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Abstract
Remote sensing is nowadays one of the high-tech methods utilized in various areas of human activities. With its
interdisciplinarity man can use this technology in disciplines such as geology, pedology and environmentalistics.
Remote sensing offers many conveniences for studying and analyzing the Earth’s surface for the detection of
hydrocarbons. Objectivity and rapidity of detection, effectivity during the iterative analysis of large areas, compatible
results (with other digital data, other GIS) and the possibility to work on the surveys remotely, without direct contact
with the surface are the main advantages of remote sensing. The aim of this analysis is to show and explain how we
can use this approach in the detection of onshore oil seeps. In the first part the theoretical background of the
hydrocarbons and theirs effects in the nature, remote sensing methods and technologies using in the detection of
onshore hydrocarbons are described. Following part shows the summary of selected algorithms applied on the
remote sensing data to detect the hydrocarbons. Selection of proper testing areas (Kuwait – oil deposits, Californiaarea with known hydrocarbon seepage) and choosing of right satellite data (sensors Hyperion, ASTER) is followed
by verification of applied methods in practical part of the analysis. In the end the evaluation of the analysis
objectives, results and the proposal of other application of created methodology are discussed.
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Úvod

Diaľkový prieskum Zeme (DPZ) a jeho viaceré aplikácie sú jednou z technológií, ktorá sa
postupne začína využívať vo viacerých oblastiach ľudských činností. Použitie DPZ nemá striktne
definované hranice, čo ho radí medzi metódy aplikovateľné v najrôznejších vedných disciplínach
ako geológia, pedológia či environmentalistika. Sledovanie zemského povrchu z výšky súvisí s
prvými vynálezmi balónov a lietadiel. Človek už pred polstoročím opustil planétu Zem a začal ju
sledovať z vesmíru.
V odvetví nerastných surovín sú spomínané metódy súčasťou prvotných analýz povrchu,
explorácie, ale i záverečných likvidačných a rekultivačných fázach. Diaľkový prieskum Zeme
poskytuje mnohé výhody pre skúmanie zemského povrchu s cieľom detekcie uhľovodíkov. Patrí
k nim objektívnosť a rýchlosť detekcie, nízka finančná náročnosť (pri opakovaných analýzach
rozľahlých území), kompatibilita výsledkov s ďalšími digitálnymi dátami a najmä možnosť
prevádzať prieskumy na diaľku, bez priameho kontaktu s terénom. Multispektrálne a najmä
hyperspektrálne senzory poskytujú obrazové dáta pre vývoj robustných analytických algoritmov
a DPZ sa stáva čoraz využívanejšou technológiou.
Témou príspevku je DPZ a jeho využitie pri detekcii uhľovodíkov - presakov ropných látok
v pevninskej časti zemskej kôry. Výskyt uhľovodíkov v pôde môže byť prejavom úniku či
presaku hydrokarbónových látok. Úniky uhľovodíkov spôsobené haváriami na produktovodoch
alebo inou antropogénnou činnosťou, kontaminujú pôdy. Prírodné presaky uhľovodíkov môžu
indikovať výskyt ložísk ropy a zemného plynu. Riešenia, nástroje a analýzy diaľkového
prieskumu zemského povrchu poskytujú efektívny prístup k skúmaniu správania sa ropných
látok.
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Ropné látky a ich detekcia

Podľa Bienika [1] je ropa zmes, zložená prevažne z kvapalných uhľovodíkov,
predovšetkým alkánov. V nich sú rozpustené menšie množstvá plynných a tuhých uhľovodíkov.
Zaraďujeme ju medzi kaustobiolity bitúmenového radu. Indikátory prítomnosti ložísk ropy
a zemného plynu, ktoré je možné sledovať pomocou technológie DPZ sú vyskytujúce sa zlomové
systémy (najmä lineamenty), ktoré podmieňujú migráciu látok [5]. Ďalšími javmi, ktoré môžu
byť v úzkom vzťahu s výskytom zlomov, ale môžu sa objavovať i samostatne, sú presaky
uhľovodíkov.
2.1

Presaky uhľovodíkov
Prírodné presaky uhľovodíkov môžu upozorňovať na prítomnosť hydrokarbónových
hornín (napr. aj ropných pascí). Výskyt väčšieho množstva uhľovodíkov v pôdach môže byť
spôsobený prirodzenými presakmi ropy a zemného plynu na zemský povrch. Ropný presak je
povrchový výskyt migrujúcich ciest, pozdĺž ktorých ropa, riadená vztlakovou silou
podpovrchového pôvodu, prúdi.

