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Posouzení vlivu vlhkosti atmosféry na výpočet teploty vodní hladiny 

z družicových dat 

Abstrakt 

Cílem práce je určit teplotu zemského povrchu LST definovanou z družicových dat metodou dělených 

oken („Split-Windows“) a zohlednit v tomto procesu vliv relativní vlhkosti atmosféry. Následné 

ověření správnosti výsledných hodnot a finální interpretace výsledků ve formě mapy jsou dílčími cíli. 

Součástí procesu je definování metody pro odvození SW koeficientů optimalizovaných pro určitou 

vodní plochu. Práce dále zahrnuje souhrn tematických informací získaných v předešlých studiích, 

fyzikální podklady problematiky a zhodnocení hypotetických tvrzení. Textovou část doprovázejí 

tabulky, grafy a mapy. Získání hodnoty LST je uskutečněno na základě regresní analýzy dat pozemní 

teploty vodní hladiny in situ a radiometrické teploty družicových snímků ASTER, pro vodní hladinu 

floridského jezera „Lake George“. Koeficienty jsou vyjádřeny polynomickou funkcí a výpočet LST má 

průměrnou odchylku RMSE 0,455 °C, metoda SW využívá k výpočtu LST informace o relativní vlhkosti 

atmosféry. 

 

Klíčová slova: DPZ termální snímání, teplota zemského povrchu LST, ASTER, TIR 

 

Analysis of Atmospherical Humidity Influencing Lake Surface Temperature 

Determined by Satellite Images 

 

Abstract 

The aim of this master thesis is to determinate Land Surface Temperature LST using remote sensing 

satellite data. The thesis seeks to create a method for calculating surface temperature of Lake 

George located at peninsula Florida. This calculation of LST is based on data provided by ASTER using 

a Split-window method. The method works with the differences in bands of sensing in order to 

remove atmospheric influences. Other goals are to analyse the influence of humidity in the 

atmosphere acting in calculation of LST and to make a verification of final data. This thesis contains 

several graphs, tables and pictures. The result of this paper is a map of distribution of lake surface 

water temperatures. Coefficients are reached in regression of in situ data and radiometric 

temperature from satellite. The main RMSE gives a value of 0,455 °C which meets the requirement of 

CEOS organisation. Method uses information of relative humidity to calculate LST.  

 

Keywords: Thermal remote sensing, land surface temperature, ASTER, TIR  
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ASTER  Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer = vyspělý 

kosmický radiometr snímající tepelné emise a jejich odrazy 

AVHRR  Advanced Very High Resolution Radiometer = vyspělý radiometr snímající ve velmi 

vysokém rozlišení 

CEOS  Committee on Earth Observation Satellite = výbor správy satelitních informací 

GCOS  Global Climate Observing System = globální systém pro pozorování klimatu 

GIS  Geografický informační systém 

HDF  Hierarchical Data Format = hierarchický datový formát 

In situ  Data naměřená v místě zájmu 

K  Kelvin – jednotka tepelného stavu hmoty 

LST  Land Surface Temperature = povrchová teplota Země 

LSWT  Land Surface Water Temperature = Povrchová teplota vodní hladiny 

AST_L1T ASTER Level 1 precision terrain corrected registered at-sensor radiance V003 = 

intenzita záření zaznamenaná na snímači, data opravena o vliv terénu. 

MIR  Middle (Mid-)infrared = interval středního infračerveného pásma 

MODTRAN Moderate resolution atmospheric Transmission = atmosférická transmitance 

zaznamenána v dostatečném rozlišení 

NASA  National Aeronautics and Space Administration = Národní letecká a kosmická 

administrativa 

NIR  Near-infrared = interval blízkého infračervené pásma el. -mag. vlny 

NOAA  National Oceanic and Atmospheric Administration = Národní oceánská 

a atmosférická administrativa 

RTE  Radiative Transfer Equation = Rovnice radiačních přenosů 

SW  Split Windows = technika dělených oken pro výpočet LST 

TIR  Thermal infrared = interval vzdáleného infračerveného pásma el. -mag. vlny 

TOA  Top of Athmosphere = na vrcholu atmosféry, na objektivu snímače 

UK  Univerzita Karlova v Praze 

USGS  United States Geological Survey = geologická výzkumná instituce Spojených států 

amerických 

VIS  Visible (viditelné spektrum elektromagnetické vlny) 
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1 Úvod 

 

Povrchová teplota Země „Land Surface Temperature“, dále jen LST, zaznamenala za posledních 20 let 

nárůst na důležitosti a je vnímána jako klíčový parametr k pochopení fyzikálních povrchových procesů 

a to jak v lokálním, tak i v globálním měřítku (Li a kol. (2012)). Klimatická organizace GCOS („Global 

Climate Observing System“) vyjádřila potřebu systematického měření LST a následnou verifikaci 

tohoto produktu (Guillevic a kol., 2018). Stanovení teploty zemského povrchu je jedním z možných 

způsobů využití dálkového průzkumu Země, přičemž se však jedná o pokročilý výpočet, do kterého je 

nutné zahrnout vliv vnějších parametrů a modelovat tak reálný stav atmosféry, snímače a podmínek 

na povrchu Země. S technologickým progresem, nárůstem kvality senzorů a technologie obecně byly 

rozšířeny možnosti termálního snímání zemského povrchu. Informace jsou lépe dostupné, 

k vyhledání v různorodých aplikacích na internetu (např. „Earthdata Search“) a přibylo takzvaných 

„otevřených“ dat a databází.  

Kap. 1: Úvod
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Při vstupu do problematiky byla provedena literární rešerše, která poukázala na rozsah procesu 

získávání povrchové teploty a na velké množství vědeckých studií zabývajících se touto 

problematikou. Výzkumy jsou publikovány převážně v anglickém jazyce. Dostupné zdroje jsou 

většinově zahraničního původu. Např. ze Švýcarska, z Číny, Španělska, Indie, z Německa, Velké 

Británie, Itálie atd.). Tématu termálního družicového snímání zemského povrchu není v českém 

vědecko-akademickém prostředí věnováno mnoho pozornosti. 

Výměna vody a energie proudící mezi zemským povrchem a atmosférou má důležitý vliv na 

počasí a klima jak v regionálním, tak i v globálním měřítku. Povrchová teplota LST se stala důležitým 

ukazatelem pro mnoho environmentálních studií. Byla využita při pozorování cirkulace oceánských 

proudů, klimatické variability, dále v numerických predikcích počasí nebo je možné ji využít ke 

sledování vývoje vegetačního krytu či při zkoumání evapotranspirace. Dá se analyzovat také městské 

klima nebo vulkanická činnost (Valor & Caselles, 1996; Bastiaanssen a kol., 1998; Kogan, 2001; 

Su, 2002; Voogt & Oke, 2003 a další). LST je však využívána také jako ukazatel přízemní teploty 

atmosféry tam, kde není dostatek meteorologických měření (například v Africe). V zemědělství je tato 

charakteristika využívána k detekci suchem trpících plodin a možnosti efektivnějšího hospodaření 

s vodou. Využití se najde také při pozorování hydrologických cyklů (odvozování výšky sněhové 

pokrývky a mapování půdní vlhkosti) nebo v určování změn ve využití krajiny – např. je možné 

monitorovat místa, kde tají ledovce (Hulley a kol., 2014 v Guillevic a kol., 2018). Pozorování dynamiky 

povrchové teploty vede k pochopení lidského působení na přírodní prostředí Země a je důležité pro 

modelování a předpovídání environmentálních změn (Guillevic a kol., 2018). 

LST charakteristika bývá využita k pozorování vývoje klimatické situace na určité vodní ploše 

(např. Riffler a kol., 2015). Oteplování vodních ploch považují studie za důležitý ukazatel jezerního 

ekosystému. Institut Global Climate Observing System (GCOS) přidal tuto charakteristiku na seznam 

základních parametrů, sledujících proces změny klimatu. V tomto švýcarském výzkumu byl zaveden 

pojem „Lake Surface Water Temperature“ (LSWT) vyjadřující teplotu vodní hladiny. Ověření 

výsledných dat proběhlo na základě meteorologických měření v době pořízení satelitního snímku 

a data byla porovnána také s existujícím produktem „MODIS-LST“. Bylo zjištěno, že je potřeba 

alespoň dvacetiletá řada snímků pro určování změny klimatu. Dále například výzkumný tým 

Hulley a kol. (2011) vyvinul v podobném duchu algoritmus „Inland Water-body Surface Temperature“ 

(IWbST), který je optimalizován vzhledem k výšce terénu, lokálním atmosférickým podmínkám 

a dennímu chodu teploty. 

 

 

 

Kap. 1: Úvod
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1.1 Cíl práce a oblast výzkumu 

 

Hlavním cílem práce je vytvoření metody pro výpočet teploty vodní hladiny z družicových dat, která 

zohledňuje vliv atmosféry. K tomu je potřeba získat soustavu rovnic SW algoritmu, ze které je možné 

vyjádřit hodnoty koeficientů a následně definovat pomocí matematické funkce závislost jednotlivých 

koeficientů na relativní vlhkosti atmosféry. Proces umožňuje vypočítat povrchovou teplotu (LST) 

konkrétní vodní plochy s využitím pouze družicových dat a informaci o relativní vlhkosti atmosféry, 

kdy není potřeba znát teplotu in situ. Jedná se o sestavení metodického postupu pro nalezení 

souboru optimalizovaných koeficientů metody dělených oken (Split-Windows), individuálně 

naladěných pro regionální atmosférické podmínky vybraného vnitrozemského vodního útvaru – 

floridského jezera Lake George. 

V procesu se vyskytuje mnoho problémů, které je nutné vyřešit tak, aby došlo k eliminaci 

odchylky ve výsledné teplotě nebo k jejímu minimalizování. Nejprve je potřeba popsat vlivy, které se 

podílejí na možných odchylkách odvozování povrchové teploty Země a fyzikálně je definovat. Dále je 

nutné najít vhodný způsob výpočtu radiometrické teploty jednotlivých ASTER termálních pásem 

snímání a rozhodnout, která pásma se využijí v procesu odvození koeficientů. Do tohoto procesu je 

nutné zahrnout vliv emisivity, takže je potřeba znát její přesnou hodnotu v určitém spektrálním 

pásmu. Následným souřadným procesem je získání kvalitních in situ dat pozemního měření teploty 

a synchronních informací o relativní vlhkosti atmosféry. Splněním těchto úkolu je možné analyticky 

odvodit hodnoty koeficientů a poté s těmito informacemi vypočítat povrchovou teplotu vodní hladiny 

LST. Dalším dílčím cílem je vygenerování statistik výpočtu a určení odchylek, validace vstupních dat a 

verifikace výsledných hodnot za pomocí pozemního měření teploty. Vhodné je také vytvoření 

přehledné mapy, která znázorňuje distribuci výsledných ověřených hodnot teploty. 

Problematickou částí práce je získání adekvátních dat měření teploty na vodní hladině (in situ), 

časově a prostorově sladěných se satelitním snímkem. Na celém světě se vyskytuje kolem dvaceti sítí 

měřických stanic určených pro družicové termální snímání, které zaznamenávají povrchové teploty 

v průběhu celého dne, roku, případně celých desetiletí (Guillevic a kol., 2018). Navíc jsou tyto 

meteorologické stanice zaměřeny na heterogenní krajinu nikoli jen na vodní plochy. Dalším 

problémem zkoumání tepelných charakteristik zemského povrchu je proces ověřování kvality 

výsledných dat a rozhodnutí o jejich využitelnosti pro další aplikace. Tento problém souvisí 

se špatnou dostupností dat vhodných pro validaci a s jejich nedostatečnou kvalitou. 
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1.2 Hlavní výzkumné otázky a hypotézy 

 

Mezi základní otázky studie patří analýza přesnosti určení radiometrické teploty vodní hladiny 

a zkoumání faktu, zdali je možné dostat se s výsledky na požadované prahové hodnoty definované 

v dokumentu organizace CEOS (Guillevic a kol., 2018). Otázkou je nakolik ovlivňuje relativní vlhkost 

výsledek výpočtu LST z radiometrické teploty naměřené družicí a zdali se dají najít koeficienty 

využitelné pro celé spektrum relativní vlhkosti (0 – 100 %) s odchylkou menší než 1 °C. Bylo by také 

vhodné znát odpověď na možnosti využití vypočítaných koeficientů pro stanovení časových řad 

využitelných k určení klimatické změny. Klimatologové by tak mohli využít termálních dat ASTER 

(teplota, emisivita nebo radiance) pro vlastní výzkum. Dále je vhodné zjistit, zdali je možné určit 

koeficienty některých vodních útvarů v České republice.  

Mezi hypotézy jsou zařazeny následující tvrzení: Lze získat datovou sadu satelitního snímku, 

povrchové teploty Země (in situ) a data relativní vlhkosti atmosféry se stejným časem pořízení a 

zároveň ve stejném prostoru. Je zkoumána také hypotéza uplatnitelnosti optimalizovaných 

koeficientů pro jakýkoliv satelitní snímek nebo předpoklad závislosti finálního výpočtu radiometrické 

teploty na stavu atmosféry. Tyto otázky a hypotézy i jejich řešení jsou diskutovány v posledních dvou 

kapitolách této práce.  

 

1.3 Struktura diplomové práce 

 

Diplomová práce je strukturována do pěti kapitol. V úvodu byly uvedeny motivace výzkumu dané 

problematiky, současné trendy v určování hodnoty LST, definovány cíle práce a sepsány výzkumné 

otázky a hypotézy. Následuje druhá kapitola, která se zabývá teoretickým základem a definuje 

fyzikální vztahy a veličiny využité v této práci. Jsou zde uvedeny také důležité informace o užité SW 

metodě prozkoumané v předešlých výzkumných pracích, metody verifikace finálních LST, statistické 

ukazatele a požadavky na přesnost LST. Ve třetí kapitole se vyskytuje popis zkoumané oblasti a 

aplikace předchozích tezí do konkrétních vzorců a syntéza hodnot nových. Dále je popsáno testování 

výsledků a jejich verifikace, statistické vyhodnocování. Grafické výsledky vypočítaných hodnot LST lze 

taktéž nalézt v této kapitole. Navazuje diskuzní část, do které patří vyhodnocení výsledných LST a 

potvrzení nebo vyvrácení definovaných hypotéz. Je naznačen vlastní postoj míry dosažitelnosti 

stanovených úkolů. Závěr práce shrnuje dosažené výsledky a jsou zde nastíněny problémy, které se 

v práci vyskytly, nebo které přesahují rámec definované problematiky. Jsou zde také naznačeny 

možné budoucí směry. 
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2 Určování povrchové teploty Země z družice 

 

Teplota je veličina charakteristická pro určování termodynamického stavu látky a souvisí s kinetickou 

energií částic daného objektu. Zrychlený pohyb nabitých elementárních částic produkuje 

elektromagnetické záření, jehož intenzita je úměrná teplotě objektu a které registruje detektor na 

družici. Lze tedy zaznamenat informaci o intenzitě záření a popsat tak energii přijatou v určitém 

intervalu vlnových délek daného prostoru. Velikosti naměřené intenzity zářivé energie závisí na 

elektromagnetických vlastnostech objektu a prostředí a dále na geometrických podmínkách měření 

a přístrojových parametrech radiometru (Kolář, 1990). 
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2.1 Teorie určování teploty pomocí detektoru 

 

Pro různé způsoby měření energie byly zavedeny radiometrické veličiny, které popisují vztahy energie 

dopadající na určitou plochu, přičemž každá může být vztažena k libovolně malému intervalu vlnové 

délky <𝜆1, 𝜆2> – spektrální veličiny (Kolář, 1990). Pro tuto práci je zapotřebí měřit intenzitu 

elektromagnetické vlny s maximální energií tělesa o teplotě 20 °C (což je průměrná teplota Země) 

v intervalu vlnových délek 8 – 12 µm (obr. č. 1). To je spektrum vzdáleného infračerveného záření, 

dále jen TIR (z anglického spojení „thermal infrared“), ve kterém převažuje záření Země, a proto se 

běžně využívá k odvození hodnoty LST (Li a kol., 2012). TIR pásmo snímání patří do oblasti tzv. 

atmosférického okna, ve kterém atmosféra primárně absorbuje plyny 𝐶𝑂2 a 𝑂3 a je tedy možné vliv 

záření atmosféry částečně zanedbat. V intervalu 0,76 - 8 µm se výrazně uplatňuje i podíl slunečního 

záření, a proto jej lze pro stanovení teploty zemského povrchu použít jen při nočním měření (Li a kol., 

2012). Data měřená v blízké a střední části infračerveného spektra na vrcholu atmosféry během dne 

zahrnují kombinaci reflektovaného solárního záření a emitovaného záření z povrchu země 

a atmosféry a proto jsou taktéž nevhodná k určení LST (Sun & Pinker, 2007). Záření s vlnovou délkou 

15 – 1000 µm je silně pohlcováno atmosférou a není pro dálkový průzkum Země použitelné 

(Kolář, 1990). 

