rozlišovacej schopnosti vyplýva, že určuje termín získáni a snímky alebo 
obrazového záznamu, prípadne frekvenciu ich opakovaného získania. Je zvlášť charakteristická pre 
údaje poskytované orbitujúcimi kozmickými nosičmi, ktoré pravidelným opakovaným snímkova
ním (napr. v 16,26-dňových intervaloch a pod.) zaznamenávajú príslušné časti zemského povrchu 
[5]. Takto sú vytvárané multitemporálne - viacčasové rady údajov (snímok a obrazových záznamoc) 
o určitých častiach, prípadne celom zemskom povrchu.
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Nakolko lieto údaje sú výsledkom merania tej istej fyzikálnej veliŕiny - elektromagnetickej 
radiácie, rovnakou snímacou technikou za známych podmienok a termínov ich získania, predsta
vujú cenný zdroj informácií pre sledovanie vývoja objektov zemského povrchu. Súbor techník na 
analýzu takýchto viacčasových radov údajov DPZ je v literatúre označovaný nejednotné ako:

- digital analysis of multitemporal remote sensing data 11 ] - digitálna analýza multitemporálnych 
údajov DPZ,

- multitemporal analysis of satellite data [2], multitemporale femerlamdungstatenanalyse [18] - 
multitemporálna analýza údajov DPZ.

l'reba zdôrazniť, že podstata získania informácií o zmenách objektov krajiny aplikác iou snímok 
a obrazových záznamov je založená na analýze údajov získaných z viacčasových horizontov. V 
slovenskom jazyku odporúčame ptoužívať pre predmetný súbor techník označenie analýza multi
temporálnych údajov DPZ.

Zo štúdia literatúry (Adeniyi 1985, Kmžnikov 1985, Jensen 198.5, 1986, Jensen, Remsey, 
Mackey, Christiansen, Sharitz 1987, SchrOder 1988, Walker, Zenone 1988, Yamagata, Akiyama 
1988, Ihse 1988, HoresjO 1989, Chuvieco 1989, Quarmby, Cushnie 1989, Jewell 1989, Kolář, 
Feranec 1990, Lipský 1991) dalej vyplýva, že analýza multitemporálnych údajov DPZ sa najčas
tejšie používa na:

a/výber optimálnych (najiní'ormatívnejších) spektrálnych pásem z hladiska možnosti identifiká
cie skúmaných objektov,

b/výber snímok a obrazových záznamov z optimálnych termínov snímkovania,
c/ identifikáciu zmien skúmaných objektov krajiny.
Analýza multitemporálnych údajov DPZ sa u nás využíva velmi málo. Súvisí to pravde podobne 

s problémami operatívneho získavania snímok a obrazových záznamov v Česko-Slovensku. Ďalšiu 
príčinu možno hladaťaj v nedocenení, prípadne nepochopení najperspektívnejšieho a najcennej
šieho informačného potenciálu údajov DPZ, súvisiaceho práve s možnosťami určovania zmien 
objektov krajiny. Zo skromných výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti možno uviesť práce 
Tollingera, H usaká, Saica (1986), Kolára, Feranca (1990), Šímu (1991), Lipského (1991), Feranca, 
Faimana (v tlači).

Cielom práce je poskytnúť prehťad techniTc analýzy multitemporálnych snímok a obrazových 
záznamov, používaných pri identifikácii zmien objektov krajiny. Ďalej ukázať konkrétny príklad 
aplikácie výsledkov uvedených analýz pri identifikácii zmien povrchového zamokrenia pôd a foriem 
súčasného využitia krajiny. Podnietime tak širšie využívanie uvedeného cenného metodického 
nástroja aj v podmienkach našej geografie.

2 ZMENY OBJEKTOV KRAJINY - ICH POSTIHNUTEllNOSŤ METÓDAMI
DPZ

Zmeny objektov krajiny predstavujú v najvšeobecnejšom chápaní postupnosť na seba na dväzu- 
júcich stavov týchto objektov, vyznačujúcich sa k určitému časovému horizontu súborom fyziogno
mických charakteristík, funkcií a vzťahov ku svojmu okoliu. Určiť zmeny objektov kraji ny znamená 
analyzovať ich vybrané (relevantné) stavy, ktorými tieto prechádzajú v sledovanom období.

Základným predpokladom identifikácie zmien objektov krajiny aplikáciou údajov DPZ je 
existencia zmeny v spektrálnej odozve objektov, zaznamenanej snímacím zariadením. Tieto zmeny 
sa prejavujú na snímkach a obrazových záznamoch zmenami hodnôt interpretačných znakov.