Obr.č.1: Schematické znázornenie presakov ropy a zemného plynu, prevzaté z: [17]

Na obrázku č.1 je znázornený ropný presak (oil seep) a presak zemného plynu (gas seep)
v oblasti pevninskej (onshore) a oceánskej (offshore) časti zemského povrchu. Rubio vo svojej
štúdii [11] presak definuje ako výsledok procesu migrovania hydrokarbónov pozdĺž zlomov,
puklín, zón nespojitostí alebo cez spojené póry nachádzajúce sa v horninách. Z hľadiska detekcie
presakov je potrebné modelovať ich správanie na povrchu. Presaky sa objavujú a opäť miznú.
Tieto procesy sú nepravidelné, najmä v dôsledku chemických zmien presaku, zmien teploty na
i pod povrchom. Sú ovplyvnené pohybmi Zeme a hydrologickými zmenami. Makropresaky sú
viditeľné, obsahujú veľké množstvá uhľovodíkov a vyskytujú sa na plošne malých územiach.
Oproti tomu mikropresaky formujú nízke koncentrácie uhľovodíkov v plytkých sedimentoch.
V prírode sú neviditeľné a ich prítomnosť indikujú geochemické zmeny v mineráloch, horninách
alebo výskyt vegetačného stresu.

3

Spektrálne prejavy

Podľa Halounovej [4] je intenzita odrazeného žiarenia, rovnako ako intenzita
emitovaného žiarenia závislá na elektromagnetických vlastnostiach látky. Odrazové a emisné
vlastnosti sú charakteristickým rysom objektu alebo javu. Znalosť žiarivých vlastností dovoľuje
z nameraných intenzít žiarení (odrazivosti alebo emisivity) charakterizovať skúmanú látku.
Žiarivé vlastnosti objektu popisuje jeho spektrálna charakteristika, vyjadrená priebehom
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závislosti odrazivosti alebo emisivity danej látky na vlnovej dĺžke. Podľa spektrálnej
charakteristiky je možné odvodiť napríklad najvýhodnejšie spektrálne pásma pre analýzy
a detekciu uhľovodíkov.
3.1

Dôležité oblasti elektromagnetického spektra pre detekciu uhľovodíkov
Spektrálne prejavy anorganických materiálov sú charakteristické značnou absorpciou
v infračervenej oblasti. Vo viditeľnej časti spektra je typický pomalý vzostup odrazivosti
s rastúcou vlnovou dĺžkou. Najrôznejšie odchýlky sú určované prevažne ich chemickým
zložením, mechanickými vlastnosťami a štruktúrou povrchu. Vplyv chemického zloženia sa
uplatňuje predovšetkým pri mineráloch a horninách.
Pre chemické prvky sú typické ich absorpčné pásy, ktoré sú umiestnené na dlhších
vlnových dĺžkach. Pre každý minerál, horninu či výskyt chemickej zmeny na povrchu je dôležité
analyzovať iba určitú úzku časť elektromagnetického spektra. Cieľom je určovanie absorpčných
pásov (absorpčných maxím), teda miest, kde povrch žiarenie najviac absorbuje a krivky
spektrálnych odrazivostí dosahujú lokálne minimá a hľadanie typických tvarov kriviek vo
vybraných intervaloch spektra (viď obr.č.2).

Obr.č.2: Krivky spektrálnej odrazivosti získané senzorom HyMap, prevzaté z: [6]

Pri detekcii uhľovodíkov je potrebné zadefinovať oblasti elektromagnetického spektra,
ktoré je vhodné pri ich analýze používať a v ktorých je ich prítomnosť dokázateľná. Podľa
Dobrovolného [2] je ultrafialová časť spektra zaujímavá aj pre geologické aplikácie. Problémom
je silné pohlcovanie UV žiarenia atmosférou: iba jeho malá časť sa od Slnka dostáva k Zemi.
V ultrafialovej oblasti je na uhľovodíkoch pozorovaný jav – fluoroscencia. Prítomnosť
uhľovodíkov analyzujeme v krátkovlnnej oblasti infračervenej časti elektromagnetického spektra
(shortwave infrared - SWIR). Viditeľná časť spektra spolu s blízkou infračervenou oblasťou je
použiteľná pre rozhodovanie o rôznych typoch uhľovodíkov.
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Z viacerých štúdií vyplynulo, že najdôležitejšou oblasťou elektromagnetického spektra,
v ktorej sa nachádzajú absorpčné pásma uhľovodíkov je interval spektra 2310 nm – 2350 nm
a oblasť 1730 nm. Pomocou leteckého hyperspektrálneho skenera HyMap boli dokázané
bitúmenové absorpčné pásma v oblasti 1730 nm. Výsledky boli získané analýzami a
komparáciou umelých bitúmenových povrchov s homogénnym podkladom. Detekcia
uhľovodíkov na prirodzenom povrchu sa pôsobením viacerých vonkajších faktorov stáva
problematickejšou. Podľa Werffa [13] majú ropné látky svoje absorpčné pásy taktiež v oblasti
1700 nm a ďalej medzi 2300 nm – 2600 nm (viď obr.č.2).