 

 

Obr. 1 Část schématu elektromagnetického vlnění. Znázorněné je ultrafialové záření UV, viditelné záření VIS, 
Infračervené záření (IR) a mikrovlnné záření. Dále je rozebráno IR záření na části: Blízké IR (NIR), krátkovlnné IR (SWIR), 

středně vlnné IR (MWIR), dlouhé IR (LWIR) a velmi dlouhé IR (VLWIR), (zdroj: vlastní zpracování). 
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Hlavní zkoumanou veličinou je energie záření 𝑄, která má navzdory atmosféře konečný interval 

vhodný pro její měření. Známe-li její průběh v čase, jakožto funkci 𝜆 hodnoty 𝑄 v intervalu <λ₁, λ₂>, 

můžeme integrací zjistit celkovou energii v určitém spektru vlnových délek. Tato spektrální energie 

záření se dá vyjádřit i počtem fotonů s danou vlnovou délkou připadající na jednotkový interval 

vlnových délek. Energie jednoho fotonu je určena vztahem: 

 𝑄𝜆 = ℎ𝑐 𝜆⁄           (2.1) 

 

V tomto vztahu hraje roli Planckova konstanta ℎ = 6,6261 ∗ 10−36 Js a rychlost světla 𝑐 =  2,9979 ∗  108 m/s. Dále je zavedena hustota energie 𝑤, která se počítá jako energie v určitém 

objemu a čase: 𝑤 = 𝑑𝑄/𝑑𝑉          (2.2) 

 

Součin hustoty energie a rychlosti světla udává výkon záření – zvaný tok záření ф, který vyjadřuje 

rychlost úbytku nebo přírůstku zářivé energie v daném místě. Tento parametr se používá v souvislosti 

s vyzařováním energie. Většina měřících přístrojů registruje kvantitativně hodnotu zářivého výkonu 

ф. Pokud je potřeba do výpočtu záření zahrnout prostorový úhel a směr šíření vlnění, lze definovat 

tzv. zářivost (Kolář, 1990). K vyjádření velikosti energie vyzářené určitou plochou se používá veličina 

intenzita vyzařování 𝑀, která je definována jako podíl toku záření na určité ploše, ve které je měření 

prováděno. Právě tato veličina je v této práci podstatná. Výše i níže zmíněný text je fyzikálně 

a matematicky popsán ve skriptech dálkového průzkumu Země (Kolář, 1990), která využívají textů 

obecné fyziky z díla Fyzika (Horák & Krupka, 1976) a Optika atmosféry (McCartney, 1979). Pohyb 

částic uvnitř zkoumaného objektu je makroskopicky snímán a vnímán jako teplota objektu. Zákony 

termodynamiky definují množství přijaté tepelné energie a následně přeměněné na vyzářenou 

energii. Pro získání informace o vyzářené energii tělesa je nutné aplikovat vztah mezi intenzitou 

vyzařování 𝑀 a jeho teplotou 𝑇, kterou udává Stefan - Boltzmannův zákon. Jeho matematický zápis 

pro černé těleso je vyjádřen níže. 𝑀 =  𝜎 𝑇4          (2.3) 

 

Kde hraje roli přírodní konstanta 𝜎 = 5,6693 ∗ 10−8 𝑊𝑚−2𝐾−4 . Hlavní vlastností tohoto záření je 

schopnost transportovat energii, která se dá kvantifikovat. Velikost intenzity vyzařování pro krátké 

a velmi dlouhé vlnové délky je nízká, zatímco pro střední vlnové délky dosahuje maximální hodnoty 

(Kolář, 1990). Proto je potřeba uvést také Wienův posunovací zákon, který popisuje hodnotu vlnové 
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délky 𝜆𝑚𝑎𝑥 příslušící maximální spektrální intenzitě vyzařování 𝑀 a tato hodnota je nepřímo úměrná 

teplotě tělesa 𝑇. 𝜆𝑚𝑎𝑥 =  𝑐 𝑇⁄              (2.4) 

 

V tomto Wienově posunovacím zákonu figuruje konstanta 𝑐 = 2898 µ𝑚𝐾. Vlnová délka záření se 

posunuje s rostoucí teplotou do kratších vlnových délek, přitom je zachován předpoklad, že je 

přeměněno maximální možné množství tepelné energie, kterou teorie připouští (Kolář, 1990). Zářič 

splňující tento předpoklad se nazývá absolutně černé těleso. Průběh závislosti intenzity vyzařování na 

vlnové délce pro černé těleso vyjadřuje Planckův zákon.  

 𝑀č =  
𝑐₁𝜆5  

1𝑒𝑐2 (𝜆𝑇)⁄ −1      (2.5) 

 

Kde 𝑇 je absolutní teplota a konstanty  𝑐1 = 3,7413 ∗  108 𝑊µ𝑚4𝑚−2 

     𝑐2 = 1,4388 ∗  104 µ𝑚𝐾  𝜆 je vlnová délka (µm) 𝑇 je teplota (𝐾) 

 

Z inverzní Planckovy rovnice (2.5 -> 2.6) lze určit teplotu černého tělesa vyzařujícího energii 

s naměřenou intenzitou záření a je určena pro každý jeden pixel satelitního snímku. Vzorec pro 

výpočet jasové teploty je potom následující (Dash a kol., 2002): 

 𝐵𝑇 =  
𝑐2𝜆 ��� 𝑐1𝜆5𝑀𝜆+1�                (2.6) 

 

Kde  𝑀𝜆 je spektrální intenzita vyzařování tělesa o teplotě 𝑇 (𝑊𝑚−2 µ𝑚−1), 𝑐1 a 𝑐2 Planckovy konstanty 

 

Každé reálné těleso s teplotou T má charakteristickou spektrální intenzitu tepelného vyzařování 𝑀𝜆 

a ta je vždy menší, než je intenzita vyzařování černého tělesa 𝑀č o stejné teplotě, která je popsána 

Planckovým zákonem. Vzájemný poměr těchto veličin je nazýván spektrální emisivitou ԑ𝜆 a pro 

danou teplotu je matematicky obecně vyjádřen v následujícím vzorci. 

 ԑ𝜆 =  
𝑀𝜆𝑀č           (2.7) 
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Emisivita závisí na teplotě materiálu, úhlu, pod kterým je energie emitovaná a vlnové délce záření. 

Její hodnota ovlivňuje družicové termální snímání a má dopad na výslednou hodnotu LST. Emisivita je 

funkcí vlnové délky záření a teploty tělesa a znázorňuje vyzařovací vlastnosti materiálů. Většina 

běžných materiálů se chová jako šedý zářič ve zkoumaném spektru 8 až 12 µm, přičemž hodnota 

emisivity se pohybuje v konečném intervalu od nuly do jedné v rozmezí 0,85 až 0,95 (Kolář, 1990). 

Tento autor dále zmiňuje, že je závislost emisivity na teplotě nevýrazná, pokud při změnách teploty 

nedochází ke změnám v uspořádání atomů nebo molekul uvnitř tělesa. Pokud můžeme tuto závislost 

zanedbat, tak je možné vypočítat intenzitu tepelného vyzařování daného tělesa 𝑀 jednoduše podle 

Stefan-Boltzmannova zákona a známé spektrální emisivity. 

Družice zachycuje informaci o intenzitě vyzařování z povrchové vrstvy Země v řádech 

mikrometrů a lze ji pouze připodobňovat skutečné termodynamické teplotě. Radiometrická teplota je 

vždy menší. V intervalu 10 – 12 μm jsou rozdíly mezi radiometrickou a termodynamickou teplotou od 

1 do 5 °C, záleží to na atmosférických podmínkách, především na vertikálním teplotním profilu a jeho 

relativní vlhkosti (Dash a kol., 2002). Existuje však výjimka, kdy toto tvrzení může být zkresleno 

atmosférou, která je teplejší, než zemský povrch (atmosférická inverze). Kolář a kolektiv (1997, s. 45) 

popisují získání radiometrické teploty pro vodní hladinu: „Využití tepelného záření vody k určení její 

teploty je obtížné kvůli složitým podmínkám, které formují přenos tepla mezi vodní hladinou 

a atmosférou. Pro správnou interpretaci naměřené hodnoty radiometrické teploty je nejdůležitější 

pozorovat situaci v horní tenké vrstvě vodní hladiny nepřesahující tloušťku 1 µm. Neznalost 

teplotního profilu v této vrstvě způsobuje význačný rozdíl mezi teplotou naměřenou na vodní hladině 

a teplotou vypočítanou z radiometrické teploty.“ Tento kolektiv autorů popisuje také obtížnost 

kalibrace skenerového zařízení pro odstranění nejistot, kterou zapříčiňuje vliv větru narušující 

tepelnou bilanci mezi vodou a vzduchem. 

Zdrojem pozorovaného záření je Slunce, ale může jím být i Země nebo atmosféra. Důležitým 

faktorem je tvar zemského povrchu, který ovlivňuje směr odrazu záření. Různé vlnové délky mohou 

být zemským povrchem odráženy s různou intenzitou. Vyzařování se z daného objektu šíří všemi 

směry, maximální emitace záření je většinou v kolmém směru na vodorovnou hladinu. Při určité 

sklonitosti terénu může docházet k větší intenzitě vyzařování do stran než směrem k družici 

(Li a kol., 2012). Podstatné procesy se tedy odehrávají na rozhraní mezi atmosférou a zemským 

povrchem, kdy může docházet k odražení vlny, její absorpci nebo propuštění prostředím dál do 

prostoru. Zmíněné procesy jsou definovány jako odrazivost 𝜚, pohltivost 𝛼 a propustnost 𝜏. Při 

měření jejich intenzity jsou součtem celkové intenzity záření a je možné definovat tyto veličiny pro 

určité spektrum záření. 𝜚 + 𝛼 + 𝜏 = 1                   (2.8) 
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Dále je definován Kirchhoffův zákon, který popisuje ekvivalenci mezi emisivitou a pohltivostí (ԑ = 𝛼) 

– záření pohlcené tělesem je opět vyzářeno. Tato skutečnost platí i pro spektrální veličiny. Podle 

Kirchhoffova zákonu v rovnici výše (2.8) je patrné, že pokud je propustnost tělesa rovna nule 

(neprůhledné prostředí), emisivita je rovna celkové odrazivosti odečtené od celkové energie záření 

(ԑ = 1 − 𝜚), (Kolář, 1990). Zákon znázorňuje lokální termodynamickou rovnováhu zemského povrchu 

a atmosféry (Dash a kol., 2002). Tento autor také zmiňuje fakt, že pro infračervené záření je voda 

téměř nepropustná.  

V mezinárodních studiích je většina informací o teplotě udávána v jednotce Kelvin (𝐾), která 

reprezentuje termodynamickou teplotu a je jednou ze sedmi základních jednotek soustavy SI. Je to 

jednotka teplotního rozdílu stejně velká, jako je stupeň Celsia. V této studii je počítáno s jednotkami 

stupňů Celsia. Přepočet Kelvinů na stupně Celsia pak vypadá následovně: 

 𝑇𝐶 = 𝑇𝐾 − 273,15                 (2.9) 

 

Kde 𝑇𝐶  je teplota ve stupních Celsia a 𝑇𝐾 teplota měřená v jednotkách Kelvin.  

 

 

2.2 Družicové termální snímání zemského povrchu  

 

Stanovení teploty LST z družicových radiometrických dat je závislé na hodnotě naměřené spektrální 

intenzity zářivé energie. Ta je ovlivněna několika faktory, především technickými parametry 

radiometru, interakcí záření s částicemi atmosféry podél dráhy od povrchu do radiometru a znalosti 

emisivity objektu, jehož teplotu je třeba určit, přičemž je vhodné analyzovat homogenní plochu, 

termodynamicky stabilní substanci, protože heterogenní krajina příliš mění své vlastnosti v čase 

a prostoru a je obtížné získat spolehlivý výsledek. Například stojatá voda obsažená ve vodní nádrži 

nebo jiném vodním díle je přes den chladnější a v noci naopak teplejší než okolní povrch. Má vyšší 

stabilitu než atmosféra nebo vegetace. Definice homogenity prostředí závisí na měřítku modelu nebo 

prostorovém rozlišení snímku.   

Veličina LST je citlivá vzhledem k nasycení dané látky vodou a k jejímu určení lze využít kombinace 

geografických dat zpracovaných v GIS. Výpočet závisí na distribuci teploty a emisivity v rámci jednoho 

pixelu a jejich spektrálních vlastnostech, ale také na prostorovém rozlišení snímače (Dash a kol., 

2002). Určení LST je alternativou pro měření teplot bodově, na zemském povrchu. Data se dají získat 

plošně, v obrovském rozsahu. Výpočet LST závisí také na použitém spektrálním pásmu. Qin a kolektiv 

(2006) definovali dvě atmosférická okna v pásmu TIR (8 – 9,4 μm a 10 – 12,5 μm), ve kterých je 
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spektrální intenzita vyzařování zemského povrchu největší a zároveň vliv vodní páry je zde méně 

výrazný. Nejvyšší hodnotu atmosférické transmitance (propustnosti) v rámci těchto dvou oken je 

v intervalu od 10,5 μm do 11 μm. Spektrum v okolí vlnové délky 8,3 μm není doporučeno využít 

z důvodu vyššího vlivu atmosférických efektů. Nejlepší spektrální rozpětí pro odvození přesného LST 

by mělo dosahovat vysokých hodnot emisivity, přičemž hodnoty emisivity vody jsou v intervalu 8 – 10 

μm relativně nízké a nestálost této hodnoty (z hlediska teploty prostředí) je vyšší v porovnání 

s intervalem 10 – 13 μm.  

 

2.2.1 Atmosférické záření, model RTE 

 

„Radiative transfer equation“ (RTE) popisuje intenzitu vyzařování vertikálního profilu atmosféry. 

Tento model simuluje přenos tepelného záření v atmosféře a vyjadřuje nejen emitované záření 

z objektů, ale například také odraženou elektromagnetickou vlnu od zemského povrchu, vyzářenou 

Sluncem, stoupající vzhůru. Všechny vlivy působí na výslednou teplotu a jejich průběh vyjadřuje 

model „RTE“ na obr. č. 2 (Li a kol., 2012). 

 

Obr. 2 Ilustrace modelu „Radiative Transfer Equation“ – modelu přenosu záření v infračerveném spektru (zdroj: Li a kol., 

2012, vlastní zpracování). 
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Celková intenzita vyzařování (Ii) jednoho pixelu je měřená v pásmu i na svršku atmosféry („TOA“). 

Záření č. 1 představuje vyzařování z povrchu Země Ri oslabené vlivem atmosféry τi. Charakteristika 

č. 2 a 3 reprezentuje vyzařování atmosféry, stoupající vzhůru (2) a záření vycházející ze Slunce, které 

je rozptýleno v atmosféře (3). Záření č. 4 představuje vyzařování zemského povrchu s určitou 

emisivitou ԑiBi(Ts). Záření č. 5 reprezentuje termální vyzařování samotné atmosféry, klesající 

k zemskému povrchu a opět odraženou směrem k satelitu, č. 6 ilustruje difuzní solární radianci 

klesající k povrchu Země a opět odraženou směrem k vrcholu atmosféry. Cesta č. 7 zobrazuje přímé 

odražené sluneční záření od zemského povrchu (Li a kol., 2012). Je to schéma zobrazující jednotlivé 

procesy v atmosféře ovlivňující celkovou intenzitu vyzařování objektu na povrchu Zemi. 𝜃 představuje 

úhel snímání, τ𝑖 je efektivní propustnost (transmitance) atmosféry v kanálu 𝑖. Dále vstupuje 𝜌𝑏𝑖  což je 

hodnota nepřímé odrazivosti zemského povrchu, 𝐸𝑖  je solární ozařování vrcholu atmosféry. 

Charakteristiku č. 7 z obrázku výše lze zapsat ve tvaru 𝜌𝑏𝑖  ∗  𝐸𝑖 ∗  𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑠) ∗  𝜏𝑖(𝜃𝑠) a definuje tak 

přímé solární záření odražené zemským povrchem (Li a kol., 2012).  

V matematické rovnici „RTE“ jsou digitální hodnoty nahrazeny reálnými hodnotami naměřené 

intenzity záření. Z důvodu složitosti výpočtu RTE, a nízké míře aplikovatelnosti byl vzorec 

zjednodušen a oproštěn o některé veličiny, přičemž spolehlivost výpočtu zůstala na dostačující úrovni 

(Xiaolei a kol., 2014): 

 𝐵𝑖(𝑇𝑖) =  𝜏𝑖(𝜃) �ԑ𝑖 𝐵𝑖(𝑇𝑠) + (1 − ԑ𝑖) 𝛪𝑖↓� + 𝛪𝑖↑    (2.10) 

 

Kde 𝐵𝑖(𝑇𝑖) je intenzita vyzařování, naměřená senzorem v kanále 𝑖, 
 𝐵𝑖(𝑇𝑠) je intenzita vyzařování zemského povrchu, 𝛪𝑖↓ atmosférické záření směřující dolů, 𝛪𝑖↑ atmosférické záření směřující vzhůru, 

 𝜏𝑖(𝜃) atmosférická propustnost pro kanál 𝑖 při pozorovacím úhlu 𝜃, 

 ԑ𝑖 je emisivita zkoumané látky pro kanál 𝑖. 
 

 

2.2.2 Charakteristika atmosféry 

 

Tang a Li v roce 2013 dokazují, že rozptyl způsobený pohybem elektromagnetické vlny je 

zanedbatelný s typickou propustností 𝜏 atmosféry větší než 0,95. Za absorpci záření je zodpovědná 

hlavně nasycenost atmosféry vodní párou 𝐻2𝑂. Ostatní plyny, např. ionosférická 𝑂3 a 𝐶𝑂2 také 

ovlivňují atmosférický přenos záření, ale na rozdíl od vodní páry se hodnoty 𝑂3 a 𝐶𝑂2 mění pomalu. 
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Kromě toho je 𝐶𝑂2 rovnoměrně rozložen v atmosféře a troposférický 𝑂3 má pouze lokální význam. 

Nejpodstatnějším plynem je tedy vodní pára, která mění své hodnoty v krátkém časovém měřítku 

(Dash a kol., 2002). Pokud je nutné použít informace o atmosféře do výpočtu teploty LST, potom jsou 

potřebné intenzivně měřená data vyjadřující její stav. Zejména její teplota a profily vodních par. 

Atmosférická data musejí být časově a prostorově synchronní spolu se satelitním snímáním. Pokud by 

bylo nutné počítat s vlastnostmi atmosféry, dal by se využít produkt MODTRAN s lokálně 

nastavenými parametry, který využívá „RTE“ rovnici. Profily teploty vzduchu a vlhkosti je možné 

získat také z „Global data assimilation system (GDAS)“ produktu (Hulley a kol., 2011). Data 

atmosférických profilů jsou dostupná také např. ze snímače „TIROS Operational Vertical Sounder“ 

(TOVS) na palubě satelitu NOAA a jsou vhodnější pro rozsáhlé studie (Lakshmi a Susskind, 2000). 

Kvalitní informace nesou data z meteorologických stanic, které jsou lokalizovány v místě družicového 

snímání, mají však nevýhodu přízemního měření těchto charakteristik. Přesnou metodou určování 

vlastností vertikálního profilu atmosféry je vypuštění analytické sondy, nicméně tuto metodu nelze 

pro družicové termální snímání zajistit v dostatečné intenzitě. 