Vyčleňujeme tri základné skupiny zmien objektov krajiny, identifikovatefných pomocou údajov 
DPZ (obr. 1):
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Obr. 1. /.meny objektov krajiny (A, B), prejavujúce sa na snímkach 
a obrazových záznamoch za sledované obdobie napr. 3 
rokov (1986-1988). p - koeficient spektra'lneho odrazu, á - 
vlnová dĺžka elektromagnetickej radiácie zaznamenaná 
snímacím zariadením.
a/ Spektrálne charakteristiky sa za sledované obdobie tak
mer nezmenili, zmenili sa iba priestorové charakteristiky, 
b/ Spektrálne charakteristiky sa za sledované obdobie zme
nili výraznejšie, priestorové charaklenstiky zostali nezme
nené.
c/ Spektrálne aj priestorové charakteristiky sa celkom zme
nili.

- objekí si zachovdl za sledované obdobie takmer nezmenené spektrálne charakierisi iky, nasiali 
iba z.meny jeho priestorových charakteristik (obr. la), napr. zmenil sa plošný rozsah - velkost, výskyt 
objektu a pod.;

- objekt si nezachoval rovnaké spektrálne charakteristiky, priestorové charakteristiky zostali 
takmer nezmenené (obr. Ib), napr. zmenil sa kvalitatívny stav objektu za sledované obdobie;

- spektrálne aj priestorové charakteristiky objektu sa za sledované obdobie celkom zmenili (obr. 
Ic), napr. pôvtxlne sledovaný objekt prestal existovať.

3 TECHNIKY ANALYZY MULTITEMPORÁLNYCH ÚDAJOV DPZ, VYUŽÍ
VANÉ NA URČOVANIE ZMIEN OBJEKTOV KRAJINY

3.1 Charakteristika podmienok analýzy

Na uskutočnenie korektnej analýzy musia multitemporálne údaje DPZ spĺňať tieto základné 
podmienky (upravené podlá [10]):

- lemporálny rad údajov DPZ musia tvoriť chronologicky usporiadané snímky alebo obrazové
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záznamy; na určenie zmeny objektov sú potrebné najmenej dve snímky alebo obrazové záznamy 
z 2 termínov;

- multitemporálne údaje DPZ musia byť získané analogickým snímacím zariadením, ktoré má 
pravidelnú periódu preletov a zaznamenáva tú istú časť zemského povrchu (táto podmienka platí 
v plnom rozsahu aj pre údaje získavané z lietadlových nosičov);

- snímkovanie musí byť uskutočnené vždy v rovnakom čase dňa;
- multitemporálne údaje musia byť primárne urobené v rovnakej mierke, pod rovnakým uhlom 

snímkovania a musí byt na minimum eliminovaný vplyv reliéíu na radiačné charakteristiky objektov 
krajiny;

- elektromagnetická radiácia musí byť zaznamenaná v rovnakých spektrálnych pásmach.
Za predpokladu splnenia uvedených podmienok možno z multitemporálnych údajov DPZ 

získať korektné informácie o zmenách objektov krajiny.

3.2 Techniky analýzy analógových multitemporálnych údajov DPZ

Vizuálne porovnávanie snímok

Najzákladnejšou a najjednoduchšou technikou identifikácie zmien objektov krajiny pomocou 
údajov DPZ je vizuálne porovnávanie snímok urobených v rôznych termínoch. Tento spôsob 
analýzy predstavuje priamu vizuálnu konfrontáciu skúseností interpretátora s obsahom snímok. 
Často sa používa pri nesystematickej, operatívnej analýze zmien záujmového územia a pod. 
Získané informácie sú subjektívne a málo presné. Často sa vkresíujú do topografických máp. Ich 
opakované získanie iným interpretátorom je veími problematické.

Vizuálne porovnávanie interpretačných schém

Tento postup analýzy multitemporálnych údajov DPZ možno považovať za objektívnejší ako 
predchádzajúci. Vychádza z porovnania interpretačných schém, ktoré predstavujú interpretáto
rom prekreslenú časť obsahu snímok bez eliminácie skreslenia. Naložením "na seba" alebo porov
návaním digitalizovaných interpretačných schém (geometricky upravených) z rôznych termínov, 
možno získať informácie o zmenách objektov krajiny. Správne aplikovaný postup analógovej 
interpretácie snímok z požadovaných termínov vytvára podmienky reprodukovateínosti celého 
postupu, čo zvyšuje korektnosť a objektívnosť získania predmetných informácií (pozri obr. 3).