4

ALGORITMY PRE DETEGOVANIE UHĽOVODÍKOV

Algoritmy a postupy, ktoré ďalej uvádzam sa používajú v analytickej a klasifikačnej fáze
postupu spracovania údajov. Predchádza im predspracovanie, zvyšovanie kvality a prípadná
transformácia družicových alebo leteckých obrazových dát.
4.1

Vizuálna interpretácia farebných kompozícií pásiem
Pri vizuálnej analýze sa snažíme záujmové ciele identifikovať pomocou špecifickej farby,
tvaru, veľkosti, vzoru, štruktúry, tieňa a asociácií s okolím [10]. Pomocou kompozícií
v nepravých farbách je možné vizuálne pozorovať obrazové dáta a analyzovať možné presaky
uhľovodíkov. Höring [6] vo svojom výskume uhľovodíkov pomocou leteckého
hyperspektrálneho senzoru HyMap určil kombináciu pásiem, pomocou ktorej je možné detegovať
uhľovodíky vizuálne. Volil pásmo s vlnovou dĺžkou 1668,22 nm ako červené, pásmo 1729,21 nm
ako zelené a pásmo 1788,98 nm ako modré. Na farebnú kompozíciu aplikoval metódy pre
zvýraznenie kontrastu. Výsledok je na obrázku č.3, kde sa povrchy ovplyvnené uhľovodíkmi
zobrazia fialovou farbou.

Obr.č.3: Farebná kompozícia - fialové plochy ovplyvnené uhľovodíkmi, prevzaté z: [6]

4.2

Pomerové indexy - hydrokarbónová detekcia
Jedným z princípov, na ktorých sú metódy vyhľadávania uhľovodíkov založené, je
hydrokarbónová detekcia. Nazýva sa tak výpočet indexu HD podľa vzťahu 1.
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Spektrálne kanály:
A: pásmo 2297 nm
B: pásmo 2313 nm
C: pásmo 2329 nm

HD= (A+C)/2B
HD>1 výskyt uhľovodíkov

(1)

Obr.č. 4: Absorpčné minimá a výber 3 spektrálnych kanálov, upravené podľa: [16]

Máme vzorku ropných pieskov s určitou koncentráciou bitúmenu vyjadrenou v grafe na
obr.č.4 v percentách. Podľa grafu je zjavné, že vo vybraných troch spektrálnych pásmach A, B, C
dosahujú krivky minimum. Hodnota je najmenšia v pásme B. Pri vyšších koncentráciách by mala
byť hodnota 2 * B menšia ako A+C a výsledná hodnota HD je vyššia ako 1. Pri vyrovnaných
hodnotách bude hodnota HD rovná 1. Čím vyššia je koncentrácia bitúmenu v piesku, tým je
menšia jeho odrazivosť (teda žiarenie je absorbované).
4.3

Hydrokarbónový index
Spektrálne charakteristiky uhľovodíkov majú typický priebeh s dvomi pozorovateľnými
absorpčnými maximami v oblasti 2310 nm a 1730 nm. Podľa výskumu Khüna [8] väčšina vedcov
zaoberajúcich sa štúdiom spektrálnych vlastností uhľovodíkov používa charakteristické
absorpčné pásma na 2310 nm. Absorpčné maximum na vlnovej dĺžke 1730 nm je príliš blízko
hlavnému absorpčnému maximu vody. To môže byť príčinou, prečo je táto oblasť menej
analyzovaná a používaná. Khün vo svojom výskume pomocou dát z leteckého hyperspektrálneho
senzora HyMap sleduje uhľovodíky v oblasti 1730 nm a vytvára tzv. hydokarbónový index. Na
obrázku č.2 vyššie, sú znázornené krivky spektrálnych odrazivostí pre analyzované materiály
použité v štúdii Khüna [8].