 

 

2.3 Současné přístupy k určování teploty LST 

 

Od 70. let 20. století bylo vyvinuto a aplikováno mnoho algoritmů pro určení LST z družicových dat, 

které kombinují vstupní parametry a přináší tak odlišné výsledky, přičemž za poslední dvě desetiletí 

došlo ke značnému nárůstu kvality tohoto výpočtu (Li a kol., 2012). Algoritmy jsou většinou 

přizpůsobeny vlastnostem konkrétního snímače a využívají informací o emisivitě a atmosférických 

podmínkách. Jsou definovány tři různé přístupy k odvození LST, které se odlišují podle počtu 

využitých pásem snímání a informace o úhlu snímání, přičemž každý z přístupů potřebuje a priori 

informace o emisivitě: Jednokanálová metoda („single-channel“), technika dělených oken („Split-

Window method“ (SW)), která používá informaci z více pásem snímání („multi-channel“) a metoda 

více úhlů („multi-angle“). Přičemž jsou možné i kombinace mezi „multi-angle method“ a technikou 

dělených oken. Metodu SW (multi-channel) lze rozlišit na lineární a nelineární. Vhodným zdrojem pro 

analýzu dostupných metod je souhrnné dílo Li a kol. (2012), hodnotící metody pro odhad LST podle 

jejich vlastností. V článku se vyskytuje přehledná tabulka, která vykazuje informace o možnostech 

výpočtu povrchové teploty z družicových dat.  
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2.3.1 Jednokanálová metoda (single-channel): 

 

Metoda využívá hodnoty intenzity vyzařování v infračerveném spektru TIR pouze jednoho pásma 

snímání a je opravená o atmosférické vlivy. Vyžaduje podrobnou znalost vertikálních i horizontálních 

distribucí teploty v atmosféře a její nasycenosti vodní párou, které jsou silně závislé na místě a času 

pozorování, ale také podrobné znalosti emisivity. Jednokanálová metoda využívá k výpočtu LST 

metodu přenosové funkce atmosféry (RTE), která je zmíněná v předchozí kapitole. Čím přesnější je 

atmosférický model, tím jsou přesnější výsledky této metody. Pokud jsou data emisivity 

a atmosférických profilů dostatečně přesná, potom může být jednokanálová metoda přesnější než 

SW algoritmy, avšak těchto podmínek lze jen obtížně dosáhnout (Li a kol., 2012). Rychlejší výpočet 

jednokanálové metody zajišťuje např. algoritmus „Neural Networks (NN)“ (Dash a kol., 2002). 

Jednokanálové metody využili např. Weng a kol. (2004), kteří odvodili LST ze snímku pořízeného 

družicí Landsat ETM+. Nevyužili však přenosovou funkci atmosféry (RTE) – v prvním kroku převedli 

digitální hodnoty satelitního snímku na intenzitu vyzařování a v druhém kroku vypočítali 

radiometrickou teplotu za pomocí Planckovy rovnice. Jednokanálovou metodu má smysl využít pouze 

za podmínky získání kvalitních atmosférických profilů (RTE). 

 

2.3.2 Vícekanálová metoda dělených oken „Split-Window“ (multi-channel): 

 

SW algoritmus byl představen v roce 1975 (McMillin, 1975) a jeho propracování poukázalo na 

možnost vyhnout se některým problematickým vlastnostem atmosféry, které ovlivňují finální 

hodnotu LST. Metoda využívá rozdílu hodnot intenzity záření v jednotlivých pásmech TIR (𝑇𝑖 –  𝑇𝑗), 

který dokáže potlačit chyby vznikající v důsledku absorpce záření molekulami vody, což je velmi 

žádoucí (Hulley a kol., 2011). Do výpočtu je zahrnuta efektivní vlnová délka jednotlivých pásem 

snímání. Díky této metodě je možné částečně odstranit vliv oblačnosti typu cirrus 

(Hulley a kol., 2009). Pokud je známa hodnota emisivity zkoumaného povrchu, je výsledek přesnější 

než s využitím jiných metod (Li a kol., 2012). Prostudováním literatury bylo nalezeno kolem dvaceti 

forem SW algoritmů a bylo zjištěno, že ve výsledné hodnotě LST hraje roli hlavně nasycenost 

atmosféry vodní párou a její propustnost (Qin a kol., 2006). Obecný lineární SW algoritmus je popsán 

tímto způsobem (Li a kol., 2012): 

 𝐿𝑆𝑇 =  𝑎0  +  𝑎1𝑇𝑖  +  𝑎2(𝑇𝑖 – 𝑇𝑗)           (2.11) 

 

Kde 𝑇𝑖 𝑎 𝑇𝑗 jsou radiometrické teploty v kanálu 𝑖 a 𝑗, 𝑎𝑘  (𝑘 =  0, 1, 2) jsou koeficienty, které závisí 

primárně na emisivitě ԑ povrchů měřených v pásmu snímání 𝑖 a 𝑗 spektrální odezvě 𝑔 (změny 
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v energii zaznamenávané snímačem), nasycení atmosféry vodou – hlavně na vlhkosti vzduchu (𝑊𝑉 

„water vapor“) a zorný úhel radiometru (𝑉𝑍𝐴 („view zenith angle“)), (Li a kol., 2012). 

 𝑎𝑘 =  𝑓𝑘(𝑔𝑖,𝑔𝑗, ԑ𝑖, ԑ𝑗,𝑊𝑉,𝑉𝑍𝐴)               (2.12) 

 

Koeficienty se dají určit z více kombinací vstupních parametrů – z funkce spektrální odezvy senzoru, 

emisivity jednotlivých kanálů, z hodnoty vodní páry v atmosféře, nebo z pozorovacího úhlu snímače 

(Pareeth a kol., 2016). Výsledné hodnoty jsou určeny pro regionální úroveň konkrétní vodní plochy. 

Optimalizace koeficientů pro rozsáhlé území není vhodná z důvodu variabilních meteorologických 

podmínek, které by přinášely chyby ve výsledných hodnotách LST (Li a kol. 2012). 

Výsledky výzkumu Yu a kol. (2008) ukázaly, že SW metody jsou přesnější než jiné dostupné 

metody a stabilní v širokém rozsahu TIR spektrálního pásma. Vliv záření atmosféry je z větší části 

kompenzován využitím odlišných absorpčních charakteristik vodní páry metody dělených oken 

(Hulley a kol., 2011). Studie poukázala na obtížnosti nalezení optimálního nastavení algoritmu 

dělených oken (SW) pro lokální účely s využitím globálně orientovaných dat, která jsou nastavena pro 

širokou škálu atmosférických podmínek a různé typy povrchů (Hulley a kol., 2011). Je potřeba zvolit 

správný typ SW algoritmu podle dostupnosti datových sad a její typologii. Sòria a Sobrino (2007) 

reportovali, že RMSE chyby při určování LST s algoritmem SW stoupají, čím více parametrů do rovnice 

vstupuje. Z požadavků daného výzkumu vychází definice snímaného prostoru, který má vlastní 

charakteristiku a tím i jiný počet vstupních proměnných. Metoda SW však snižuje tuto variabilitu 

a výpočet se tak stává dostupnějším i z hlediska zmenšení rozdílu mezi termodynamickou 

a radiometrickou teplotou (Dash a kol., 2002). Všechna tato fakta poukázala na jasnou výhodu využití 

techniky dělených oken (SW), zapotřebí je pouze multi-spektrální snímek. 

Existuje lineární a nelineární verze algoritmu: Jako příklad aplikace lineárního algoritmu 

počítaného z multispektrálních snímků může být SST („Sea Surface Temperature (McMillin, 1975; 

Chédin a kol., 1982; Llewellyn a kol., 1984; Barton a kol., 1989 v Li a kol., 2012)), vzorec pro jeho 

výpočet vypadá následovně: 

 𝐿𝑆𝑇 =  𝑎0 +  𝑎1 𝑇𝑖 +  𝑎2 �𝑇𝑖 –  𝑇𝑗� +  𝑎3�𝑇𝑖 –  𝑇𝑗�(1 –  𝑠𝑒𝑐 (𝜃))                (2.13) 

 

Kde 𝑇𝑖 a 𝑇𝑗 jsou radiometrické teploty dvou sousedních pásem 𝑖 a 𝑗, 𝜃 je zorný úhel senzoru 

definovaný v metadatech daného snímače, 𝑎0 –  𝑎3 jsou koeficienty odvozené v regresní analýze, 

porovnávající satelitní data a teplot naměřené v místě zájmu. Lineární SW nese chyby při výpočtu LST 

v podmínkách horké nebo vlhké atmosféry, proto byl zaveden nelineární algoritmus SW, který 
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zlepšuje přesnost výpočtu LST. Nelineární verze algoritmu byla představena v roce 1996 (Sobrino 

a kol.) a je založena na pozorování vývoje hodnoty koeficientů v rámci kvadratického rozdílu 

odečítaných pásem v porovnání s lineárním rozdílem SW metody. Tyto koeficienty nejsou stabilní 

v důsledku působení vodních par a změny radiometrické teploty mezi jednotlivými kanály. Jako 

příklad nelineárního SW algoritmu lze uvést NLSST (Non-Linear Sea Surface Temperature), který je 

vyjádřen tímto způsobem (Sobrino a kol., 1996): 

 𝐿𝑆𝑇 =  𝑎0 +  𝑎1 𝑇𝑖 +  𝑎2 �𝑇𝑖 –  𝑇𝑗�𝑇𝑜𝑑ℎ𝑎𝑑 +  𝑎3�𝑇𝑖 –  𝑇𝑗�(1 –  𝑠𝑒𝑐 (𝜃))   (2.14) 

 

Kde jsou proměnné shodné jako v rovnici lineárního výpočtu, avšak působí zde proměnná 𝑇_𝑜𝑑ℎ𝑎𝑑, 

která násobí rozdíl radiometrických teplot jednotlivých pásem a určuje hodnotu odhadu povrchové 

teploty vodní hladiny vypočítanou z lineární metody nebo určenou na základě známého modelu 

teploty.  

Bylo prokázáno, že je lineární SW algoritmus neplatný pro rozsáhlé území větší než 10 tisíc km², a že 

pro nelineární SW, počítající s hodnotami relativní vlhkosti atmosféry a emisivitou povrchu, dosahují 

lepších výsledků (François & Ottlé (1996) v Dash a kol., (2002)). Hlavní nevýhodou této metody je dle 

Wenga a jeho týmu (2004) neschopnost extrapolovat výsledné koeficienty do odlišných dat nebo do 

snímků stejného senzoru, ale pořízených v jinou dobu. Tento autor také zdůrazňuje závislost na 

emisivitě povrchů a propustnosti atmosféry. 

 

2.3.3 Další dostupné metody výpočtu LST 

 

Existuje také metoda výpočtu LST s využitím více úhlů snímání („multi-angle“), avšak výpočet není 

efektivní v porovnání s předchozími metodami, proto tato metoda nebývá ve studiích využívána, 

někdy ji lze uplatnit v kombinaci s „multi-channel“ metodou. Z hlediska efektivity výpočtu je „multi-

channel“ metoda SW nejvíce využívaná, avšak jednokanálová metoda může být přesnější při splnění 

předpokladu dostupnosti kvalitních atmosférických dat. Neexistuje univerzální metoda schopná vždy 

přesně určit povrchovou teplotu objektu ze satelitních TIR dat, o které by se dalo říct, že je nejlepší. 

Výběr správné metody záleží na požadavcích daného výzkumu, charakteristikách užitého senzoru, 

dostupnosti dat emisivity, atmosférických informací, nebo na dalším využití dat. Záleží také na 

množství rozptýlených vodních par v atmosféře (Li a kol., 2012). 

Metody zmíněné v předchozí části počítají se stabilní hodnotou emisivity v homogenním 

prostředí, a proto je výpočet LST značně zjednodušen. Určování emisivity v heterogenním území je 

možné za pomocí metod definovaných v předchozích studiích. Jsou to např. „Normalized Emissivity 

Method (NEM)“, „Thermal Infrared Spectral Indices (TISI)“ metoda, „spectral ratio“, „alpha 
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residuals“, dále metody založené na indexu NDVI „Normalized Difference Vegetation Index“ 

a „Temperature Emissivity (TES)“ metody pro výpočet emisivity určité substance (Van de 

Griend & Owe, 1993; Valor & Caselles, 1996; Snyder a kol., 1998; Sun & Pinker, 2003; Peres & 

DaCamara, 2005 v Dash a kol., 2002). Klasifikační metodu stanovení emisivity „Classification Based 

Emissivity Method (CBEM)“ provedl například Snyder a kol. (1998), který použil 19 kategorií 

zemského povrchu. Emisivitu pro jednotlivé kategorie počítal na základě relativní emisivity za 

předpokladu, že podíl emisivit a naměřené intenzity vyzařování zůstává konstantní. Emisivita půdy se 

na rozdíl od vodních ploch může značně lišit v závislosti na vegetaci, povrchu, vlhkosti, drsnosti, 

mocnosti a úhlu pohledu (Salisbury & D'Aria, 1992). Co se týče emisivity povrchů porostlých vegetací, 

je taktéž variabilní v závislosti na rostlinném druhu, hustotě vegetace a stádiu růstu (Snyder a kol., 

1998). 

 

 

2.4 Emisivita vody 

 

Zářivé vlastnosti vody jsou v celém spektru dosti odlišné od ostatních látek na zemském povrchu, 

vyznačuje se nízkou odrazivostí záření na všech vlnových délkách. Emisivita vodní hladiny se ve 

většině případů přibližuje k hodnotě jedna. Voda se chová téměř jako absolutně černé těleso 

a v termálním infračerveném spektru (TIR). Jak je vidět v grafu č. 1 při vlnové délce 11 μm je emisivita 

rovna hodnotě přibližně 0,993 (Masuda, 2006 v Riffler a kol., 2015). Modelování emisivity pro 

substanci vodu 𝐻2𝑂 bylo zkoumáno v pásmu TIR na velké ploše oceánů, přičemž důraz byl kladen na 

vliv větru a pozorovacího úhlu. Rozdíly mezi oceánem a čistou vodou v uzavřených jezerech jsou 

nepatrné, odchylka má hodnotu okolo 0,1 %. V jiném výzkumu stojí zmínka o nejistotě ve výpočtu 

emisivity vodní hladiny, kterou může vytvářet suchá atmosféra a velký pozorovací úhel snímače 

(Hulley a kol., 2011). Déle je známo, že jednoprocentní nejistota hodnoty emisivity může způsobit 

odchylku 0,5 °C od reálných hodnot LST (Li a kol., 2012). V současnosti je běžně v praxi využíván 

model emisivity vody od autora (Masuda (2006) v Riffler a kol., 2015), který je využitý i v této studii. 

Jednotlivé hodnoty spektrální emisivity pro 12. a 13. pásmo ASTER snímače (metodika) jsou převzaty 

z výzkumu (Riffler a kol., 2015) a zohledňují teplotu objektu, směr vyzařování, obsah vodní páry 

v atmosféře a strukturu povrchu. Hodnoty emisivity pro ASTER pásmo 12 a 13 jsou dostupné 

v tabulce č. 3 v metodické části práce (3. kapitola). V této práci je hodnota emisivity uplatněna již ve 

výpočtu spektrální jasové teploty. 
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Graf 1 Emisivita sladké a slané vody. Funkční hodnoty získány laboratorním měřením (zdroj: Masuda, 2006) 

 

 

 

2.5 Verifikace a validace dat 

 

Verifikace je proces ověření správnosti (pravosti) výstupních dat – zdali jsou ve správné formě a zdali 

jsou platné. Oproti tomu proces validace je ověřování vstupních dat, nicméně je to taktéž hodnocení 

platnosti informací (https://it-slovnik.cz, cit. 17. června 2019). Podle dokumentu vydaného organizací 

CEOS je to proces hodnocení nejistoty, přesnosti, kvality a celistvosti vstupních a výstupních dat 

teploty zemského povrchu (Guillevic a kol., 2018). Bez ověření výsledků nemůže být žádný proces 

proveden s důvěrou. Přesnost se hodnotí rozdílem průměrů („Median error“, „Median and 

percentiles of residuals“, Box-plots of residuals vs. LST“), kvalita je popsána standardní odchylkou 

(„Median absolute deviation“), nejistota pomocí RMSE („Scatter plot of match-ups“, „Median and 

percentiles of absolute residuals“, samotná hodnota „RMSE“ nebo „Box plot of absolute residual 

vs. LST“) a poslední charakteristika „celistvost dat“ je hodnocena na základě velikosti a rozložení 

pixelů v obraze („Gap size distribution“). Všechny tyto statistiky nebudou v práci znázorněny. Obvykle 

jsou ve studiích zahrnuty v procesu ověřování dat tyto parametry: Pearsonův korelační koeficient, 

„bias“ tendence, standardní odchylka („standard deviation“) a „RMSE“.  
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2.5.1 Statistické parametry užité pro popis datových sad 

 

V další kapitole se nachází popis statistické Metody nejmenších čtverců (regresní analýza), užité 

v této práci. Ještě předtím je nutné popsat statistické charakteristiky, které provázejí statistickou 

analýzu dat a následné vyhodnocování odchylek výsledných hodnot LST. 

 

RMSE (nejistota, odchylka) 

Je to odmocnina ze střední kvadratické chyby „Root mean square error“. Ukazatel vychází ze střední 

kvadratické chyby MSE, která pracuje se druhou mocninou rozdílu predikované a pozorované 

hodnoty daného atributu. 

 𝑀𝑆𝐸 = (∑ (𝑖𝑛 − 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑖 − 𝐿𝑆𝑇)2𝑛𝑖=1 ) 𝑛⁄              (2.15) 

 

Kde 𝑖𝑛 − 𝑠𝑖𝑡𝑢 je teplota naměřená na zemském povrchu a 𝐿𝑆𝑇 je teplota vypočítaná metodou SW. 