3. 3 Techniky analýzy digitálnych multitemporálnych údajov DPZ

Aplikáciou analýzy digitálnych multitemporálnych údajov DPZ (napr. obrazových záznamov 
získaných snímacími zariadeniami typu LANDSATTM alebo SPOT DRV) možno získať pomer
ne presne informácie o zmenách objektov krajiny. Požiadavky na určenie zmien objektov krajiny 
za sledované obdobie musia byť proporcionálne presnosti a rozlišovacej schopnosti, v akej snímacie 
zariadenia údaje poskytujú.

Jensen (1986) uvádza 4 techniky (algoritmy) určovania zmien objektov krajiny aplikáciou 
digitálnych údajov DPZ:
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3. 3. 1 Obrazová diferenciácia - obrazové rozdiely (Image Differencing)

Podstatou tejto techniky je odčítanie údajov jedného obrazového záznamu txl druhého. Výsled
kami sú kladné alebt) záporné hodnoty v oblastiach so zmenou radiácie a nulové hodnoty v 
oblastiach bez zmeny. Za predpokladu, že hodnoty, ktoré môže nadobudnúť obrazový prvok 
(pixel) sú z intervalu 0-255, potenciálne rozpätie hodnôt obrazových prvkov je od -255 do +255. 
Výsledky sú upravené do kladných hodnôt pripočítaním konštanty "c". Matematické vyjadrenie 
pxjstupu je [10]:

ÔXijk = BVyi (1) - BV,)i (2) + c ,

kde: ó xijk - hodnota zmeny obrazového prvku,
BVývt (1) - radiačná htxinota v čase 1,
BV,)* (2) - radiačná hodnota v čase 2, 
c - konštanta (napr. 255), 
i - číslo riadku, 
j - číslo stĺpca,
k - spektrálne pásmo (napr LANDSAT TM má 7 spektrálnych pásiem).

Uvedená technika poskytuje prehťad o rozdelení zmien obrazových prvkov pre každé spektrálne 
pásmo. Približne gaussovské rozdelenie majú nezmenené hodnoty obrazových prvkov, ktoré sú 
koncentrované okolo ich strednej hodnoty. Zmenené obrazové prvky sú identifikovatelné na konci 
rozdelenia. Kritickým prvkom tejto techniky je určenie prahových hraníc medzi zmenenými a 
nezmenenými hodnotami obrazových prvkov, zobrazených na histograme.

3. 3. 2 Obrazový pomer - obrazové fxxliely {Imige Ratioing)

Táto technika je zvlášť vhodná na určenie zmien objektov za def inované časové obdobie, kedy 
mohla byť idenlilikovatcinosť zmien mcxlifikovaná zmenenými podmienkami snímkovania (napr. 
zmena v spektrálnej charakteristike sledovaného objektu, spôsobená zmenou polohy slnka a fxjd.). 
Jej jxiužiiie pomáha eliminovať vplyv uvedených negatívnych podmienok a takto zvyšuje pravde
podobnosť čo najpresnejšieho určenia zmien sledovaných objektov.

Matematické vyjadrenie postupu je [ 10]:

í>r,jk BV,,k(\)
BV,jk{2)

kde: ár,ja- - je nenormalizovaná zmena hodnoty obrazového prvku,
B V,JA - radiačná hodnota v čase 1,
BV,ja - radiačná hodnota v čase 2,
1 - číslo riadku, 
j - číslo stĺpca, 
k - spektrálne pásmo.

Možno konštatovať, že obrazový prvok, ktorý sa nezmenil, bude mať tú istú radiačnú hodnotu 
v oboch termínoch a nadobudne hcxJnotu pomeru 1,0. Obrazové prvky so zmenenými hodnoiami 
za sledované obdobie budú mať hodnoty pomeru vyššie alebo nižšie ako 1,0.

Uvedené techniky predpokladajú využitie neklasifikovaných obrazových záznamov.
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?>. 3. 3 Porovnania výsledkov klasifikácie {Classification Compaňsons)

Po-klasifikačné porovnanie {Postclussificaiion Comparison) - dovoluje určiť zmeny sledova
ných objektov lým spôsobom, že porovnáva dva nezávislé výsledky klasifikácie obrazových zázna
mov (napr. získané vo forme interpretačných schém). PrfsluSný algoritmus porovnáva páry iden
tifikovaných tried a vytvára novú interpretačnú schému, pripadne iný výstup, ktorý ukazuje oblasti 
zmeny (pozri obr. 4) presnosť tejto techniky závisí txi presnosti klasifikácie obraz.ových záznamov.