Obr.č.5: Princíp výpočtu hydrokarbónového indexu, prevzaté z: [6]
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V oblasti 1730 nm nastáva minimum pre pieskový povrch kontaminovaný uhľovodíkmi.
Krivka vytvára tvar písmena „V“. Absorpcia nie je výrazná, ale viditeľná. Pomocou
jednoduchých matematických vzťahov Khün zostavil vzorec pre výpočet hydrokarbónového
indexu. Definovanie „indexových bodov“, ktoré popisujú absorpčné maximum a tvar „V“, je
zakreslené na obrázku č. 5. Ako indikátor prítomnosti ropy a ďalších uhľovodíkov používa
hydrokarbónový index vertikálnu líniu HI=BB´. Ak sa na povrchu nachádzajú uhľovodíkmi
ovplyvnené materiály, indexové body A, B a C tvoria trojuholník a hodnota HI>0. Medzi
hodnotou HI a množstvom koncentrovaných uhľovodíkov existuje priama úmernosť. Ak na
povrchu nie sú pozorované žiadne hydrokarbóny, indexové body netvoria trojuholník a ležia
približne pozdĺž jednej línie (HI=0). Hydrokarbónový index sa počíta podľa vzťahu (2).
R − RA
HI = (λ A − λ B ) ⋅ C
+ R A − RB
(2)
λC − λ A
RA, RB a RC sú hodnoty odrazivostí na
jednotlivých vlnových dĺžkach (λA, λB, λC) pre indexové body. Výpočet bol v štúdii Khüna [8]
aplikovaný na letecké dáta a výsledok po výpočte je uvedený na obr.č.31. Ako „A“ volil pásmo
s vlnovou dĺžkou 1705 nm, ako „B“ pásmo s 1729 nm a ako „C“ pásmo s vlnovou dĺžkou 1741
nm. Výhodou metódy je, že môže byť použitá na dáta, ktoré zaznamenávajú žiarenie z povrchu.
Nie je potrebné dôkladnejšie predspracovanie dát a aplikáciu náročných metód atmosférických
korekcií pre zisk odrazivosti. Vhodné je použite dát s vysokým pomerom signál/šum. Algoritmus
je rovnako možné aplikovať aj na získané dáta s informáciami o odrazivosti povrchu.
4.4

Výpočet hodnôt HI a HD
Pre ukážku a porovnanie výsledkov z oboch vzorcov pre detekciu hydrokarbónov boli oba
vzťahy aplikované na krivku uhľovodíkmi nasiaknutého piesku získanú zo spektrometra MARK
V, zobrazenú na obrázku č.2 červenou farbou.
Vzorec č.1 pre výpočet hodnoty HD používa ako vstupy, pásma z oblasti 2300 nm
a vzorec č.2 pre výpočet hodnoty HI pásma z oblasti spektra 1730 nm. V oboch oblastiach
nastávajú absorpčné maximá a krivka má tvar písmena „V“. Výpočty indexov boli pre
porovnanie prevedené v oblasti spektra 2300 nm aj 1730 nm. Podľa toho, z ktorej spektrálnej
oblasti sú vstupné hodnoty, bolo zvolené označenie príslušného indexu (HI1,73, HI2,3, HD1,73,
HD2,3). Vstupné hodnoty a výsledky sú uvedené v tabuľke č.2. Hodnoty Ra, Rb, Rc a k nim
príslušné vlnové dĺžky La, Lb a Lc sú odčítané z grafu približne v oblasti označenej na obr.č.2
šípkami, ktorú Khün [8] použil vo svojej štúdii.
Tab.č.2: Vstupné hodnoty
vlnová dĺžka [L]
nm

odrazivosť [R]
µW cm-2 nm-1 sr-1

vlnová dĺžka [L]
nm

odrazivosť [R]
µW cm-2 nm-1 sr-1

1700

1,200

2210

0,230

1705

1,150

2225

0,220

1710

1,100

2240

0,210

1715

1,050

2255

0,200

1720

0,990

2270

0,190

0,950

2285

0,180

Ra (µW cm nm sr )

1,025

0,204

Rb

0,870

0,170

Rc

0,905

0,190

La (nm)
Lb
Lc

1717
1735
1739

2225
2300
2315

1725
-2

-1

-1
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Pre prehľadnosť v tabuľke č. 3 uvádzam použité vzťahy pre výpočet HD a HI. Indexy
identifikujú prítomnosť uhľovodíkov, ak ich výsledná hodnota je v prípade HD väčšia ako 1
a v prípadne indexu HI väčšia ako 0.
Tab.č.3: Vzorce pre výpočet
HD >1
výpočet podľa (A+C)/(2*B)
HI >0

výpočet podľa (Lb-La)*((Rc-Ra)/(Lc-La))+Ra-Rb

V tabuľke č.4 sú výsledky po dosadení vyššie uvedených vstupných hodnôt. Index HD je
primárne navrhnutý pre výpočet v oblasti 2300 nm. Jeho aplikovanie by však bolo možné
i v oblasti spektra 1730 nm. Rovnako aj pri druhom indexe HI, ktorý štandardne používa vstupné
pásma z oblasti 1730 nm, výpočet dokázal presvedčivé výsledky i po dosadení hodnôt odrazivostí
z pásiem z oblasti spektra 2300 nm.
Tab.č.4: Výsledky indexov HD a HI
HD1,73
HI1,73

1,109
0,057

HD2,3
HI2,3

1,159
0,022

4.5

Spektrálne knižnice a metódy spectral matching
Pri detegovaní hydrokarbónov majú krivky spektrálnych odrazivostí nenahraditeľnú
úlohu. Referenčné krivky, nachádzajúce sa v spektrálnych knižniciach, tvoria interpretačné kľúče
a vzory. Porovnávanie kriviek z knižníc a kriviek získaných z analyzovaného obrazu je možné
vizuálne alebo pomocou viacerých algoritmov.