Počet všech vzorku je označen proměnnou hodnotou 𝑛. V této práci bude však využívána odmocnina 

z této hodnoty (°C), jejíž výpočet je popsán níže. RMSE porovnává reálné hodnoty s modelovanými 

a je považován za standardní ukazatel kvality výsledků. 

 𝑅𝑀𝑆𝐸 = √𝑀𝑆𝐸               (2.16) 

 

 

R² (Koeficient determinace „R-kvadrát“) 

Míru variability modelu určenému metodou nejmenších čtverců vystihuje koeficient determinace, 

který nabývá hodnot v intervalu 〈0, 1〉. Rozhoduje, zdali jsou odvozené koeficienty dostatečně kvalitní 

pro další užití. Udává, jaký podíl rozptylu v pozorování závislé proměnné se podařilo regresí vysvětlit 

(větší hodnoty znamenají větší úspěšnost regrese) a je definován následovně. 

 𝑅² = 1 − 𝑆𝑒𝑆𝑡 
               (2.17) 

 

Kde 𝑆𝑒 je reziduální součet čtverců (minimální hodnota součtu čtverců 𝑆) a 𝑆𝑡 je celkový součet 

čtverců. Charakteristika provází MNČ, ve které jsou odvozeny koeficienty a je také využita v procesu 

stanovení matematické funkce při hledání závislosti koeficientů na relativní vlhkosti atmosféry. 
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Rozptyl 𝝈𝟐 („Variance“) 

Je průměr druhých mocnin odchylek jednotlivých hodnot rozdílu in situ dat a LST od aritmetického 

průměru z hodnot rozdílů in situ a LST. Charakterizuje variabilitu rozdělení pravděpodobnosti 

verifikačního rozdílu. Udává, nakolik jsou hodnoty v našem statistickém souboru rozptýleny. 

 

Směrodatná odchylka („Standard Deviation“) 

Jedná se o odmocninu z rozptylu náhodné veličiny. Vyjadřuje míru statistické variability a v této studii 

je využita při hodnocení rozdílu LST hodnoty a in situ měření teploty. Směrodatná odchylka vypovídá 

o tom, nakolik se od sebe navzájem typicky liší jednotlivé případy zkoumaných hodnot. Je-li malá, 

jsou si prvky navzájem podobné a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné 

odlišnosti. 

 

Průměr („Mean“) 

Suma všech hodnot vydělená počtem sčítaných hodnot. Ve studii je průměr použitý při stanovení 

odchylky výsledné hodnoty LST od pozemních teplot in situ. 

 

2.5.2 Metody validace a verifikace dat LST 

 

Existují základní tři metody ověřování: „temperature based (T-based)“, „radiance-based (R-based)“ 

nebo metoda „cross validation“. Homogenní povrch (voda, sníh, písek, led) je snadněji ověřitelný 

a nevytváří téměř žádnou chybu ve finálním výsledku validace. Jsou to například jezera, travní kultury 

nebo zemědělské plochy. Vymezení homogenní oblasti je klíčem ke správnému ověření získaných 

informací. Pokud je zkoumaný povrch jednotný v ploše, potom se dají výsledná data dobře ověřit 

s pozemním měřením. (Wan a kol., 2002; Coll a kol., 2005, 2012; Wan & Li, 2008; Peres a kol., 2008). 

 

Metody založené na měření teploty (T - based) 

Ověření dat za pomocí termodynamické teploty naměřené v místě zájmu (in situ) vhodné pro ověření 

algoritmů počítajících povrchovou teplotu LST. Úspěch měření je závislý na přesnosti a metodice 

tohoto in situ měření. V rámci hodnocení informací vodních útvarů je důležité, aby byla teplota in situ 

měřena na vodní hladině (v povrchové vrstvě). „T-based“ metoda ověřování dat není vhodná pro 

globální měřítko vypočítaných LST dat z důvodu obtížné dostupnosti těchto informací 

(Guillevic a kol., 2018). Výsledná data teploty LST této studie jsou porovnána s teplotou vodní hladiny 

naměřenou meteorologickou stanicí v místě zájmu, přičemž se jedná o nová data, která nevstupují do 

procesu pro odvození koeficientů. 
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Metody validace založené na měření vyzařování (R – based) 

Porovnání výsledné hodnoty LST s teplotou, která je získána z modelu radiačního přenosu 

v atmosféře (RTE). Je to alternativní metoda ověřování vypočítaných družicových dat LST, která 

vyžaduje znalost spektrálních vlastností objektů, přičemž využité vlastnosti můžou být měřeny 

v terénu, nebo odhadnuty z dat využití území („Land cover“), (Coll a kol., 2012b; Wan & Li, 2008). 

Tento typ validace je také možné uplatnit, pokud jsou známy atmosférické profily získaných v době 

přeletu satelitu nad zkoumaným územím (Wan & Li, 2008). „R-based“ metoda může být aplikována 

na povrch, kde jsou pozemní měření („T-based“) neproveditelné. Využití metody je možné jak na 

denních, tak i na nočních snímcích. Limitací je nutnost získání snímku bez oblačnosti a využití 

kvalitních atmosférických profilů, které jsou obtížně dostupné. Úspěch metody závisí na přesnosti 

určení záření v atmosféře (RTE) a emisivitě na úrovni pixelu (Coll a kol., 2012). 

 

Metoda Cross-validace: 

Metoda využívá již ověřený LST produkt, který vstupuje do porovnání s výslednou hodnotou LST 

vlastní studie. Existující produkty jsou vypočítány z dat více různých satelitů (Trigo et al., 2008). 

Technika se využívá, pokud nejsou dostupné atmosférické profily, nebo pokud T-based a R-based 

metody validace nelze provést. Navzdory proměnlivým hodnotám LST v prostoru a čase, musí být 

před porovnáním dodržena časová a prostorová shoda a musejí se shodovat také hodnoty 

pozorovacích úhlů VZA (Trigo a kol., 2008). Výhodou metody je prostorová variabilita a nepotřebnost 

pozemních nebo atmosférických dat. Jedním z takových produktů vhodných pro validaci může být 

například ASTER Surface Kinetic Temperature, který má prostorové rozlišení 90 m na pixel. 

 

 

2.5.3 Problémy určování LST a CEOS požadavky na přesnost 

  

Organizace GCOS klade ve svém prohlášení důraz na vylepšování jak družicových radiometrických 

měření, tak i dat pozemního měření in situ. Z hlediska problematických míst se jedná například 

o určení reprezentativních hodnot povrchové teploty v heterogenní krajině (Hook a kol., 1992; Kealy 

& Hook, 1993), definování referenčního souřadnicového systému a sjednocení LST produktů tak, aby 

byly konzistentní a daly se mezi sebou porovnávat (Guillevic a kol., 2018). V jiném výzkumu bylo 

doloženo, že je obtížné implementovat atmosférické korekce a vyžaduje to podrobnou znalost 

vertikálních profilů, míru nasycení atmosféry vodní párou a teplotu povrchu, která je velmi variabilní 

(Perry &Moran, 1994). Za zmínku stojí také obtížnost získání dat pro validaci v prostorovém 
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a časovém rozlišení stejném jako má výchozí družicový snímek, avšak je to důležitý parametr, protože 

je celkem běžné, že teplota spadne za určitou dobu o 10 °C na ploše menší než jeden pixel 

(Li a kol., 2012). Právě kvůli zmíněné variabilitě teploty byly organizací CEOS WGCV („The Committee 

on Earth Observation Satellites, Working Group on Calibration and Validation“) vypsány požadavky 

na výsledné hodnoty a byly určeny krajní meze (tabulka č. 1), ve kterých jsou data aplikovatelná 

v klimatických rozhodovacích procesích (Guillevic a kol., 2018). Zmíněné požadavky se nacházejí 

v tabulce 1 zobrazené níže, avšak je nutné poznamenat, že požadavky na LST silně závisí na cílech 

výzkumu. 

 

Tab. 1 Požadavky na přesnost družicových LST dat vydané mezinárodní organizací CEOS WGCV 

(Zdroj: Guillevic a kol., 2018) 

Požadavek Mezní hodnota Cílová hodnota 

Prostorové rozlišení 5 km ˂ 1 km 

Časové rozpětí ˂ 12 hod. 3 hodiny 

Nejistota 1 °C 0,1 °C 

Přesnost 1 °C 0,1 °C 

Stabilita ˂ 0,3 °C za 10 let ˂0,1 °C za 10 let 

Délka záznamu 20 let ˃ 30 let 

 

 

Odhad LST hodnot určených z energie vyzářené objektem v TIR spektru je velmi těžké provést 

s přesností na 1 °C, protože tato hodnota nezáleží jen na teplotě povrchu Země a emisivitě objektů 

v realitě, ale také na atmosférických efektech. Na obecné úrovni jsou známy chyby ve využitém 

modelu, chyby způsobené radiometrickým šumem, chyba pozemního měření teploty, špatně 

uplatněné atmosférické korekce, nedetekované oblaky nebo chyba v kalibraci snímače. Z těchto 

obecných chyb lze pro tento výzkum většinu vyloučit, hrozbou by mohla být chyba v in situ datech 

nebo nedetekovaná mračna.  
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3 Výpočet povrchové teploty jezera „Lake George“ 

 

Výběr adekvátní vodní plochy je důležitým procesem celého výzkumu, neboť je nutná časová 

a prostorová shoda satelitních a pozemních dat, přičemž těchto dat musí být dostatek pro 

statistickou analýzu. Do této datové série je potřeba získat také informace o relativní vlhkosti 

atmosféry. Kritériem pro výběr vhodného vodního díla je také dostatečná rozloha a vhodný kruhovitý 

tvar. Takových vodních ploch není mnoho a nebyla nalezena ani jedna, která by stoprocentně 

splňovala všechna požadovaná kritéria. Výběr je omezený hlavně dostupností pozemních informací 

o teplotě. Jezero, které svými parametry odpovídá požadavkům je „Lake George“ na Floridě. 
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Obr. 3 „Lake George“ a poloha bóje označená šedým ukazatelem (zdroj: USGS Water Data For The Nation 

(https://waterdata.usgs.gov/nwis/nwismap/?site_no=291830081362200&agency_cd=USGS) cit. 13. 5. 2019)) 

 

 

Přesná poloha meteorologické bóje, která zaznamenává teplotu vodní hladiny, v souřadnicovém 

systému WGS-84 je 29°18‘30‘‘ N a 81°36‘22‘‘ W. Tuto informaci poskytuje americká geologická služba 

USGS. Lake George (obr. 3) leží na poloostrově Florida, ve stejnojmenném státě a k jezeru přiléhají 

města Pierson, Crescent City, Orlando nebo Oscala. Nedaleko jezera se nachází oceánské příbřežní 

město Daytona Beach. Nadmořská výška jezera se pohybuje kolem 1 metru a průměrná hloubka je 

2,5 metru. Do jezera přitékají St. Johns River, Juniper Creek, Salt Creek a Silver Glen Springs a vytéká 

pouze St. Johns River řeka, která teče z jihu na sever. Z globálního hlediska se jezero jeví jako 

nevýznamné, avšak pro účel výzkumných prací a získání informace o teplotě vodní hladiny 

z družicových dat, je charakter jezera dostačující.  
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3.1 Použitá data 

 

Získání relevantních datových sad je problematické, protože je potřeba dodržet časovou 

a prostorovou kompaktnost družicových, pozemních a atmosférických dat. Pro přesnost výpočtu LST 

je potřeba dodržet soulad souřadnicových systémů družicových snímků, in situ teplot a dat relativní 

vlhkosti atmosféry. Všechny tyto datové sady se buď vyskytují v souřadnicovém systému WGS-84, 

nebo jsou do něho transformovány. Riziková je také dostupnost dat z hlediska jejich práv, avšak je 

potřeba zmínit globální trend otevřenosti databází (Tang & Li, 2013). Datové sady jsou většinou volně 

stažitelné nebo na vyžádání pro akademické či výzkumné účely. 

 

3.1.1 Data „in situ“ 

 

Měření teploty na vodní hladině a zpracování této informace v historickém pohledu je důležitým 

procesem pro realizaci výzkumu získání optimalizovaných koeficientů vstupujících do SW metody. 

Měření probíhá většinou na meteorologických bójích a zaznamenává se povrchová teplota vody. 

Může být však zaznamenána také teplota vody pod hladinou, (např. v jednom metru) zaznamenaná 

na svislici – v takovém případě je potřeba uplatnit model, který přepočítává data pro teploty vodní 

hladiny. Měření musejí být pořízeny v takových časových intervalech, aby bylo datum záznamu 

teploty in situ schopno odpovídat datu pořízení družicových snímků. Z důvodu nedostatku měřících 

sítí a omezené dostupnosti těchto in situ dat je také velmi omezen výběr zkoumané lokality. 

Některé vodní plochy české krajiny, vhodné pro určování LST z ASTER dat, mají dostatečnou 

rozlohu a existují k nim i data o jakosti vody, avšak nemají dostatečnou četnost měření. Datum a čas 

záznamu in situ hodnot se neshoduje s časem pořízení snímku. Údaje o teplotě vodních ploch jsou v 

ČR dostupná od správců povodí. Dokonce jsou zaznamenány případy existence více měřených bodů 

na jedné vodní hladině (např. vodní dílo Rozkoš (příloha č. 5)), což je vhodné vzhledem k potřebě 

nižšího množství satelitních snímků vstupujících do regresní analýzy. Například instituce „Povodí 

Labe“ provozuje měření na vodních nádržích, které měří teplotu vody, pH, nasycení vody kyslíkem 

a hodnotu zákalu. Teplota je zaznamenána v příčném profilu, v několika hloubkových hladinách. 

Informace o teplotě jsou vyjádřeny metodou barevné stupnice (příloha č. 6), která je nevhodná pro 

odečítání teploty na desetiny stupně. Je však k dispozici pouze deset údajů z posledních dvou let a ty 

se neshodují s časem pořízení satelitních snímků, proto byla zahájena komunikace s institucí a byl 

vypsán také požadavek na tabulková data. Po domluvě bylo zjištěno, že se žádný záznam neshoduje 

s časem přeletu družice. Zkoumání teploty českých vodních hladin bylo tedy zamítnuto pro 

nedostatek in situ dat. Z výše zmíněných důvodů byla potřeba nahlédnout do databází zahraničních 
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institucí a správ povodí. Vyhledávání proběhlo v jazyce daných zemí, např. v oblasti Skandinávie 

(z důvodu četného výskytu jezer), avšak nebyly nalezeny patřičné in situ data. Při vyhledávání 

slovního spojení „buoy water temperature“ byla nalezena shoda s americkým geologickým institutem 

USGS („United States Geological Survey“), který spravuje informace o povrchové teplotě jezer 

a vodních toků. Jejich data jsou zaznamenána ve webové aplikaci „Water Data for the Nation: The 

National Water Information System“ (https://waterdata.usgs.gov/nwis). Tato aplikace byla shledána 

jako vyhovující, protože na určitých jezerech existují informace o teplotě vodní hladiny se záznamem 

sahajícím až dvacet let do historie. Na jiných jezerech se dokonce teplota měří na dvou 

meteorologických stanicích, ta však mají buď slanou vodu, nebo historie měření sahá pouze do roku 

2010. Měření teploty povrchu vodní hladiny z meteorologické bóje existuje také například v Kanadě, 

kde jsou tyto technologie rovněž rozšířené a vyspělé, dostupnost jejich dat a získání informace 

o podrobné poloze bóje je však nedostačující. Na obrázku č. 4 se nachází ilustrace dostupnosti dat 

pro americké vodní toky a plochy. V praxi jsou vodní toky daleko intenzivněji sledovány a existují pro 

ně rozmanitější datové sady. 

 

 

 

Webové prostředí USGS Data For Nation poskytuje v sekci „Current/Historical Observations“ 

hodinová data měření teploty a dalších sledovaných parametrů. Informace je poskytována v tabulce 

s hodinovým intervalem, což zpřesňuje kvalitu odhadu. Meteorologickou bóji na jezeře Lake George 

spravuje instituce „St. Johns River Water Managment District“, která předává data společnosti USGS. 

Teploty jsou zaznamenány každou hodinu. 

 

Obr. 4 Síť měřících stanic spravovaných institucí USGS na území Spojených států 
amerických v roce 2019. (zdroj: USGS, webové rozhraní). 
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Graf 2 Spojitá křivka zobrazující historický pohled na měřenou teplotu vody na jezeře Lake George v historii 

(zdroj: Water Data for the Nation, USGS). 

 

 

Graf 3 Teplota vodní hladiny na jezeře Lake George ve dne 3. dubna 2010. Oranžová svislá linie zobrazuje dobu 
přeletu satelitu nad jezerem (zdroj: USGS, vlastní zpracování) 
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Graf č. 2 demonstruje desetiletou časovou řadu. K této práci je však zapotřebí určit povrchovou 

teplotu in situ v čase přeletu satelitu nad jezerem, což je možné vyčíst z grafu č. 3. Z oranžové linie 

zobrazené v grafu lze určit teploty in situ, které byly naměřeny v čase přeletu družice (+/- 45 minut). 

Je patrné, že teplota vodní hladiny ve dne 3. dubna 2010 v 16:18 hodin byla teplota 19,3 stupně 

Celsia. V této studii však byla informace o teplotě vodní hladiny odečtena z tabulkových struktur, kde 

jsou informace zaznamenávány každou jednu hodinu. Správci této stanice poskytují také informace 

o poloze objektu. Níže (obr. 5) se nachází náčrt zmíněné problematiky: Prostorové sjednocení in situ 

teploty a příslušného pixelu družicového snímku. 

 

Obr. 5 Náčrt počítané situace: Čtvercová síť znázorňuje jednotlivé pixely družicového snímku, modrý polygon je vodní 
plocha, červený bod A je místo, na kterém se měří povrchová teplota vodní hladiny (zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z důvodu nedostatečného množství dostupných satelitních snímků byl proveden odborný odhad 

teploty vodní hladiny v okolí měření in situ hodnot, na meteorologické bóji. Byl tak navýšen počet SW 

rovnic, vstupujících do regresní analýzy. Je zde využit předpoklad homogenního prostředí a stabilní 

povrchové tepoty, která se nezmění na větší vzdálenosti. Odhad tvrdí, že teplota in situ je v dalším 

pixelu snímku stejná (o 90 metrů jinde), jako v místě meteorologické bóje. Předpoklad stability by 

mohl narušit silný vítr, který by promíchával spodní vodu s povrchovou, poloha meteorologické bóje 

v blízkosti ústí řeky nebo nerovnoměrný batymetrický profil jezera. Všechny tyto parametry však byly 

sledovány a předpoklad je splněn. 