Klasifikácia spektrálnu-teraporálnych zmien (SpectraljTemporalChange Classification) - táto 
identifikácia zmien objektov krajiny vychádza z bežne používaných prístupov kontrolovanej alebo 
nekontrolovanej klasifikácie údajov DPZ, ktoré predstavujú základné techniky obrazovej analýzy.

3. 3. 4 Analýza vektora spektrálnej zmeny (Change Vector Analysis)

Založená je na predpoklade, že zmena objektov krajiny .sa prejaví zmenou ich spektrálnych 
charakteristík. Ak sú merané dve spektrálne charakteristiky určitej časti zemského povrchu pred 
aj po zmene, výsledky merania možno znázorniť graficky. Vektor opisujúci smer (odráža typ 
zmeny) a velkost'zmeny txi prvého termínu k druhému je vektor spektrálnej zmeny (obr. 2). 'í'cnto 
ukazuje, aká intenzita spektrálnej charakteristiky postihuje zmenu objektu v rámci sledovaných 
termínov.

A
VEKTOR

SPEKTRÁLNEJ ZMENY

SPEKTRÁLNA PREMENNÁ X

B D

Obr. 2. Schematický diagram vektora spektrálnej zmeny (2a) - techniky na určovanie zmi en objektov krajiny. 
2b, c, d - rôzne intenzity a typy zmeny objektu, identifikované vektorom spektrálnej zmeny (podl á 10).
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4 PRÍKLADY APLIKÁCIE ANALYZY MULTITEMPORÁLNYCH ÚDAJOV
DPZ

4.1 Mapovanie zmien povrchového zamokrenia pôd bez vegetácie

Táto ukážka dokumentuje aplikáciu analýzy multispektrálnych leteckých snímok z dvoch časo
vých horizontov pri identifikácii zmien povrchového zamokrenia pôd na príklade Východosloven
skej nížiny (4], Experimentálne územie predstavuje časť fluviálnej roviny JV od Trebišova, na 
ktorom sa najmä v jarných mesiacoch prejavuje intenzívne povrchové zamokrenie pôd.

Cielom práce, z ktorej je táto ukážka, bolo zostaviť metodiku maprwania zmien povrchového 
zamokrenia pôd bez vegetácie na Východoslovenskej nížine, pomocou multispektrálnych leteckých 
snímok.

Informácie o zmenách povrchového zamokrenia pôd sa získali porovnaním interpretačných 
schém (obr. 3) - výsledkov analógovej interpretácie multispektrálnych leteckých snímok. Porovna
niu predchádza splnenie podmienok z oblastí získania snímok, ich laboratórneho spracovania a 
použitia rovnakých filmových materiálov [4].

1986 1982

St

i OP

L

A/

"B

Obr. 3. Interpretačné schémy foriem povrchového zamokrenia pôd JV od Trebišova [J].
V - voda koncentrovaná na povrchu, I - pôdy intenzívne zamokrené. II - pôdy menej intenzívne 
zamokrené, ostatné plochy sú považované za relatívne suché, OP - orná pôda bez vegetácie, OPv - 
orná pôda s vegetáciou, L - lúky, St - pásy listnatých drevín.

Obr. 4. Formy využitia poľnohospodárskej krajiny experimentálneho územia v okolí Zxmíanskej Olče [15J.
1 - orná pôda bez vegetácie s povrchom mechanicky čerstvo upraveným (pripraveným pre jarnú 
sejbu), 2 - orná pôda bez vegetácie s povrchom mechanicky čerstvo neupraveným (stav po jesennej 
orbe), 3 - orná pôda s prevahou ozimín, ktorých listová plocha takmer úplne pokiýva povrch pôdy, 4
- orná pôda s oziminami, prípadne jarinami, ktoiých listová plocha úplne nepokrýva povrch pôdy, 5
- orná pôda so zvyškami suchej vegetácie, 6 - areály bývania a výroby, 7 - povrchová voda.
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4.2 Identifikácia zmien využitia polnohospodárskej krajiny

Cielom druhého príkladu bolo ukázať metodický prístup identifikácie zmien využitia poínohos- 
podárskej krajiny v J časti Podunajskej nížiny aplikáciou obrazových záznamov TM družice 
LANDSAT 5 (z rokov 1987 a 1988). Tento príklad je súčasťou práce [15]. Výsledky klasifikácie 
oboch obrazových záznamov sú na obr. 4.