Obr.č.6: Výsledné krivky spekt.odrazivosti,
prevzaté z: [14]

Obr.č. 7: Bitúmen v ropných pieskoch,
prevzaté z: [16]
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Firma R&D (podporovaná The Geosat Committee, Inc.) zdokumentovala spektrálne
charakteristky presakov, únikov ropy a ropou nasýtených pôd a zostavila spektrálnu knižnicu [3].
Merané boli spektrá materiálov, ktoré sa vyskytujú spolu s pevninskými ropnými presakmi
a ropou nasiaknuté pôdy na juhu Kalifornie. Dáta získané v teréne boli úspešne porovnané
s výsledkami družicových analýz. Na základe výsledkov nasledovalo zostavovanie spektrálnej
knižnice. Na obrázku vľavo (obr.č.6) sú znázornené výsledné krivky spektrálnej odrazivosti.
Vpravo (obr.č.7) pre porovnanie sú krivky uvedené v kapitole o hydrokarbónovej detekcii.

5

Praktická analýza

5.1 Selekcia lokalít pre otestovanie vybraných metód
Územie v arídnej klimatickej oblasti
Viacero svetových ropných ložísk je lokalizovaných na Arabskom polostrove a v okolí
Perzského zálivu. Overenie metód DPZ pre detekciu uhľovodíkov bolo v prvom kroku vhodné
v lokalite, kde je výskyt uhľovodíkových presakov alebo ropných látok známy. Vybraná oblasť
v časti štátu Kuvajt vyhovovala tejto požiadavke.
Územie v humídnej klimatickej oblasti
Ďalšou analyzovanou oblasťou bola panva Ventura v Kalifornii. V holandskom inštitúte
ITC viacero autorov pracuje na projekte, v rámci ktorého sú sledované presaky uhľovodíkov
pomocou DPZ. Jedno zo skúmaných území projektu je oblasť spomínanej panvy. Bolo tu
zistených viac ako 60 aktívnych hydrokarbónových presakov. Presaky sú tvorené ropou, zemným
plynom, síranmi a dechtom. Pre overenie metód DPZ tvorila vhodný podporný materiál práca
Rubio [11] a výber lokality z humídneho prostredia (oblasť panvy Ventura v Kalifornii) bol
determinovaný touto štúdiou.
5.2 Vstupné dáta
Dáta z Hyperion: dáta z hyperspektrálneho senzoru Hyperion svojimi parametrami vyhovovali
požiadavkám na snímanú oblasť elektromagnetického spektra (bližšie popisované v kapitole
o oblastiach spektra dôležitých pri detekcii uhľovodíkov). Scéna Hyperion z ropnej oblasti
Burgan, južne od mesta Kuvajt bola objednaná ako produkt L1GST. Sú to dáta s aplikovanými
rádiometrickými korekciami, prevzorkované pre geometrické korekcie a georeferecované do
súradnicového systému [12].
Dáta z ASTER: z rovnakej oblasti v Kuvajte (ložisko Burgan) boli analyzované dáta zo senzoru
ASTER. Senzor zaberá požadovanú oblasť spektra i keď poskytuje iba 6 pásiem zo SWIR a 3
z VNIR. Z oblasti ložiska Burgan bol použitý produkt typu L1B, na ktorom sú aplikované
geometrické a rádiometrické korekcie. Výber oblasti v Kalifornii prebiehal neskôr, preto aj
poznatky o družicových dátach už boli bohatšie a scéna z ASTERu z územia Ventura bola
zakúpená ako produkt AST_07. Tento typ predspracovaného produktu vhodný pre geologické
analýzy (hodnoty sú prepočítané na odrazivosť). Sú tu aplikované geometrické, rádiometrické
i atmosférické korekcie.
Pre predspracovanie, konkrétne analýzy a spracovávanie družicových scén boli použité
programové produkty ENVI 4.4 a Erdas Imagine 9.1.
5.3