 

 

3.1.2 Data relativní vlhkosti (RH) atmosféry 

 

Informace o relativní vlhkosti atmosféry jsou určeny k počátečnímu roztřízení datových sad do skupin 

po pěti procentech a následnému výpočtu optimalizovaných koeficientů. Dále jsou využity jako vstup 

do funkční hodnoty jednotlivých koeficientů v rovnici pro výpočet LST vodní hladiny. Relativní vlhkost 
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znázorňuje míru nasycení určitého prostoru atmosféry vodní párou v procentech. Hodnota je závislá 

na atmosférickém tlaku a teplotě. Nulová hodnota znamená absolutně suchou atmosféru, sto 

procentní hodnota signalizuje plně nasycenou atmosféru vodní párou. Matematicky je zapsána jako 

podíl hodnoty vzduchu nasyceného vodní párou na úrovni rosného bodu 𝐸(𝑇) k hodnotě aktuálního 

nasycení vzduchu vodní párou 𝐸(𝑇𝑑): 

 𝑅𝐻 =  
𝐸(𝑇𝑑)𝐸(𝑇)

               (3.1) 

 

Data RH jsou poskytována švýcarskou institucí Meteoblue.com, která poskytuje jak měřická data 

z meteorologických stanic, tak i modelové simulace počasí a fyzikálních jevů s ním spojených. 

Meteoblue nabízí cca. 60 vlastních atmosférických charakteristik s pohledem do historie, přičemž 

nevyužívá pouze svých výpočtů a fyzikálních modelů, ale také datový sad pocházejících od tzv. třetí 

strany („third party“), což jsou soukromé i státní instituce zabývající se modelováním atmosféry 

(NOAA NCEP („National Centers Environmental Prediciton“), Deutscher Wetterdienst, Environment 

Canada, METEO FRANCE atd.). Jsou to informace o teplotě vzduchu, relativní vlhkosti, rychlosti 

a směru větru a lze je získat z webové databáze Meteoblue.com, kde se nachází podrobná hodinová 

data s pohledem do historie, která sahá až do roku 1985.  

Datové sady jsou propočítány v algoritmech a vytvářejí kombinace, syntetizující nové 

hodnoty, které jsou následně ověřeny. Systém je založen na tzv. kognitivní, znalostní technice 

strojového učení a vzniklé „multimodely“ mají vysokou přesnost. Relativní vlhkost počítá německý 

model ICON13 („Icosahedral Nonhydrostatic“) na základě informací o toku latentního tepla, rozptylu 

záření v atmosféře, konvence oblačnosti a množství srážek v daném prostoru. Model pokrývá svými 

daty v souřadnicovém systému WGS-84 celý svět v trojúhelníkové síti se stranou trojúhelníku rovnou 

13 km, což zhruba odpovídá šířce jezera „Lake George“. Pro Evropu jsou tato data dostupná 

v prostorovém rozlišení 7 km. Vyhledání dat pro validaci těchto Meteoblue.com RH informací bylo 

provedeno a byla nalezena alternativní historická data z meteorologických stanic, avšak pro města 

vzdálená 50 – 75 km, přičemž některá z nich jsou na pobřeží oceánu (Daytona Beach, Ormond Beach) 

a některá ve vnitrozemí (Orlando, Oscala). Meteorologické stanice nacházející se v blízkosti jezera 

neposkytují informace o RH nebo neumožňují pohled do historie (Pierson, Crescent City). Hodnoty RH 

se na těchto stanicích liší o 10 – 20 %. V poslední možné chvíli výzkumu byly v emailové komunikaci 

doručeny informace o relativní vlhkosti atmosféry přímo z USGS meteorologické bóje na jezeře, avšak 

jejich záznam je v rozmezí let 2004 až 2010 a nevystihuje celou datovou sadu, proto byla zvolena jako 

data vhodná pro validaci dat relativní vlhkosti získané z Meteoblue.com.  
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Níže se nachází graf č. 4, ze kterého byla odečítána hodnota RH pro místo zájmu v době přeletu 

satelitu nad vybranou vodní plochou. Graf pochází z webového portálu Meteoblue.com.  

 

Graf 4 Zobrazuje poskytované hodnoty RH pro konkrétní den, vypočítané modelem zmíněným v teoretické části práce. 
Informace jsou dostupné celkem 25 let do historie. (Zdroj: Meteoblue.com) 

 

 

Validace modelových RH dat pocházejících od serveru Meteoblue.com poukázala na jejich vysokou 

kvalitu. Data naměřená pozemní stanicí se lišila v průměru o 3,15 %, což je patrné z tabulky č. 2. 

Informace validačních RH hodnot byly zaslány v emailové komunikaci s floridskou organizací „Saint 

John’s River Managment“ a jsou zapsány v CSV tabulce.  

 

Tab. 2 Validace dat relativní vlhkosti atmosféry. Hodnoty obou datových zdrojů byly od sebe odečteny (sloupec „rozdíl“) a 

byl stanoven průměrný rozdíl. (Zdroj: vlastní zpracování) 

satelitní snímek RH Meteoblue (%) RH USGS (%) rozdíl 

17_2010-09-10_16_19 41 44,61 3,61 

18_2010-04-03_16_19 75 71,59 3,41 

19_2008-09-13_16_13 52 53,6 1,6 

20_2008-08-28_16_13 47 49,32 2,32 

21_2007-08-10_16_13 48 52,95 4,95 

22_2007-07-16_16_19 53 57,8 4,8 

23_2007-02-13_16_25 90 88,2 1,8 

24_2006-04-08_16_18 35 39,72 4,72 

25_2005-05-07_16_18 37 40,22 3,22 

26_2004-08-24_16_18 72 70,9 1,1 

průměrná hodnota - - 3,15 
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Validační data zaznamenávají hodnoty RH (%) na meteorologické bóji každou hodinu, v místě zájmu. 

Jsou tedy asi přesnější v porovnání s modelovými daty Meteoblue.com, nicméně nejsou dostupné 

pro celé sledované období. Navíc je nutné myslet na hodnoty RH získané v celém vertikálním profilu 

atmosféry, které se pravděpodobně budou od hodnot naměřených v místě zájmu lišit. Níže se 

nachází porovnání Meteoblue.com RH informací s údaji o RH naměřené na meteorologické bóji 

USGS, ze kterého lze usuzovat kvalitu využitých RH dat Meteoblue.com. 

 

 

3.1.3 Satelitní data 

 

Jedním z kvalitních snímačů je ASTER na palubě satelitu Terra, který má vyhovující prostorové, 

spektrální i temporální rozlišení, a proto jsou jeho data využita pro tuto studii. Snímač nebývá ve 

výzkumech příliš využíván, přičemž je vhodné zabývat se jeho informacemi z důvodu kvalitního 

prostorového i spektrálního rozlišení. Práce zabývající se termálním snímáním se opírají většinou 

o data snímačů Landsat, AVHRR nebo MODIS, avšak jejich prostorové rozlišení je až desetkrát nižší. 

Poměrně novým satelitem na oběžné dráze je Gaofen-5, který má čtyři pásma snímání v TIR spektru 

a prostorové rozlišení 40 m na pixel, avšak jeho data jsou obtížně dostupná. ASTER snímky mají 

celkem čtrnáct pásem snímání (obrázek 6), přičemž jsou zahrnuty intervaly vlnových délek spektra 

VIS, SWIR, VNIR a TIR záření (ASTER User‘s Handbook). Celkem pět pásem snímání se nachází 

v intervalu termálního spektra TIR (8 – 12 μm) a prostorové rozlišení je 90 metrů na pixel. 

 

 

Obr. 6 Snímač ASTER, jeho spektrální rozlišení a rozsah jednotlivých pásem. VNIR – Viditelné a blízké infračervené; 
SWIR – krátkovlnné IR; TIR – termální IR (zdroj: https://asterweb.jpl.nasa.gov/data.asp) 
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Je důležité vybrat správné dvě pásma, která jsou od sebe odečítána v SW metodě, podle vlastností 

intervalu vlnové délky. V přechozích výzkumech byla pro metodu SW zvolena ASTER pásma 13 (10,25 

- 10,95 μm) a 14 (10,95 - 11,65 μm), avšak později bylo zjištěno, že jsou tato pásma příliš blízko od 

sebe (Qin a kol., 2006). Tato studie tedy uvažuje o vstupu ASTER pásem snímání č. 12, 13 a 14. 

V předběžném výpočtu radiometrické teploty byly porovnány pásma 12, 13 a 14 a bylo zjištěno, že 

rozdíl pásma 12 a 13 je větší, než rozdíl pásma 12 a 14 (v pásmu 14 byly vypočítané hodnoty (°C) 

stejné jako v pásmu 12, nebo dokonce i nižší). Do výpočtu koeficientů a teploty tak vstupují pásma 12 

(8,925 - 9,275 μm) a 13 (10,25 - 10,95 μm). Níže se nachází obrázek č. 7, na kterém jsou zobrazena 

pásma snímání a závislost vlnové délky na atmosférické přenosové funkci snímače LANDSAT a ASTER. 

NASA zpracovává ASTER data do datových produktů, které jsou přichystány pro další využití 

a mají ověřenou přesnost. V této práci je využit produkt „Level 1 precision terrain corrected 

registered at-sensor radiance V003“ (AST_L1T), který má kalibrované hodnoty intenzity vyzařování, 

odpovídající verzi AST_L1B a jsou zde uplatněny také geometrické korekce - rotace snímku 

a transformace souřadnicového systému. Kalibrace detektoru byla provedena před startem satelitu. 

Navíc je ve snímcích L1T zahrnuta informace o terénu (ASTER User’s Handbook). Souřadnicový 

systém je WGS-84, použité kartografické zobrazení UTM. Získání relevantních dat ASTER L1T pro 

patřičné území je možné za pomocí aplikace „Earthdata Search“ provozované společností NASA, 

přičemž je nutné býti registrovaným uživatelem. Jeden snímek ASTER_L1T má velikost cca 100 

megabyte. V této aplikaci je možné nastavit všechny požadované parametry - čas, prostor a typologii 

dat. Data jsou pro TIR pásmo zakódována ve dvanácti bitové digitální informaci (1-4095), ve formátu 

HDF. K dispozici jsou cca dva snímky požadovaného území za rok. 

Obr. 7 znázorňuje rozmístění spektrálních pásem a velikosti pixelů u dat pořizovaných radiometry na družicích Terra 
(ASTER) a Landsat (zdroj: European space agency). 
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Pro vyhledání relevantních družicových dat byla využita aplikace „Earthdata Search“, přičemž bylo 

nalezeno 37 snímků (ASTER_L1T) odpovídajících datům in situ měřených teplot a datům relativní 

vlhkosti atmosféry na jezeře „Lake George“. Z toho 26 snímků bylo využito na výpočet koeficientů, 

sedm snímků bylo ponecháno na verifikaci výsledných LST informací a ve 4 snímcích nebyla nalezena 

data TIR. Počet snímků pro jezero „Lake George“ byl nejvyšší z dostupných datových sad, a proto byla 

toto vodní plocha určena jako vhodná ke studii. Data byla zpracována v programu ENVI, který 

umožňuje nahrát formát HDF a dále s ním pracovat (obrázek č. 8). V procesu načtení dat se zobrazí 

informace z blízkého infračerveného spektra, avšak je potřeba získat informaci z termálního 

infračerveného spektra, zároveň je nutné ořezat data pouze na zájmové území. To umožňuje nástroj 

„Resize data“, kde je možné zvolit lokalitu i zobrazované spektrum snímání. Asi v polovině snímků se 

vyskytovala oblačnost, která více méně omezovala prostor pro odvozování teploty v místě 

meteorologické bóje 

.

 

Poloha meteorologické bóje byla nastavena do aplikace „Cursor Value“ programu ENVI a byly tak 

sjednoceny pozemní in situ data a příslušící pixel satelitního snímku. Dále byl v tomto procesu určen 

obdélník kolem tohoto pixelu, který zahrnuje okolních 34 hodnot radiometrických teplot. Tabulky 

umístěné v sekci Přílohy poukazují na všechny snímky, ve kterých byla vypočítána radiometrická 

teplota 12. a 13. pásma snímání („TIR_band12“ a „TIR_band13“) a dále aplikována pro výpočet LST 

metodou dělených oken. V tabulce (příloha č. 1) jsou zaznamenány hodnoty radiometrických teplot, 

relativních vlhkostí atmosféry a in situ teplot všech dostupných družicových snímků. 

Obr. 8 Výřez zobrazující část vodní hladiny v oblasti blízkého infračerveného spektra, program ENVI pro zpracování 
satelitního snímku (2008-09-13), Lake George. Na snímku je patrná oblačnost. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Je potřeba zmínit také vyzařování samotného snímače a jeho vliv na výsledné hodnoty radiometrické 

teploty. Tento jev se označuje jako šum detektoru a v anglicky psané literatuře je vyjádřen za pomocí 

proměnné NEΔT („The noise-equivalent-change-in-temperature“). ASTER snímač taktéž vyzařuje 

elektromagnetické záření v TIR spektru, které je zachyceno v naměřených datech, avšak tyto hodnoty 

se pohybují v desetinách stupňů Celsia a ve finále jsou tyto odchylky eliminovány v předzpracování 

dat tzv. radiometrickými korekcemi. 

 

 

3.2 Metodika získání teploty vodní hladiny 

 

Výpočet LST za pomocí metody dělených oken je účinný a odstraňuje značnou část vlivu atmosféry, 

avšak je potřeba zahrnout informaci o rozptýlené vodní páře. Proto byla vyvinuta metoda, která 

využívá data relativní vlhkosti atmosféry (dále jen RH = Relative humidity), zaznamenané v místě 

zájmu a v čase pořízení družicového snímku. Koeficienty SW metody jsou vypočítány pro každý 

snímek zvlášť, dle hodnoty RH, čímž vznikne sada optimalizovaných koeficientů, závislých na RH, ze 

kterých je dále určován funkční předpis pro každý koeficient 𝑎0 −  𝑎3 zvlášť. Jednotlivé funkční 

předpisy každého koeficientu jsou sloučeny do SW nelineární rovnice a s dosazením hodnoty RH 

a radiometrické teploty jednotlivých pásem družicového snímání je možné vypočítat finální hodnotu 

LST. Následně je otestována přesnost výsledných dat.  

 

 

3.2.1 Radiometrická teplota získaná z digitálních hodnot (DN) jednoho pixelu 

 

Naměřená intenzita záření na snímači, získaná pohybem rotujícího zrcátka, je při pořizování dat 

z důvodu lepší manipulovatelnosti s informacemi převedena do digitálních hodnot každého jednoho 

pixelu a je nutné tyto DN hodnoty dle vzorce přepočítat opět na intenzitu záření a později na 

radiometrickou teplotu, která se dá vyjádřit ve stupních Celsia. Jedná se tedy o převod bitové 

informace, zapsané v jednom pixelu satelitního snímku ASTER-L1T, na fyzikální veličinu intenzitu 

spektrálního vyzařování, pro pásmo 𝑖 (Banerjee a kol., 2014). 

 𝑀(𝜆𝑖) = (𝐷𝑁𝑖 − 1) ∗ 𝑈𝐶𝐶𝑖          (3.2) 

 

Kde 𝑀(𝜆𝑖) rad je ASTER intenzita spektrálního vyzařování zachycená na objektivu snímače ve vlnové 

délce i (definovaná pro jedno pásmo snímání); 𝐷𝑁𝑖 je digitální hodnota zaznamenaná v pixelu pro 
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pásmo i; 𝑈𝐶𝐶𝑖 znamená „Unit Conversion Coefficient“ pásma 𝑖 a je to koeficient (𝑊𝑚−2𝑠𝑟−1 𝜇𝑚−1) 

zjištěný při kalibraci radiometru pro převod DN na intenzitu vyzařování, hodnota pochází z ASTER 

Users Handbook a je zaznamená v tabulce č. 3 umístěné níže. 

 

Tab. 3 ASTER koeficienty (UCC) pro převod DN hodnot na intenzitu vyzařování jednotlivých (TIR) pásem (zdroj: ASTER 

Users Handbook) 

TIR bands 
(pásma) 

spektrální rozsah pásem 
(μm) efektivní vlnová délka (μm) UCC 

10 8,125 - 8,475 8,3 0,006882 

11 8,475 - 8,825 8,634 0,00678 

12 8,925 - 9,275 9,075 0,00659 

13 10,25 - 10,95 10,657 0,005693 

14 10,95 - 11,65 11,318 0,005225 

 

 

Dále je nutné převést intenzitu vyzařování na radiometrickou teplotu (Dash a kol., 2002). Hodnota je 

zaznamenána na vrcholu atmosféry (TOA), pro každý jeden pixel všech dotyčných snímků. Do výpočtu 

vstupuje emisivita vody a její hodnota pro jednotlivá pásma se nachází v tabulce (č. 3). Jedná se 

o stejný vzorec ze druhé kapitoly (2.6), avšak doplněný o hodnotu emisivity. Výpočet tohoto vztahu je 

uplatněn v programu ENVI funkce Band Math.  

 𝐵𝑇 =  
𝑐2𝜆𝑙𝑛 � ԑ𝜆𝑐1𝜆5𝑀𝜆+1�                 (3.3) 

 

Za 𝑀𝜆 je dosazena spektrální intenzita vyzařování získaná z předchozí rovnice. Pro zvýšení efektivity 

výpočtu radiometrické teploty je vhodné připravit konstanty 𝐾1 a 𝐾2, které se vyskytují v upravené 

Planckově rovnici nacházející se níže (Banerjee a kol., 2014). 