Aj v tomto prípade sa identifikácia zmien foriem využitia krajiny uskutočnila na základe 
porovnania výsledkov klasifikácie obrazových záznamov z dvoch časových horizontov [15]. Identi
fikované zmeny plošného rozsahu foriem využitia polnohospodárskej krajiny sú vyjadrené štatis
ticky v tab. 1.

Tab. 1. Ploäná vel kost’ klasifikovaných tried experimentálneho 
územia vyjadrená počtom pixelov [15).

Trieda Počet pixelov

1987 1988

1 37542 32188
2 5 113 431
3 26 164 22 724
4 420 9517
5 496 266

6 2 606 2 606
7 444 486

Neklasifikované 4 215 8 782

Spolu 77 000 77 000

5 ZAVER

Za predpokladu operatívneho získania údajov DPZ z vhodne zvolených termínov a podm ienok 
snímkovania, uvedené techniky ich analýzy môžu predstavovať dôležitý metodický nástroj na 
získanie vybraných informácií o zmenách objektov krajiny. Pred aplikáciou týchto techník treba 
uskutočniť analýzu spektrálnej, temporálnej a priestorovej rozlišovacej schopnosti údajov DPZ. 
Výsledky' analýzy by mali potvrdiť jednak identifikovatelnosť predmetných zmien objektov krajiny 
aplikáciou údajov DPZ, ako aj pomôcť pri výbere techník na určovanie zmien objektov krajiny.
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Ján Feranec

THE ANALYSIS OF MULTITEMPORAL REMOTELY SENSED DATA - 
METHODICAL TOOL OF A GEOGRAPHICAL RESEARCHES

l'he Work is a review of the techniques for analysis of multitemporal remotely sensed data, appiied to the 
identification of landseape changes. By example of quoted works, applications of multitemporal remotely 
sensed data, especially for the Identification of landseape changes, are shown.

In this context the author designates particular techniques to use for obtaining information on landseape 
changes from remotely sensed data, within the notion of the "analysis of multitemporal remotely sensed data",

Three basic groups of landseape changes identified using remotely sensed data are dese ribed in the work 
(F'g- !)•

The Work further offers a review of fundamental techniques appiied for obtaining information about 
landseape changes using multitemporal remotely sensed data. These techniques include comparison of the 
photographs, visual comparison of the interpretation schemes, image differencing, i mage ratioing, classifica
tion comparisons and change vector analysis.

Two examples using analysis of multitemporal remotely sensed data, for mapping of surface water logging
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changes of non-vegetated soils (Fig. 3) and for identification of land use agricultural landseape changes (Fig.
4), are shown in the conclusion.

Fig. 1. L.andscape objects changes (A, B) manifesting themselves in photographs and images during a traced 
period, for example 3 years (1986-1988). p - spectral reflectance, l - wavelength (um); 
a/ spectral characteristics did not change almost during the traced period, just the spat ial characteris- 
tics were changed,
b/ spectral characteristics were changed more expressively during the traced period, the spatial 
characteristics remained unchanged,
c/ both spectral and spatial characteristics were changed completely.

Fig. 2. Schematic diagram of the spectral change vector (2a), i.e. the landseape objects ch anges detection 
technique. 2b, c, d - different intensity and types of the object change identified by spectral change 
vector |10].

Fig. 3. Interpretations shemes of the formsof surface water-loggingof the soils SEof Trebišov (4]. V - water 
concentrated on surface, 1 - soils intensively water-logged, II - soils less intensively water-logged, the 
other areas of soils are considered relatively dry, OP - arable land without vegeta tion, OPv - arable 
land with vegetation. L- grasslands, St - line forms of deciduous trees.

Fig, 4. Forms of agricultural land use of the experimental area in surroundings of Zemianska OIča [15]. I - 
arable land without vegetation, with the surface mechanically freshiy arranged for the spnng sowing; 
2 - arable land without vegetation with the surface mechanically freshiy unarranged (a state after 
autumnal tillage); 3 - arable land with predominance of winter cereals, the leaf area of which covers 
nearly completely the surface of soil; 4 - arable land with winter cereals or the spring cereals, the leaf 
area of which does not cover completely the surface of soil; 5 - arable land with remainders of dry 
vegetation; 6 - residential and production areas; 7 - water surface.

Tab. 1. Area size of classified classes of the experimental area expressed by number of priels.

Translated by the author
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