Predspracovanie dát
Príprava dát pre jednotlivé analýzy zahrňovala ich predspracovanie. Cieľom je úprava
v zmysle geometrických a rádiometrických vlastností. Geometrické korekcie transformujú
súradnicovú sústavu obrazového záznamu alebo veľkosť obrazového prvku, rádiometrické
korekcie upravujú DN hodnoty jednotlivých pixelov. V rámci rádiometrických korekcií môžeme
vyčleniť tiež korekcie atmosférické, ktorých cieľom je minimalizovať vplyv atmosféry pri
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distančnom meraní odrazových či žiarivých vlastností objektov [2]. Na dátach boli aplikované
geometrické korekcie a niektoré rádiometrické korekcie.
V rámci predspracovania bolo potrebné naimportovať (využitie detekcie Bad Bands,
vytvorenie konverzných faktorov dát Hyperion FLAASH pre vstup do modulu pre atmosférické
korekcie ) oba typy dát do zvolených programových prostriedkov, spojenie pásiem ASTER do
jednej dátovej sady, vylepšenie pomeru signál/šum a aplikácia atmosférických korekcií.
Aplikácia týchto korekcií bola dôležitým krokom predspracovania dát.
Atmosférické korekcie
Pre jednotlivé analýzy je vhodnejšie previesť dáta zo žiarenia (radiancia) na odrazivosť
(reflektanciu). Zisk odrazivosti môžeme zaradiť do finálnej fázy predspracovania dát. Odrazivosť
získame odstránením vplyvov atmosféry (aplikáciou atmosférických korekcií). Cieľom všetkých
atmosférických korekcií je získať z pôvodných nameraných dát tzv. absolútne hodnoty
odrazivosti, či vyžarovania objektov. V niektorých zdrojoch (napríklad Kühn [8]) autori svoje
analýzy prevádzali na dáta bez aplikácie atmosférických korekcií, ale kalibrácia pomocou
pozemných dát a tvorba výpočtov a analýz iba pre určité známe plochy im to dovoľovala.

Krivka zo scény bez aplikovaných atmosférických korekcií (vrchná)
Krivka zo scény s aplikovanými atmosférických. korekciami (spodná)

Obr.č.8: Porovnanie kriviek počas procesu atmosférických korekcií

ENVI poskytuje nástroj FLAASH vhodný pre atmosférické korekcie dát z Hyperionu
i z ASTERu. Používa model MODTRAN4 [15]. Okrem zložitejších metód výpočtu reflektancie
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ponúka ENVI aj jednoduchšie možnosti. Podľa Jančíka [9] v prípadoch kedy neexistuje možnosť
použitia informácií z pozemného merania a znalosť analyzovaného územia je celkovo nízka, je
možné použiť metódu IARR (Internal Average Relative Reflectance). Jej aplikácia je vhodná
najmä v aridných územiach s minimom vegetácie. Vychádza z algoritmu, ktorý počíta priemerné
spektrum celej scény a následne ho použije pre odvodenie spektier jednotlivých pixelov. Pre
ukážku rozdielu práce s dátami bez a s aplikovanými atmosférickými korekciami, na obr.č.8 je
porovnanie dvoch spektrálnych kriviek vykreslených z rovnakého miesta z oboch typov dát. Po
aplikovaní relatívnych atmosférických korekcií sa tvar krivky zmenil, zvýraznili sa dôležité
minimá a maximá. Použitie scény bez odstránených atmosférických vplyvov by bolo menej
správne a výsledky analýz by sa javili málo dôveryhodné
5.4 Analýzy dát
Farebná kompozícia v nepravých farbách – vizuálna interpretácia
Metódu vizuálnej interpretácie je možné ju zaradiť medzi základné interpretačné metódy,
preto bola použitá na analyzované dáta ako prvá. Kombináciu pásiem v režime RGB, ktorú vo
svojej štúdii zistil Höring [6] pre zviditeľnenie uhľovodíkov, bola aplikovaná na dáta zo senzoru
Hyperion, pretože jednotlivé pásma približne zodpovedali pásmam použitým Höringom (R1668,22 nm/ G-1729,21 nm/ B-1788,98 nm). Ako červené bolo zvolené pásmo č.111 s vlnovou
dĺžkou 1669,1045 nm, ako zelené pásmo č.117 s vlnovou dĺžkou 1728,6958 a ako modré pásmo
č.123 s vlnovou dĺžkou 1790,1870 nm.
Výsledný obraz bol vylepšovaný pomocou nástrojov Enhance. Aplikovaný bol filter
s názvom Sharpen (zostrenie obrazu) a zvýraznený kontrast (stretching) pomocou nástroja Square
Root. Funkcia použije druhú odmocninu na vstupný histogram a potom aplikuje lineárne
zvýraznenie kontrastu [15]. Po vizuálnom analyzovaní výstupu (obr.č.9) konštatujem, že
kombinácia pásiem v nepravých farbách ukazuje požadované výsledky. V porovnaní
s výsledkami štúdie Höringa [6] je na výsledku z Hyperionu viditeľná fialová farba práve
v miestach, kde je veľkou pravdepodobnosťou predpokladaný výskyt ropných látok.