 𝐵𝑇 =
𝐾2𝑙𝑛 (

ԑ𝜆𝐾1𝑀𝜆 +1)
                  (3.4) 

 

Kde 𝐾1  =  𝑐1/𝜆5 (𝑊𝑚−2 µ𝑚−1) a 𝐾2  =  𝑐2/𝜆 (𝐾). V následující tabulce č. 4 jsou zaznamenány 

stabilní hodnoty konstant 𝐾1 a 𝐾2 pro jednotlivá pásma snímače ASTER. 
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Tab. 4 Hodnoty proměnných K1 a K2 pro jednotlivá pásma snímače ASTER (zdroj: Banerjee a kol., 2014) 

Pásmo Efektivní vlnová délka (μm) Emisivita K1 K2 

10 8,3 0,981 3040,136 1735,337 

11 8,634 0,983 2482,375 1666,398 

12 9,075 0,988 1935,06 1585,42 

13 10,657 0,9915 866,468 1350,069 

14 11,318 0,9925 641,326 1271,221 

 

 

Uvedené vztahy a jimi získané hodnoty 𝑇𝑖 a 𝑇𝑗 později vstupují do výpočtu povrchové teploty Země 

LST metodou dělených oken jakožto hodnoty teploty jednotlivých pásem. Tyto hodnoty jsou 

vypočítány v programu ENVI a funkci „Band Math“. 

 

 

3.2.2 Specifikace užité Split-Window metody pro určení LST 

 

V této studii je využit nelineární Split-Window algoritmus, který je však oproštěn od informací 

propustnosti atmosféry (vycházející z dat vlhkosti atmosféry) a pozorovacího úhlu, který je již 

opraven ve využitém datovém produktu. Data jsou na vstupu rozdělena podle hodnot relativní 

vlhkosti, a proto není nutné pracovat v SW metodě s hodnotami propustnosti atmosféry. Do výpočtu 

je potřeba zahrnout pouze naměřená data teploty v místě určené vodní hladiny a informace 

o radiometrické teplotě jednotlivých pásem termálních družicových dat. Z teorie plyne předpoklad 

kvalitních výsledků LST za pomocí využití nelineárního SW algoritmu: 

 𝐿𝑆𝑇 =  𝑎0  +  𝑎1𝑇𝑖  +  𝑎2�𝑇𝑖 – 𝑇𝑗� + 𝑎3(𝑇𝑖 – 𝑇𝑗)2                (3.5) 

 

Kde 𝑎0 −  𝑎3 jsou koeficienty nelineární Split-window metody, 𝑇𝑖 a 𝑇𝑗 jsou radiometrické teploty 

odvozené z intenzity vyzařování naměřené snímačem v pásmu 𝑖 a 𝑗, emisivita je vypočítána 

v Planckově rovnici při převodu intenzity vyzařování na radiometrickou teplotu. Tato technika je 

stěžejní částí metodiky a vstupuje do regresní analýzy. Přesnost odhadu LST je přímo závislá na 

správném odvození koeficientů (𝑎𝑖). Jejich hodnoty jsou určeny pro konkrétní pixel v satelitním 

snímku, který odpovídá poloze pozemní stanici, měřící in situ hodnoty teploty vodní hladiny. Aby byly 

koeficienty určeny s dostatečnou přesností, je vhodné využít k jejich výpočtu co největší množství 

dat. V již provedených studiích byly například koeficienty určeny z celkem 164 700 datových bodů 

(Hulley a kol., 2011). Tyto koeficienty byly odvozeny statistickou analýzou na základě databáze 
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radiometrických teplot v porovnání s vlastnostmi MODTRAN (atmosférický model) a s modelem 

emisivity. Jednou z hlavních výhod určení koeficientů a odvození povrchové teploty konkrétní vodní 

plochy na jejich základě je možnost zkoumat dlouhodobou termální dynamiku. S dostupností 

družicových dat s vysokým temporálním rozlišením může vzniknout unikátní časová řada. 

 

 

3.2.3 Statistická analýza dat: odvození koeficientů a výpočet LST 

 

Analýza mezi sebou porovnává data teploty in situ a informace o radiometrické teplotě naměřené ve 

dvou pásmech družicového snímání. Koeficienty SW algoritmu jsou odvozeny ze série měření 

závislosti in situ teplot, radiometrických teplot a relativní vlhkosti atmosféry. Aby mohla být 

provedena regresní analýza metodou nejmenších čtverců (MNČ), která má dostatečnou vypovídající 

hodnotu a zahrnuje většinu možných variant, je potřeba získat alespoň sto rovnic nelineárního SW 

algoritmu (Riffler a kol., 2015). Metoda nejmenších čtverců je matematický a statistický model 

lineární regrese, sloužící k popisu závislosti dvou a více numerických proměnných. Stanovuje typ a 

intenzitu závislosti dvou sledovaných proměnných. Jedná se o proložení přímky nebo křivky 

bodovými hodnotami v grafu, což znázorňuje obrázek č. 9. Hodnocení vlastností přímky (koeficient 

determinace) je využito ke stanovení typu závislosti (lineární, exponenciální, logaritmická aj.) 

a následnému definování funkce, která je přiřazena optimalizovaným koeficientům. 

Rovnice SW jsou definovány ve skriptu (jazyk Python), který se nachází dále v textu a jsou 

vypočítány s využitím výše zmíněných dat umístěných v CSV souboru (družicová a in situ data). Jejich 

dosazením vznikne soustava rovnic SW, kdy levá strana rovnice (hodnoty in situ) představuje vektor 

a pravá strana rovnice (radiometrické teploty) matici.  

 𝑃�⃗ = (𝐴𝑇 ∗ 𝐴−1) ∗ 𝐴𝑇 ∗ 𝑏�⃗             (3.6) 

 

Kde 𝑃�⃗  je vektor vyjadřující neznámé hodnoty koeficientů pro danou jezerní plochu, vypočítané 

metodou nejmenších čtverců. 𝐴𝑇 značí transponovanou matici 𝐴. Dalším parametrem je 𝐴−1, což je 

inverzní matice k matici 𝐴. Vektor 𝑏�⃗  plyne z hodnot teploty in situ. Vzniklé matice a vektor vstupují do 

MNČ pro výpočet koeficientů. Metoda nejmenších čtverců je definována v knihovně Numpy jazyka 

Python, tudíž stačí znát pouze příkaz pro její vyvolání (numpy.linalg.lstsq) a regresní analýza pomocí 

této metody je provedena.  

Kap. 3: Výpočet povrchové teploty jezera „Lake George“ 



47 
 

 

Obr. 9 Regresní analýza: Metoda nejmenších čtverců, celkem 3 obrazy: a) vyjádření vztahu, proložení přímky b) 
praktický výpočet s již odvozeným vzorcem; c) proložení přímky (křivky) bodovým mračnem a určení nejmenšího a 

celkového součtu čtverců (MNČ), (zdroj: Robert Mařík, 2006). 
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Skript pro výpočet SW koeficientů, teploty LST a jeho popis 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
import numpy # importuje knihovnu pro uplatnění metody MNČ 
import csv # možnost pracovat s csv souborem 
import sys # import systému pro realizaci výpočtu 
 
real_szn = [] # definování proměnné in situ 
b1_szn = [] # definovaní radiometrické teploty Ti 
b2_szn = [] # definování radiometrické teploty Tj 
 
with open(sys.argv[1], 'r') as infile:  # spuštění systému 
 rdr = csv.reader(infile, delimiter=';') # načtení datového souboru 
 for insitu, b1, b2 in rdr:   # podmínka 
 real_szn.append(float(insitu.replace(',', '.'))) # in situ teplota 
 b1_szn.append(float(b1.replace(',', '.'))) # číselné hodnoty Ti 
 b2_szn.append(float(b2.replace(',', '.'))) # číselné hodnoty Tj 
 
real = numpy.array(real_szn)   # načtení in situ hodnot 
band1 = numpy.array(b1_szn)   # načtení teploty pásma 12 
band2 = numpy.array(b2_szn)   # načtení teploty pásma 13 
 
band_diff = band1 - band2  # definování rozdílu pásem 
const = numpy.ones_like(band1)  # absolutní člen a0 
 
A = numpy.array([   # definice Matice A, 
 const,    # definování kvadratické rovnice    
 band1, 
 band_diff, 
 band_diff ** 2, 
 # band_diff * (1 - 1 / numpy.cos(angles)), 
]).transpose() 
b = numpy.array(real).transpose() # vektor s reálnými měřeními 
 
print('satellite measurements') # výpis proměnných 
print(A) 
print('real measurements') 
print(b) 
print() 
 
p = numpy.linalg.lstsq(A, b, rcond=None)[0] # model výpočtu LST 
print('parameters', p)    # výpis koeficientů 
print() 
 
model = A.dot(p) 
print('model', model) 
sqdiff = (real - model) ** 2 
rmse = sqdiff.sum() / len(model) 
print('RMSE', rmse)   # RMSE odchylka hodnot (°C) 
r2 = 1 - sqdiff.sum() / ((real - real.mean())**2).sum()# koef. determinace 
print('R2', r2) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 

Skript pochází ze spolupráce s Mgr. Janem Šimberou, který s přehledem ovládá zmíněný jazyk 

Python. Ze skriptu plynou všechny potřebné informace, přičemž poskytuje hodnoty odchylky RMSE 

a R². Skript vrací koeficienty do stejných dat, ze kterých byly odvozeny a porovnává výslednou 

hodnotu LST s naměřenou teplotou in situ. Stejně tak počítá koeficient determinace. Skript je spuštěn 
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v příkazovém řádku (obr. č. 9) pro každý soubor CSV dat a výsledné koeficienty jsou zapsány do 

tabulky (příloha č. 2). Pro načtení souboru CSV je potřeba spustit příkazový řádek a zadat název 

dokumentu a cestu k tomuto souboru. Skript je možné spustit také v programu Python (x, y).  

 

 

 

Obr. 10 Příkazový řádek systému Windows 7 a v něm spuštěný výše zmíněný skript pro odvození koeficientů 

(parameters). Skript počítá také RMSE a koeficient determinace. (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Dále jsou koeficienty vloženy zpět do nelineární rovnice SW metody a dochází k výpočtu teploty 

„LST“, tentokrát již bez pozemních in situ dat. Následuje ověření platnosti výsledných teplot a za 

pomocí ukazatelů odmocniny ze střední kvadratické chyby (RMSE) a koeficientu determinace (R²) 

jsou definovány odchylky.  
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3.2.4 Metodické schéma určování LST 

 

Obr. 11 Schéma procesu odvození koeficientů pro konkrétní vodní hladinu a následný výpočet teploty (zdroj: vlastní 

zpracování) 

 

3.3 Datová analytika v programu ENVI 

 

Nejprve je potřeba určit radiometrickou teplotu každého pixelu, pásem 12 a 13, ve všech dostupných 

snímcích. To lze zajistit v programu ENVI, nástroji „Band Math“ s využitím vzorce (3.2) uvedeného 

v metodické části (kap. 3.2.1). Jedná se o rovnice pro přepočet digitálních hodnot na intenzitu 

vyzařování a pro pásmo 12 a 13 (3.7 a 3.8). V nástroji „Band Math“ je pro definování číselných hodnot 

v rovnici nutné zvolit datové formáty „float“ umožňující využít desetinou čárkou. Např. pro vyjádření 

hodnoty jedné je potřeba naspat „float (1)“. 

 

(𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (𝑏12) −  𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (1))  ∗  𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (0.00659)                (3.7) 

(𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (𝑏13) −  𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (1))  ∗  𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (0.005693)    (3.8) 

Kap. 3: Výpočet povrchové teploty jezera „Lake George“ 



51 
 

Za proměnné „𝑏12“ a „𝑏13“ v rovnicích (3.7 a 3.8) jsou zvoleny ASTER pásma 12 a 13 (jejich digitální 

hodnoty každého pixelu jsou následně přepočítány). Dále je nutné pro získání radiometrické teploty 

v jednotkách Kelvin uplatnit v nástroji „Band Math“ inverzní Planckovu rovnici (3.4) s využitím 

koeficientů K1 a K2. 

 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (1585.420)/𝑎𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (0.988) ∗  𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (1935.060)/𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (𝑏12)  +  𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (1)) (3.9) 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (1350.069)/𝑎𝑙𝑜𝑔(𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (0.9915) ∗  𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (866.468)/𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (𝑏13)  +  𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (1)) (3.10) 

 

Přičemž jsou v tomto kroku uplatněny také hodnoty emisivity vody pro danou efektivní vlnovou délku 

pásma 12 a 13. Tyto hodnoty jsou získány z předchozích výzkumů (Masuda, 2006 

v Riffler a kol., 2015) a jsou dostupné v tabulce č. 4 (kapitola 3.2.1). Pro získání hodnot ve stupních 

Celsia je možné aplikovat v „Band Math“ vzorec 2.9. 

 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (𝑏5) −  𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (273.15)              (3.11) 

 

Kde proměnná „𝑏5“ představuje radiometrickou teplotu získanou v předchozím kroku (3.9 a 3.10). 

Výsledná data radiometrických teplot jsou zapisována společně s in situ daty pro konkrétní jeden 

snímek (který má specifickou hodnotou RH), do tabulky CSV (na jednom řádku jsou ve třech sloupcích 

zapsány výše zmíněné tři hodnoty (pro jeden pixel snímku)). Pro odvození koeficientů SW metody 

(𝑎0 – 𝑎3) je nutné využít skript zmíněný na str. 48 v podkapitole 3.2.3, do kterého jsou načteny CSV 

tabulková data (radiometrické teploty pásem 12 a 13 a příslušící in situ teploty). Z důvodu zvýšení 

hodnoty koeficientu determinace R² (2.17) a následnému zlepšení vypovídající hodnoty odvozených 

koeficientů, byly shrnuty radiometrické teploty a in situ teploty jednotlivých snímků s podobnou 

hodnotou relativní vlhkosti (+/- 5 %) do jednoho souboru a ten dále vstupuje do regresní analýzy 

zmíněného skriptu. Vznikly tak kategorie relativních vlhkostí RH, do kterých byly přiřazeny jednotlivé 

hodnoty vycházející ze snímků. Na základě této kategorizace vzniklo v průměru 150 rovnic SW 

algoritmu o 4 neznámých koeficientech. Data pro vznik těchto rovnic jsou zapsány v CSV tabulkách 

(elektronická příloha). Těchto sérií bylo celkem 26 (podle počtu snímků vstupujících do regresní 

analýzy pro odvození koeficientů). Na levou stranu rovnice je dosazena in situ teplota, na pravou 

stranu radiometrické teploty pásma 12 a pásma 13. Výše zmíněné proměnné hodnoty jsou pro pixel 

odpovídající poloze meteorologické bóje zapsány v tabulce na konci této práce (Příloha 1). 

 𝐿𝑆𝑇 =  𝑎0  +  𝑎1𝑇12  +  𝑎2�𝑇12 – 𝑇13� + 𝑎3(𝑇12 – 𝑇13)2   (3.12) 
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Soustava rovnic vede k sestavení vektoru (levá strana) a matice (pravá strana), načež je uplatněna 

metoda nejmenších čtverců, která je obsažena v knihovně Numpy programu Python a vede 

k odvození koeficientů SW metody. Vypočítané koeficienty charakteristické pro jednotlivé snímky 

a jejich hodnoty jsou zaznamenány v tabulce (Příloha č. 2), ve které se nachází také hodnota R² 

a RMSE pro metodu nejmenších čtverců. Průměrná hodnota RMSE je 0,1908 °C a koeficient 

determinace R² má průměrnou hodnotu 0,9698.    

 

3.3.1 Optimalizované koeficienty definované matematickou funkcí 

 

V dalším postupu je zkoumána závislost mezi hodnotami jednotlivých koeficientů 𝑎0 – 𝑎3 a relativní 

vlhkostí atmosféry RH v celkem dvaceti šesti snímcích, která vede k vytvoření funkčního předpisu pro 

každý koeficient zvlášť. Tento požadavek zahrnuje vytvoření grafů v programu Excel, kde na ose x je 

hodnota RH a na ose y se nachází hodnota koeficientů. Vzniknou tak čtyři grafy a bodové mračno, 

které je proloženo matematickou křivkou vystihující rozložení bodů v dvojrozměrném prostoru. Na 

výběr byly funkce lineární, logaritmická a exponenciální, ale žádná nevykazuje dle koeficientu 

determinace R² závislost hodnoty koeficientu na vlhkosti. Nejlépe vystihuje bodové mračno ve všech 

čtyřech případech polynomická funkce, která má v případě této studie nejvyšší hodnotu koeficientu 

determinace pohybující se od 1 do 10 % (graf č. 5 – 8). Ostatní zmíněné funkce měli hodnotu 

koeficientu determinace pohybující se pod jedním procentem. 

 

Graf 5 SW koeficient a0 a jeho hodnoty závislé na relativní vlhkosti atmosféry RH, zaznamenané v bodovém 

mračnu a proložené polynomickou funkcí. V levém spodním rohu grafu se nachází podoba polynomické funkce a hodnota 
koeficientu determinace (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 6 SW koeficient a1 a jeho hodnoty závislé na relativní vlhkosti atmosféry RH, zaznamenané v bodovém 

mračnu a proložené polynomickou funkcí. V levém spodním rohu grafu se nachází podoba polynomické funkce a hodnota 
koeficientu determinace (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

 

 

Graf 7 SW koeficient a2 a jeho hodnoty závislé na relativní vlhkosti atmosféry RH, zaznamenané v bodovém 

mračnu a proložené polynomickou funkcí. V levém spodním rohu grafu se nachází podoba polynomické funkce a hodnota 
koeficientu determinace (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 8 SW koeficient a3 a jeho hodnoty závislé na relativní vlhkosti atmosféry RH, zaznamenané v bodovém 

mračnu a proložené polynomickou funkcí. V levém spodním rohu grafu se nachází podoba polynomické funkce a hodnota 
koeficientu determinace (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

 

Dle hodnoty R² je patrné, že funkční vztah neodpovídá rozložení dat. Níže se nacházejí výsledné 

optimalizované koeficienty SW metody vyjádřené polynomickou funkcí, která měla ve všech 

případech nejvyšší hodnotu R² z dostupných matematických funkcí.  