Obr.č.9: Kombinácia v nepravých farbách, prevzaté z: ENVI 4.4
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V porovnaní s referenčným obrázkom (obr.č.48) je fialová farba na výsledku na obr.č.47
nesúvislá a miestami má rôzne odtiene. Je to spôsobené najmä faktom, že vstupné
hyperspektrálne dáta z Hyperionu majú nízky pomer signál/šum (približne 1:50). Letecké
hyperspektrálne dáta zo senzoru HyMap, majú tento pomer približne desať krát vyšší (1:500). Pre
overenie výsledkov získaných vizuálnym pozorovaním boli ďalej vytvárané krivky spektrálnych
odrazivostí oblastí, ktoré sa javili fialovou farbou.
Vykreslenie kriviek spektrálnej odrazivosti
Jedna z metód využívanú pri detegovaní uhľovodíkov je použitie kriviek zo spektrálnych
knižníc, ich porovnávanie s krivkami vykreslenými počas analýzy dát DPZ, prípadne vstup
referenčných spektrálnych signatúr do ďalších algoritmov.
Na základe výsledkov kompozície v nepravých farbách a zviditeľnenia uhľovodíkových
povrchov fialovou farbou boli vykresľované krivky z týchto oblastí. Z rôznych miest scény pri
zobrazení RGB boli vynášané krivky do grafu. Na osi x sú hodnoty vlnových dĺžok snímaných
senzorom Hyperion a na osi y sú hodnoty žiarenia (radiance) s aplikovanými relatívnymi
atmosférickými korekciami (IARR). Na obr.č.10 sú opäť uvedené referenčné spektrálne krivky
pre uhľovodíky, ktoré sú porovnateľné s výsledkom na obr.č.11.

Obr.č.10: Spektrálna charakteristika uhľovodíkov zo spektrálnej knižnice, prevzaté z: [14]

Obr.č.11: Výsledná spektrálna charakteristika z miesta označeného červenou farbou
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Na ďalších obrázkoch uvádzam výsledky z rôznych plôch, ktoré boli zvýraznené fialovou
farbou. Pre porovnanie sú zobrazené krivky z miest ako vodná plocha, piesočná púšť na severnej
časti scény a oblasť mesta Kuvajt.

Obr.č.12: Výsledná spektrálna charakteristika z oblasti vodnej plochy (Perzský záliv)

Obr.č.13: Výsledná spektrálna charakteristika z oblasti piesočnatej púšte

Obr.č.14: Výsledná spektrálna charakteristika z oblasti mesta Kuvajt
Vizuálnym porovnaním výsledných kriviek, kriviek z knižnice vytvorenej firmou R&D na
obr.č.10 a kriviek pre hydrokarbónovú detekciu je vidieť zhodu kriviek z fialových miest
s referenčnými krivkami. Veľké rozdiely sú pozorované medzi referenčnými krivkami a krivkami
vykreslenými z oblasti severne, kde je lokalizované mesto Kuvajt a z vodnej plochy (Perzský
záliv) v severnej časti scény.
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5.5

Spektrálne indexy
Aplikácie DPZ v geológii často využívajú zložitejšie pomery pásiem (podiely, kde
čitateľom a menovateľom je súčet/súčin viacerých pásiem) pre zobrazenie spektrálnych
kontrastov špecifických absorpčných rysov [9]. V predchádzajúcich kapitolách je popísaný
princíp spektrálnych indexov (HD, HI) počítaných v oblasti spektra 2310 nm a 1730 nm. Ich
cieľom je zvýrazniť uhľovodíky v obraze.
ASTER a HD
Scéna ASTER z oblasti Ventura bola vhodná pre aplikovanie výpočtu indexu HD, pretože
jednotlivé pásma približne zodpovedajú vlnovým dĺžkam, ktoré vstupujú do vzorca pre výpočet.
Na výsledok bol aplikovaný filter 3x3 pre vyhladenie hodnôt a ďalej bol upravovaný pomocou
funkcie Color Mapping – ENVI Color Tables. Funckia umožňuje interaktívne meniť farby
v obraze tak, že použije lineárne zvýraznenie kontrastu, úpravu časti histogramu a aplikuje farby
do pôvodne šedotónového obrazu. Získaný obraz obsahuje farebne zvýraznené hodnoty DN
vyššie ako 1. V rámci štúdie V. Rubio [11] z oblasti Ventura v Kalifornii bol vytvorený zoznam
presakov na území aj s príslušnými súradnicami WGS84 UTM zóna 11. prostredí ArcGIS 9.2
bola podľa ich súradníc vyrobená vektorovú bodovú vrstvu, ktorá obsahovala body
reprezentujúce presaky.Na záver bola vytvorená kompozíciu pôvodnej scény vizualizovanej
v kombinácii RGB pásiem č.9, č.8 a č.7, vektorovej vrstvy so známymi presakmi (na obr.č.15
zobrazené modrými krížkami) a výsledku výpočtu indexu pre hydrokarbónovú detekciu
(zobrazený odtieňmi žlej farby).