 𝑎0 = 37,293𝑥2 − 40,789𝑥 + 10,563;  (R² = 0,1094)      (3.13) 𝑎1 = −1,6895𝑥2 + 1,8426𝑥 + 0,5854;  (R² = 0,1193)       𝑎2 = −3,3𝑥2 + 2,4546𝑥 − 0,8553;   (R² = 0,0112)    𝑎3 = 0,4894𝑥2 − 0,1124𝑥 − 0,0304;   (R² = 0,0096)    

 

 

V programu ENVI je dále opět spuštěn nástroj Band Math, který tentokrát aplikuje koeficienty a jejich 

funkční hodnoty do SW algoritmu (rovnice 3.12). Za 𝑥 jsou dosazeny hodnoty relativní vlhkosti 

atmosféry a dále vstupují radiometrické teploty pixelu pásem 12 a 13. 

 

 𝐿𝑆𝑇 = (37,293𝑥2 − 40,789𝑥 + 10,563) + ((−1,6895𝑥2 + 1,8426𝑥 + 0,5854)𝑇12)  +

((−3,3𝑥2 + 2,4546𝑥 − 0,8553)�𝑇12 – 𝑇13�) + ((0,4894𝑥2 − 0,1124 − 0,0304)(𝑇12 – 𝑇13)2) 

                          (3.14) 
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Výsledkem je finální hodnota povrchové teploty vodní hladiny LST pro každý jeden pixel sedmi 

nových snímků, které byly vybrány na základě odlišnosti hodnot RH, různorodé roční době pořízení 

snímků a podmínky jasné oblohy bez oblačnosti. Tato teplota je dále porovnána s pozemním in situ 

měřením teploty a jsou stanoveny odchylky.  

 

3.3.2 Ověřování výsledných LST dat 
 

Proces ověřování správnosti vypočítaných údajů proběhl opět v programu ENVI, nástroji Band Math 

a byl zapsán do tabulky (Příloha č. 3) v programu Excel. LST hodnoty získané v předchozí části jsou 

distribuovány v každém pixelu celého snímku. Teplotní rozptyl celé heterogenní krajiny činí přibližně 

20 °C, přičemž tento údaj závisí na meteorologických podmínkách a je proměnlivý v čase. Tuto práci 

však zajímá pouze homogenní vodní plocha. Výsledná hodnota LST v pixelu odpovídajícímu poloze 

meteorologické bóje, je porovnána s její teplotou naměřenou senzorem umístěným ve vodě, přičemž 

je zachován předpoklad stabilní teploty vodní hladiny v okolí 500 metrů kolem meteorologické bóje, 

a proto do porovnání může vstoupit z každého snímku 35 hodnot (LST jednotlivých pixelů). Následně 

jsou stanoveny výsledné hodnoty verifikace pro každý jeden pixel – rozdíl LST a in situ hodnot, RMSE 

plynoucí z těchto rozdílů, směrodatná odchylka stejného rozdílu každého pixelu pro všech sedm 

verifikačních snímků a je určen průměr těchto hodnot. Výsledky verifikace jsou k nahlédnutí níže 

(tabulka č. 5). Rozdíl značí odečet hodnoty in situ od hodnoty LST, „Mean“ (průměr) je průměrná 

hodnota rozdílů; „StdDev“ je směrodatná odchylka těchto rozdílů. Proces je to následovný: Načtení 

finálních hodnot LST ve snímku do ENVI a odečtení hodnot in situ teploty v nástroj Band Math za 

pomocí níže zmíněného výrazu. 

 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (𝑏1) − 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 (21.8)            (3.15) 

 

Za proměnnou „𝑏1“ jsou dosazeny satelitní LST hodnoty, druhý člen je roven in situ hodnotě teploty. 

Následně je spuštěna funkce ROI („Region of Interest“) a vyznačen obdélník shodný s předchozím, 

z procesu odvozování optimalizovaných koeficientů. Tomuto „ROI obdélníku“ jsou spočítány 

statistiky, ze kterých plynou hodnoty průměru rozdílů a jejich směrodatné odchylky, zároveň jsou 

z něj odečteny hodnoty rozdílových teplot pro 34 pixelů v okolí meteorologické bóje a z těch je dále 

určen hlavní ukazatel kvality dat - hodnota RMSE. Všechny dosažené hodnoty verifikace je možné 

nalézt v tabulce na konci této práce (příloha č. 3). Pojednání o dosažených výsledcích verifikace je 

možné najít v páté kapitole, kde jsou zhodnoceny všechny výsledky této studie. 
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Tab. 5 Verifikace dat LST: hodnoty vypočítané v nových snímcích s již známými koeficienty jsou porovnány s pozemním 
měřením teploty. Níže se nacházejí průměrné hodnoty. „Rozdíl“ je odečet výsledných LST od in situ dat, RMSE hodnotí 
tento odečet, „Mean“ je průměrný rozdíl verifikačních 35 pixelů a „StdDev“ směrodatná odchylka rozdílů. 

(Zdroj: vlastní zpracování) 

satelitní snímek RH (%) rozdíl (°C) RMSE (°C) Mean (°C) StdDev (°C) 

6_2017-03-21_16_19 33 0,012 0,364 0,328 0,157 

12_2013-03-26_16_19 30 0,115 0,406 0,374 0,162 

19_2008-09-13_16_13 52 0,352 0,608 0,594 0,135 

20_2008-08-28_16_13 47 0,135 0,221 0,169 0,137 

26_2004-08-24_16_18 72 0,405 0,580 0,575 0,083 

29_2003-04-16_16_19 69 0,427 0,643 0,640 0,131 

33_2001-08-09_16_20 50 0,169 0,363 0,350 0,098 

průměrná hodnota - 0,231 0,455 0,432 0,129 

 

 

3.4 Mapa distribuce teploty na vodní hladině 

 

Z výše zmíněného výpočtu vychází mapa distribuce teploty na vodní hladině, kde každý pixel získal 

svou hodnotu povrchové teploty LST s přesností na přibližně čtyři desetiny stupně Celsia. Mapa je 

sestavena na základě rastru vycházejícího z programu ENVI a jeho nástroje „Raster Color Slices“, 

který dokáže výsledné hodnoty LST roztřídit do uživatelem stanovených intervalů a exportovat tento 

rastr ve formátu „shapefile“. Následně je již využit program ArcMap, ve kterém jsou stanoveny 

všechny důležité prvky mapy jako legenda, název, měřítko atd. V závěru je mapa vyexportována ve 

formátu TIFF a umístěna níže v této kapitole.  
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3.5 Shrnutí postupu odvození LST na libovolné vodní ploše 

 

Níže uvedené body jsou shrnutím procesu získání hodnot LST a ukázkou aplikovatelnosti výše 

uvedeného postupu v rychlém sledu tak, aby efektivita získání finální teploty byla vysoká. Je to 

demonstrace snadné aplikace algoritmu SW pro výpočet LST a komplexnosti celého procesu. 

 

 

1) Datová analytika 

- Analýza dostupnosti „in situ“ hodnot měření teploty pro vybranou vodní plochu s pohledem 

do historie 

- Získání příslušných satelitních snímků pro požadovanou lokalitu (kvalitní prostorové rozlišení, 

multi-spektrální snímek s minimálně dvěma pásmy snímání v TIR spektru) 

- Získání in situ teploty v době přeletu satelitu a zápis do tabulky formát CSV 

- Získání informací o relativní vlhkosti atmosféry časově sjednocených s družicovými daty 

(Meteoblue.com, historická data) a validace s jinými historickými RH in situ daty 

- Výpočet radiometrické teploty pásma 12 a pásma 13 pro celou vodní plochu v programu 

ENVI, funkce „Band Math“ (vstup emisivity) a zápis hodnot pixelů v okolí meteorologické bóje 

do tabulky ve formátu CSV  

 

2) Odvození koeficientů 

- Kategorizování snímků dle hodnoty RH do skupin (intervaly s rozpětím pěti procent) 

- Spojení tabulek CSV s podobnou hodnotou relativní vlhkosti (+/- 5 %) a získání vyšší 

variability v datech pro odvození koeficientů 

- Vytvoření skriptu pro výpočet koeficientů, zahrnujícího vstupní data, SW algoritmus, Metodu 

nejmenších čtverců a určení odchylek RMSE a R² 

- Spuštění skriptu v Programu Python (x, y) nebo v příkazovém řádku, analýza odchylek 

a zaznamenání koeficientů do tabulky 

 

3) Vytvoření funkčního předpisu pro soubor optimalizovaných koeficientů 

- Propojení hodnot relativní vlhkosti atmosféry a jednotlivých koeficientů (a0 – a3) v tabulce 

a následná tvorba grafu 

- Proložení bodového mračna v grafu (závislost koeficientů na RH), vytvoření funkcí a zvolení 

korektního typu funkce na základě hodnoty R² 
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4) Výpočet LST pro konkrétní satelitní snímek 

- Aplikace koeficientů vyjádřených funkcí do rovnice SW v programu ENVI, Band Math 

- výpočet výsledné teploty LST v novém snímku za pomocí dosazení hodnot radiometrické 

teploty pásma 12, pásma 13 a relativní vlhkosti atmosféry  

 

5) Verifikace výsledných hodnot LST 

- Informace o teplotě LST pixelu, který odpovídá poloze meteorologické bóje je porovnána 

s in situ pozemním měřením teploty v době přeletu satelitu 

- Odchylky jsou zapsány do tabulky a následně je určena hodnota RMSE 

 

6) Sjednocení pixelů do tříd v intervalu 0,5 °C 

- Využití programu ENVI, nástroje „Raster Color Slices“ 

- Definování vhodného intervalu pro seskupení podobných hodnot LST 

- Export výsledku do souboru „Shapefile“ 

 

7) Mapa distribuce teploty na vodní hladině 

- Tvorba mapy v programu ArcGIS, aplikace kartografických pravidel 

- Dodatečné vedlejší mapy a jejich získání 
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4 Diskuze 

 

Družicové termální snímání zemského povrchu má potenciál získání informace o teplotě na 

rozsáhlém území. Velká prostorová, ale i časová variabilita umožňuje vytvářet kvantitativní analýzy 

a syntézy s pohledem do historie, současnosti a lze případně vytvořit i prognózu do budoucnosti. 

Podařilo se najít přístup k výpočtu teploty vodních hladin, který je poměrně efektivní a lze jej 

dosáhnout bez větších finančních nákladů. Určení koeficientů SW algoritmu, optimalizovaných pro 

konkrétní vodní hladinu je smysluplný proces a mohl by přispět do budoucích výzkumů různorodé 

praxe. SW algoritmus potlačuje radiační šum atmosféry při určování LST. Z minulých studií je však 

známo, že ve výsledné hodnotě SW algoritmu zůstává silný vliv vodní páry rozptýlené v atmosféře. 

Vlhkost atmosféry je v této studii implikována do vzorce nelineárního SW algoritmu - pracuje s jejími 

relativními hodnotami (RH) vstupujícími do funkčního předpisu jednotlivých koeficientů. Takto je 

zohledněn důležitý atmosférický vliv vlhkosti ve výsledných hodnotách LST. Pokud by nebyl započítán 

vliv RH, platilo by, že čím vyšší je atmosférická vlhkost, tím je větší hodnota zkreslení výsledných LST 

dat. Stejně tak vliv teploty atmosféry – příliš horký vzduch taktéž více zkresluje hodnoty LST (Guillevic 

a kol., 2018). 
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4.1 Úskalí diplomové práce 

 

Využitý postup (převod z DN na intenzitu vyzařování, Planckova inverzní rovnice pro výpočet 

radiometrické teploty a převod z Kelvinů na stupně Celsia) je účinný a splnil očekávání, nicméně pro 

deset a více družicových snímků je to zdlouhavý proces a je vhodné jej automatizovat. Tento 

předpoklad by se dal splnit s využitím programu ArcGIS a jeho aplikace Model Builder. Na tuto 

automatizaci výpočtu radiometrické teploty a jejího zapsání do tabulky již nezbyl prostor, ale do 

budoucna by měla být připravená k použití.  

Zároveň je evidentní problém s pozemním in situ měřením teploty. Data se podařila získat 

v dostatečné kvalitě a jsou velmi důležitým parametrem celé studie. Jejich dostupnost byla rizikem 

celého výzkumu, na což musí všichni zainteresovaní do budoucna myslet, důležitý je také fakt získání 

informace o teplotě naměřené v tenké vrstvě vodní hladiny. In situ data teploty jsou kritickým 

parametrem této práce, přičemž bylo věnováno mnoho úsilí pro nalezení optimálních datových sad, 

avšak bez výborného výsledku – měření teploty je potřeba zaznamenat aspoň dvacet let do historie, 

aby byla získána dostatečně obsáhlá datová sada a to nejlépe každou hodinu, na povrchu vodní 

hladiny. Tento požadavek však nebyl správci zkoumaných meteorologických stanic splněn a v mnoha 

případech se jednalo spíše o krátkodobé pozorování tohoto parametru, kdy nebyla zaznamenána 

shoda s časem přeletu satelitu. Americká geologická služba (USGS) požadavky na informace 

o pozemní teplotě splňuje, nicméně je potřeba poznamenat, že je situace na každém jednom jimi 

pozorovaném jezeře v USA odlišná.  

Určitá nejistota studie tkví v měření hodnot relativní vlhkosti atmosféry, protože je potřeba 

získat vertikální profil celé atmosféry a s tímto pracovat, nicméně je to nesnadný úkol. Server 

Meteoblue.com však dělá progres i v tomto odvětví – v současných datech se vyskytuje možnost 

získání vertikálního profilu atmosféry, nicméně tento model funguje teprve krátce a nevyskytují se 

zde historická data. Zajímavým úkazem v problematických částech práce byla také absence TIR 

informací ve čtyřech z celkového počtu třiceti sedmi snímků AST_L1T. Tato informace se ve snímku 

měla vyskytovat, ale asi z důvodu chyby u dodavatele nebyla obsažena.  

 

 

4.2 Vyhodnocení definovaných hypotéz 

 

Dosaženou výslednou hodnotou LST a jejím ověřením byla potvrzena hypotéza dostupnosti 

synchronní a prostorově korektní datové sady (in situ, Ti, Tj, a RH), která je stěžejní pro celou studii. 

Rozdělení relativních hodnot vlhkosti atmosféry do intervalů je nutné z důvodů větší variability 
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datových sad (vyšší počet SW rovnic a vyšší hodnota koeficientu determinace 𝑅2) při odvozování 

optimalizovaných koeficientů v regresní analýze a vede k přesnějším výsledkům. Využitelnost 

koeficientů pro odlišné senzory je závislá na spektrálním rozlišení daného senzoru a počtu pásem 

měřících v TIR spektru. Jsou-li k dispozici aspoň dvě pásma v TIR, je možné využít metodu z této 

studie a to například pro satelit Landsat 8, AVHRR a další. Skvělá by byla možnost využití dat satelitu 

Gaofen 5, který má prostorové rozlišení 40 m na pixel a spektrální rozlišení senzoru taktéž odpovídá 

požadavkům této práce. Data jsou však prozatím špatně dostupná.  

Některé výzkumy se od sebe výrazně liší svými předpoklady a metodou výpočtu (Li a kol., 

2012). V porovnání s ostatními výzkumy využívajícími pro odvození LST „single-channel“ metody, 

metody založené na přenosové funkci atmosféry „RTE“ nebo výpočet LST na základě Planckovy 

inverzní funkce, se tato studie snaží o nalezení kompromisu v určování LST skrze metodu SW, která se 

už tolikrát v minulosti osvědčila. S využitím znalosti o vlhkosti atmosféry, kterou metoda SW 

nedokáže plně eliminovat je vypočítána hodnota LST a výsledky verifikace vykazují dobré hodnoty 

RMSE. Tento fakt nahrává metodě SW v jejím kladném hodnocení a doporučení k dalšímu využití. 

Snahou této práce je zjednodušení celého procesu odvození LST v rámci odlišně užité informace 

o vlhkosti atmosféry, kdy většina studií využívá data absolutní vlhkosti atmosféry, ze kterých se dále 

počítá propustnost atmosféry 𝜏 a ta vstupuje jako proměnná veličina do rovnice SW pro výpočet LST. 

Naproti tomu je využití informace o relativní vlhkosti atmosféry (RH (%)). Tato informace je běžně 

dostupná z meteorologických stanic, a proto by mohla být využívána v širších okruzích. RH je využita 

ke kategorizaci datové sady pro odvození koeficientů a finálnímu dosazení RH hodnoty do funkčních 

koeficientů ve vztahu kvadratické SW metody. 

 

 

4.3 Vliv vnějších parametrů na výpočet LST 

 

Práce počítá se stabilními teplotami vodní hladiny v okolí meteorologické bóje (do 500 m) a těží 

z tohoto faktu. Informace o okolní teplotě vstupují do datové analytiky. Geomorfologie jezera je 

zahrnuta v logických úvahách zabývajících se ovlivňováním teploty v okolí bóje. Nutno však 

poznamenat také vnější vliv větru. Ten byl z důvodu úspory rozsahu výpočtu a důvodu různorodých 

povětrnostních podmínek, vytvářejících variabilitu v datech zanedbán. Vítr by teoreticky mohl 

promíchávat vodní masu a upravovat teplotu vodní hladiny v okolí pozemní měřící stanice. 

Do budoucna je vhodné se tímto parametrem zabývat a zkoumat jeho vliv na pozemní měření 

teploty. Další možnou otázkou budoucí studie je zjištění faktu, nakolik je využití relativní vlhkosti 

atmosféry této práce zjednodušením v procesu odvozování LST. 
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5 Závěr 

 

Metoda pro výpočet teploty vodní hladiny z družicových dat byla vytvořena z celkového počtu 37 

snímků ASTER_L1T pro vodní plochu "Lake George" a bylo tak splněno očekávané získání informace 

Land Surface Temperature (LST). V metodě je zahrnutý vliv vlhkosti atmosféry RH (%), který 

matematickou funkcí doplnil „Split-Window“ algoritmus - metodu dělených oken. Optimalizované 

koeficienty byly odvozeny a jejich hodnoty jsou využitelné pro vodní plochu „Lake George“. Bude-li 

zájem o vytvoření takového procesu pro libovolnou vodní plochu, musí být dostupný dostatečný 

počet in situ dat teplot naměřených v místě zájmu, na vodní hladině. Právě z důvodu nedostupnosti 

těchto informací byly ze studie vynechány vodní plochy České republiky. Pokud budou in situ data 

k dispozici, je možné na základě optimalizovaných koeficientů získat časové teplotní řady určitého 

jezera, které jsou mimo jiné využitelné například v klimatologii.  
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Výsledné hodnoty LST byly verifikovány a byly definovány odchylky vycházející ze statistických analýz. 

Průměrná odchylka RMSE plynoucí z rozdílů výsledné teploty LST a in situ termodynamické teploty 

naměřené v místě zájmu v jednom pixelu činí 0,455 °C, čímž bylo dosaženo požadavků mezinárodní 

organizace CEOS, která vyžaduje odchylku RMSE menší než 1 °C. Průměrná hodnota rozdílů je rovna 

0,231 °C, přičemž směrodatná odchylka činí 0,129 °C. Tato čísla opět splňují výše zmíněné požadavky. 

Nejvyšší vypovídající hodnotu však má hodnota RMSE, která je považována za standardní ukazatel 

kvality dat (Guillevic a kol., 2018). Dále byla v práci hodnocena účinnost metody nejmenších čtverců, 

která porovnává in situ teploty s radiometrickou teplotou ASTER pásma č. 12, s rozdílem pásem 12 

a 13 a s jejich kvadratickým rozdílem. V tomto porovnání byl stanoven koeficient determinace R² 

a RMSE, přičemž tyto hodnoty vychází ze skriptu nacházejícím se ve třetí kapitole. Průměrná hodnota 

RMSE všech 25 analyzovaných snímků je rovna 0,1908 °C a průměrná hodnota R² činí 0,9698. Nízká 

hodnota RMSE a vysoká hodnota R² signalizuje kvalitní analytické zpracování MNČ s vysokou 

vypovídající hodnotou. Koeficienty SW metody odvozené pro každý snímek jsou tedy důvěryhodné. 

Naopak nízké hodnoty koeficientu determinace byly zaznamenány v procesu definování matematické 

funkce závislosti koeficientů na vlhkosti atmosféry (0,01 – 0,1), což poukazuje na nízkou vypovídající 

hodnotu této závislosti a nutnosti získání většího počtu vstupních satelitních snímků pro získání 

kvalitních funkčních koeficientů. Zajímavé je, že i přes nízkou hodnotu koeficientu determinace 

v tomto procesu hledání závislosti koeficientů SW metody na vlhkosti atmosféry vyšel výsledek 

finálních hodnot LST, ve kterém jsou tyto SW koeficienty užity, v dobré kvalitě s průměrnou 

odchylkou +/- 0,5 °C. Z tabulky č. 5 je patrné, že s rostoucí vlhkostí atmosféry (RH) roste hodnota 

rozdílu predikované a reálné teploty a stejně tak se zvyšuje hodnota RMSE. Z těchto informací se dá 

usoudit, že čím více vlhkosti se v atmosféře vyskytuje, tím více je výsledek výpočtu LST zkreslen. 

Validace dat relativní vlhkosti atmosféry poskytla průměrnou odchylku rozdílů RH dat 

Meteoblue.com a RH informací získaných od USGS a činí 3,15 %, což poukazuje na pravdivost 

modelových RH dat Meteoblue.com. Ve svých metadatech zmiňují přesnost s odchylkou 3 – 5 %. 

Níže jsou popsány jednotlivé kroky této práce. Digitální hodnota zaznamenaná v každém 

pixelu satelitního snímku je převedena na intenzitu vyzařování, tato intenzita dále za pomocí 

Planckovy inverzí rovnice a hodnoty emisivity substance vody převedena na radiometrickou teplotu 

(°C) naměřenou v pásmu XY. Dalším krokem je totožný výpočet pro druhé pásmo snímání a následné 

zjištění teploty vodní hladiny in situ v místě zájmu. Vstupem těchto hodnot do SW algoritmu 

a odvozením koeficientů závislých na intervalech relativní vlhkosti atmosféry byly získány koeficienty 

pro každý jeden snímek. Dále byly zkoumány vztahy koeficientů a relativní vlhkosti atmosféry 

v grafech. Proložením bodového mračna matematickou funkcí a definováním funkční hodnoty 

koeficientů proběhla příprava optimalizovaných koeficientů na vstup do SW algoritmu a společně 
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s radiometrickou teplotou byl proveden výpočet finální hodnoty LST. Následná verifikace výsledků, 

stanovení odchylky RMSE a vizualizace distribuce teploty na vodní ploše „Lake George“ je součástí 

této práce. 

Otázkou je, jakým způsobem lze aplikovat tento proces získání hodnot LST na území ČR. 

Kdyby se domluvili správci povodí ČR, kteří získávají teploty na vodní hladině ručním měřením pomocí 

senzoru s organizací NASA a zjistili by, ve který čas bude snímat družice Terra, snímač ASTER jimi 

požadované území konkrétního jezera a v tento čas (+/- 1 h) by byla změřena teplota vodní hladiny 

na více místech jezera společně s relativní hodnotou vlhkosti atmosféry, daly by se určit 

optimalizované koeficienty pro libovolnou vodní plochu. Nebyla by potřeba měřit teplotu 

kontinuálně, ale postačilo by vyčkat pár let (v závislosti na oblačnosti v danou dobu) a získat tak např. 

pět datových sad a z těchto určit koeficienty vhodné pro výpočet povrchové teploty vodní hladiny LST 

pouze za pomocí satelitního snímku a známé hodnoty RH z meteorologického pozorování. 

Do budoucna je vhodné prozkoumat vliv odečítaných pásem 𝑇𝑖 a 𝑇𝑗, uplatněných v metodě 

SW. Ve zpracovaných datech se totiž vyskytuje výchylka rozdílů pásmem 𝑖 a 𝑗. Většinou je 

radiometrická teplota pásma 12 nižší, než teplota pásma 13, ale vyskytují se i podmínky atmosféry, 

za kterých je senzorem naměřená teplota pásma 12 vyšší, než radiometrická teplota pásma 13 a to ve 

všech pixelech daného snímku. Tuto variabilitu je vhodné zkoumat za prvé v oblasti odvozování 

koeficientů SW metody (skript python (kde však vliv nebyl pozorován)) a za druhé v oblasti finálního 

výpočtu LST s již známými koeficienty (ENVI Band Math). Právě ve druhé zmíněné situaci byl 

pozorován vliv na výsledek (cca. 0,3°C), a proto je potřeba oblast prozkoumat důkladněji. 

Zpřesňování hodnoty LST v globálním měřítku je potřebným procesem ve všech oblastech využití 

těchto dat (Li a kol., 2012). 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Tabulka zpracovaných informací všech satelitních snímků. Je zde zaznamenána teplota in situ, 
naměřená v době přeletu satelitu, radiometrické teploty pásma 12 a pásma 13, v pixelu odpovídajícímu měřící stanici 

in situ a příslušné relativní vlhkosti atmosféry RH, které spadají do příslušné kategorie (zdroj: vlastní zpracování). 

satelitní snímek T_in situ (°C) T_12 (°C) T_13 (°C) RH (%) kategorie 

1_2019-05-14_16_19 23,1 21,33 22,81 26 6 

2_2019-03-20_16_13 13,9 14,33 15,76 62 13 

3_2018-05-04_16_14 24,45 22,02 23,54 18 4 

4_2017-10-24_16_13 25,4 23,1 24,93 47 10 

5_2017-05-08_16_19 25,1 24,45 26,34 46 10 

6_2017-03-21_16_19 17,6 16,26 18,33 33 7 

7_2016-05-21_16_20 27,25 24,77 25,28 44 9 

8_2016-04-03_16_19 23 19,81 21,96 30 6 

9_2015-11-11_16_19 25,9 23,26 24,12 51 11 

10_2015-11-04_16_13 25,15 24,25 24,61 63 13 

11_2014-06-26_16_13 24,5 21,94 22,93 43 9 

12_2013-03-26_16_19 18 15,13 16,72 30 6 

13_2013-03-10_16_19 15,6 12,45 14,13 55 11 

14_2012-10-26_16_12 24 13,35 14,35 69 14 

15_2011-06-16_16_25 - - - 48 10 

16_2011-06-16_16_24 - - - 48 10 

17_2010-09-10_16_19 29,1 25,27 25,4 41 9 

18_2010-04-03_16_19 19,3 17,76 19,37 75 15 

19_2008-09-13_16_13 26,8 24,53 25,6 52 11 

20_2008-08-28_16_13 27,1 24,88 25,72 47 10 

21_2007-08-10_16_13 21,05 20,8 20,94 48 10 

22_2007-07-16_16_19 26,1 24,72 25,6 53 11 

23_2007-02-13_16_25 - - - 90 18 

24_2006-04-08_16_18 21,9 19,52 21,52 35 7 

25_2005-05-07_16_18 21,8 20,68 22,29 37 8 

26_2004-08-24_16_18 22,9 22,31 21,84 72 15 

27_2003-11-03_16_13 18,8 19,44 20,66 71 15 

28_2003-10-09_16_18 22 20,43 21,56 58 12 

29_2003-04-16_16_19 18,4 17,12 18,29 69 14 

30_2002-11-23_16_20 15,7 14,07 15,65 49 10 

31_2002-10-12_03_37 21,2 22,5 23,3 83 17 

32_2002-01-13_03_39 - - - 88 18 

33_2001-08-09_16_20 26,3 24,53 25,68 50 10 

34_2001-07-24_16_20 - - - 51 11 

35_2001-02-21_16_30 19,1 17,12 18,87 39 8 

36_2000-09-30_16_33 22,8 20,76 21,31 66 14 

37_2000-08-13_16_33 25,9 24,29 25,52 32 7 
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Příloha 2 Koeficienty získané v regresní analýze pro jednotlivé snímky, odchylka RMSE a koeficient determinace R² 
hodnotící úspěšnost regresní analýzy. (Zdroj: vlastní zpracování) 

satelitní snímek a0 a1 a2 a3 RMSE (°C) R2 

1_2019-05-14_16_19 0,843 0,984 -0,179 0,035 0,012 0,9952 

2_2019-03-20_16_13 -3,728 1,210 -1,115 0,153 0,088 0,9971 

3_2018-05-04_16_14 2,845 0,974 -1,223 0,148 0,043 0,9637 

4_2017-10-24_16_13 -1,102 1,083 0,382 -0,348 0,099 0,9936 

5_2017-05-08_16_19 2,845 0,974 -1,223 0,148 0,043 0,9637 

6_2017-03-21_16_19 - - - - - - 

7_2016-05-21_16_20 -4,906 1,239 0,612 -0,444 0,097 0,9411 

8_2016-04-03_16_19 5,770 0,824 -0,553 0,098 0,009 0,9951 

9_2015-11-11_16_19 5,384 0,851 -0,518 -0,071 0,077 0,9013 

10_2015-11-04_16_13 -0,701 1,148 -3,326 0,470 0,435 0,9713 

11_2014-06-26_16_13 3,299 0,881 1,387 -0,444 0,099 0,9811 

12_2013-03-26_16_19 - - - - - - 

13_2013-03-10_16_19 2,319 0,949 -1,209 0,459 0,018 0,9991 

14_2012-10-26_16_12 5,293 0,886 -4,187 0,934 0,599 0,9091 

15_2011-06-16_16_25 - - - - - - 

16_2011-06-16_16_24 - - - - - - 

17_2010-09-10_16_19 1,070 1,133 -2,697 0,228 0,382 0,9714 

18_2010-04-03_16_19 7,065 0,707 0,044 -0,109 0,021 0,9817 

19_2008-09-13_16_13 - - - - - - 

20_2008-08-28_16_13 - - - - - - 

21_2007-08-10_16_13 -1,184 1,090 0,478 -0,428 0,127 0,9909 

22_2007-07-16_16_19 -2,069 1,112 1,400 -0,182 0,678 0,9728 

23_2007-02-13_16_25 - - - - - - 

24_2006-04-08_16_18 1,645 0,989 -0,733 -0,043 0,190 0,9652 

25_2005-05-07_16_18 2,635 0,953 -0,905 -0,027 0,158 0,9776 

26_2004-08-24_16_18 - - - - - - 

27_2003-11-03_16_13 -5,914 1,339 0,291 -0,380 0,054 0,9822 

28_2003-10-09_16_18 -4,623 1,311 -3,045 2,111 0,483 0,9828 

29_2003-04-16_16_19 - - - - - - 

30_2002-11-23_16_20 0,257 1,070 -1,300 0,257 0,080 0,9954 

31_2002-10-12_03_37 3,097 0,907 -0,917 0,405 0,060 0,9937 

32_2002-01-13_03_39 - - - - - - 

33_2001-08-09_16_20 -0,821 1,060 0,070 0,379 0,149 0,9802 

34_2001-07-24_16_20 - - - - - - 

35_2001-02-21_16_30 -1,560 1,122 0,369 -0,249 0,754 0,9036 

36_2000-09-30_16_33 -6,358 1,298 3,674 -1,722 0,146 0,9139 

37_2000-08-13_16_33 -1,109 1,036 0,669 -0,177 0,057 0,9925 

průměrná hodnota - - - - 0,1908 0,9698 

 

  

Tomáš Formánek: Posouzení vlivu vlhkosti atmosféry na výpočet teploty vodní hladiny z družicových dat
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Příloha 3 Tabulka verifikace výsledných LST hodnot (rozdíly in situ teplot a výsledných hodnot LST pro jednotlivé 
pixely (celkem 35) v prostoru vymezeného obdélníkem (630 x 450 m) v okolí měřické meteorologické bóje umístěné na 

vodní hladině). Na konci tabulky jsou hodnoty odchylky RMSE pro sérii hodnot každého snímku, její průměr a směrodatná 
odchylka. (Zdroj: vlastní zpracování). 

pixel č. snímek 6 snímek 12 snímek 19 snímek 20 snímek 26 snímek 29 snímek 33 

1 0,012 0,115 0,352 0,135 0,405 0,427 0,169 

2 0,068 0,115 0,352 0,048 0,432 0,510 0,194 

3 0,139 0,120 0,373 0,017 0,447 0,554 0,215 

4 0,142 0,195 0,415 0,006 0,475 0,560 0,215 

5 0,142 0,195 0,417 0,020 0,475 0,580 0,221 

6 0,168 0,203 0,438 0,024 0,488 0,598 0,235 

7 0,171 0,238 0,459 0,036 0,502 0,601 0,235 

8 0,207 0,253 0,459 0,077 0,505 0,601 0,238 

9 0,213 0,266 0,478 0,077 0,519 0,604 0,254 

10 0,219 0,266 0,480 0,081 0,530 0,604 0,290 

11 0,240 0,283 0,480 0,097 0,531 0,607 0,301 

12 0,240 0,288 0,541 0,097 0,534 0,607 0,301 

13 0,254 0,288 0,562 0,097 0,541 0,642 0,301 

14 0,257 0,296 0,562 0,104 0,544 0,645 0,318 

15 0,269 0,324 0,566 0,138 0,545 0,645 0,331 

16 0,293 0,324 0,566 0,142 0,553 0,645 0,348 

17 0,314 0,326 0,585 0,151 0,558 0,645 0,360 

18 0,325 0,326 0,605 0,217 0,561 0,645 0,363 

19 0,328 0,336 0,629 0,222 0,576 0,645 0,364 

20 0,355 0,369 0,638 0,229 0,588 0,651 0,368 

21 0,382 0,382 0,648 0,240 0,600 0,651 0,371 

22 0,394 0,394 0,648 0,247 0,600 0,651 0,386 

23 0,408 0,422 0,657 0,247 0,614 0,651 0,388 

24 0,411 0,452 0,673 0,260 0,618 0,660 0,414 

25 0,441 0,467 0,683 0,265 0,618 0,689 0,427 

26 0,444 0,480 0,689 0,270 0,626 0,689 0,429 

27 0,450 0,495 0,699 0,288 0,628 0,689 0,431 

28 0,453 0,538 0,731 0,292 0,642 0,689 0,434 

29 0,459 0,540 0,734 0,292 0,644 0,692 0,440 

30 0,471 0,580 0,736 0,301 0,672 0,695 0,471 

31 0,471 0,593 0,757 0,301 0,678 0,704 0,473 

32 0,494 0,608 0,776 0,340 0,693 0,731 0,473 

33 0,503 0,608 0,789 0,379 0,714 0,731 0,473 

34 0,610 0,611 0,792 0,379 0,720 0,731 0,496 

35 0,767 0,757 0,799 0,442 0,726 0,731 0,535 

RMSE (°C) 0,364 0,406 0,608 0,221 0,580 0,643 0,363 

RH (%) 33 30 52 47 72 69 50 

Mean 0,3278 0,374 0,594 0,169 0,575 0,640 0,350 

StdDev 0,1576 0,162 0,135 0,137 0,083 0,131 0,098 

Tomáš Formánek: Posouzení vlivu vlhkosti atmosféry na výpočet teploty vodní hladiny z družicových dat
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Příloha 4 Koláž - čestný prostor vyhrazený pro satelit Terra, nesoucí snímač ASTER (Zdroj: internet a vlastní zpracování) 

Tomáš Formánek: Posouzení vlivu vlhkosti atmosféry na výpočet teploty vodní hladiny z družicových dat
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Příloha 5 Přehled měřících stanic na vodní nádrži Rozkoš, ČR. Ukázka „in situ“ dat – je škoda, že nejsou dostatečné 
četnosti (zdroj: http://www.pla.cz/portal/jvn/cz/mereni_02541207201710016_pd.htm) 

 

 

  

 

 

Příloha 6 Profil teploty vody nádrže Rozkoš ve dne 12. 7. 2017. Osa x je teplota (°C) a na ose y je hloubka nádrže (m) 
(zdroj: http://www.pla.cz/portal/jvn/cz/mereni_02541207201710016_pd.htm) 

Tomáš Formánek: Posouzení vlivu vlhkosti atmosféry na výpočet teploty vodní hladiny z družicových dat