Registrované presaky uhľovodíkov
Vypočítané oblasti s indexom HD >1

Obr.č.15: Výsledok indexu HD
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6

Zhodnotenie výsledkov a záver

Diaľkový prieskum Zeme poskytuje mnohé výhody pre skúmanie zemského povrchu s
cieľom detekcie uhľovodíkov. V rámci štúdia a analýzy viacerých algoritmov, ktoré sa na tento
účel využívajú, boli vybrané najmä tie postupy, ktoré viedli k pozitívnym výsledkom. Algoritmy
boli v niektorých prípadoch modifikované a prispôsobené analyzovanej oblasti a typu použitých
družicových dát. Obmedzená práca a aplikácia niektorých metód bola najmä pre absenciu
podporných dát (aj dát z terénneho prieskumu) ako napríklad spektrálne charakteristiky
uhľovodíkov, vhodných pre spektrálnu knižnicu a jej ďalšie použitie. Získanie týchto dát
z terénneho výskumu by značne rozšírilo využitie metód DPZ pre detekciu uhľovodíkov.
Bol spracovaný krátky prehľad metód, aplikácií, družicových a leteckých technológií
používajúcich sa pre detekciu uhľovodíkov vo svete. Pre analytickú časť bolo najprv nutné
vybrať testovacie lokality (Kuvajt a panva Ventura v Kalifornii) a vhodné dáta (scéna zo senzoru
Hyperion a ASTER). Väčšina praktickej časti práce zahrňovala predspracovanie dát. Na overenie
správnosti vybraných metód a ich aplikáciu boli použité programové produkty ENVI 4.4 a Erdas
Imagine 9.1.
Analýza dát tvorí najobsiahlejšiu časť práce. Pre nedostatok podporných dát, získaných
napríklad pomocou terénneho výskumu, musel byť výber algoritmov pre otestovanie
zredukovaný. Pomocou kompozície v nepravých farbách vybraných pásiem hyperspektrálnej
scény zo senzoru HYPERION boli uhľovodíky zvýraznené fialovou farbou. Zo zvýraznených
plôch boli vykreslené krivky spektrálnych charakteristík, ktorých absorpčné maximá súhlasili
s maximami na referenčnej krivke uhľovodíkov zo spektrálnej knižnice. Prebehlo overenie
správnosti oboch riešení. Ďalším aplikovaným algoritmom bol výpočet indexu HD pre
hydrokarbónovú detekciu v oblasti panvy Ventura. Porovnaním výsledku so známymi výskytmi
uhľovodíkových presakov môžem konštatovať správnosť detekcie približne 75 percent. Použitie
ďalšieho hydrokarbónového indexu na scény z oblasti štátu Kuvajt neprinieslo požadované
výsledky, čo bolo spôsobené najmä problémami pri odstraňovaní javu „páskovania“ v scéne zo
senzoru Hyperion. Výsledky praktickej časti práce preukázali správnosť vytvorenia kompozície v
nepravých farbách, vhodnosť vykresľovania spektrálnych charakteristík z miest detegovaných
ako uhľovodíky a ich porovnávanie s referenčnou krivkou a korektnosť výpočtu
hydrokarbónového indexu. Pre kvalitnejšie a obšírnejšie analytické spracovanie by bolo vhodné
získať a použiť podporné dáta z terénneho prieskumu.
Počas práce boli nazhromaždené viaceré poznatky pre možné aplikácie v budúcnosti:
- podpora pri podobných štúdiách s oblasti aplikácií DPZ v geológii
- podklad pri spracovávaní hyperspektrálnych a multispektrálnych dát s cieľom detekcie
vybraných minerálov a hornín
- pomoc pri posudzovaní prírodného prostredia ťažobnej lokality (ropa, zemný plyn)
- mapovanie a geologický prieskum povrchových ložísk
- jeden z nástrojov pre environmentálnu geológiu
Na záver zhodnotenia uvádzam diagram postupu práce (obr.č.16), ktorý bol vytvorený na
základe poznatkov získaných počas výskumu. Mohol by poslúžiť ako všeobecná metodika pri
ďalších alternatívach použitia DPZ pre detekciu uhľovodíkov v pôdach. Zahŕňam v ňom aj
skutočnosť, že pre spracovávanie dát sú k dispozícii dáta z pozemného merania vo forme
databáze spektrálnych charakteristík uhľovodíkov.
Približne podľa metodiky pokračuje vývoj tejto práce na modelovom území v lokalite
Hodonín – Nesyt, Lužice, najmä v rámci analýz lokalít ťažby, ktoré sú momentálne v likvidácii.
Prebiehajú fázy prípravy zberu terénnych dát, zhromažďovania (multi) hyperspektrálnych
družicových (leteckých) dát a ďalších podporných informácií pre prevedenie komplexnejšieho
výskumu, ktorý plne využije DPZ i s možnosťou kalibrácie dát pozemnými meraniami.
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Obr.č.16: Diagram postupu práce
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