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Streszczenie pracy:

Głównym celem niniejszej pracy było określenie rozwoju części zabudowy miasta Torunia
w latach 1999-2005, oraz sprawdzenie, jakie wyniki w takim zadaniu można uzyskać stosując mapy
granulometryczne wygenerowane ze zdjęć panchromatycznych o rozdzielczości przestrzennej rzędu
kilkunastu metrów. Analizę przeprowadzono na podstawie fragmentów scen satelitarnych Landsat7
zarejestrowanych przez skaner ETM+ w kilku zakresach spektralnych.
Analiza składała się z trzech następujących etapów:
•

wyodrębnienia zabudowy w latach 1999 i 2005

•

określenie zmian w zabudowie na podstawie zasięgu zabudowy w latach 1999 i 2005

•

określenie dokładności wyznaczenia zabudowy i zmian w zabudowie

Do wyodrębnienia zabudowy posłużono się klasyfikacją map granulometrycznych. Wybór map granulometrycznych najwierniej oddającej zasięg zabudowy na zdjęciu wiązał się z utworzeniem ponad
siedmiuset takich map (dla jednego zdjęcia) różniących się pewnymi parametrami. Rezultaty klasyfikacji map granulometrycznych okazały się niesatysfakcjonujące co wymusiło zastosowanie operacji
zwiększających jej dokładność.
Określenie zmian w zabudowie polegało na porównaniu otrzymanych obrazów ze sobą.

Słowa kluczowe: Landsat7, mapy granulometryczne, morfologia matematyczna, teledetekcja, wyodrębnianie zabudowy
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1. Wstęp
Tereny zabudowane są typem pokrycia terenu który bardzo trudno wyodrębnić na
zdjęciach klasycznymi metodami klasyfikacyjnymi z zadowalającą dokładnością, nie licząc
interpretacji wizualnej. Wynika z faktu składania się na tereny zabudowane pikseli o bardzo
odmiennych wartościach radiometrycznych przez co piksele te nie skupiają się w jeden klaster w przestrzeni spektralnej wygenerowanej na potrzeby przeprowadzenia klasyfikacji nadzorowanej lub nienadzorowanej. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest prosta: tereny zabudowane składają się z bardzo różnorodnych obiektów rozmieszczonych w miarę równomiernie
(ale nie regularnie) na terenie całego miasta/wsi. Różnorodne obiekty (budynki o różnym
pokryciu dachowym, torowiska tramwajowe, jezdnie, chodniki, zieleń, cienie, pojazdy, itd.)
dają różne odpowiedzi spektralne, a nieregularność ich rozłożenia znacznie utrudnia zgrupowanie ich w większe obiekty, czy stworzenie użytecznych pól treningowych.
Te właśnie „wady” są podstawą do wyodrębniania terenów zabudowanych za pomocą map granulometrycznych, które, jak pokazują przeprowadzone badania, mogą stanowić
skuteczne narzędzie w tym zakresie (Kupidura i in. 2010; Kupidura 2010). Przedstawiona
metoda wykrywa obszary które posiadają cechę wyróżniającą zabudowę na tle innych typów
pokrycia terenu – różnorodność.
.
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2. Wykorzystanie teledetekcji w tworzeniu map pokrycia i
użytkowania terenu
Najprościej mówiąc, pokrycie terenu jest tym co znajduje się na danym fragmencie
powierzchni ziemskiej, więc wyróżnianie jego jednostek bezpośrednio odnosi się do właściwości fizycznych znajdujących się na danym obszarze obiektów. Użytkowanie terenu jest –
w uproszczeniu - uszczegółowieniem pojęcia pokrycia terenu, ponieważ przy jego określaniu
pod uwagę bierze się nie tylko właściwości fizyczne obszaru, ale też sposób jego wykorzystania przez człowieka, czyli jego funkcję (Chmiel, 2002, s. 41).
Mapy pokrycia i użytkowania terenu wykorzystuje się do m. in. tworzenia i aktualizacji
baz danych katastralnych, analiz środowiskowych, a nawet analizy propagacji fal elektromagnetycznych realizowanych na potrzeby telekomunikacji (Geosystems Polska sp. z o.o.).
Trudno wyobrazić sobie lepsze źródło danych do tworzenia map pokrycia i użytkowania terenu niż zdjęcia robione z pułapu lotniczego i satelitarnego. Odpowiednio przetworzone, dostarczają naraz informacji o najistotniejszych cechach obiektów mających znaleźć się na
takiej mapie tj. informacji o ich położeniu, rozmiarze, czy wreszcie typie pokrycia czy użytkowania terenu. Odpowiadają za to właściwości takich zdjęć, jak chociażby możliwość uzyskania danych z bardzo dużych obszarów w bardzo wysokiej rozdzielczości, w bardzo krótkich
odstępach czasu i za stosunkowo niską cenę. Ale najważniejszą cechą obrazowania lotniczego i satelitarnego, jest możliwość wykonania zdjęć w różnych zakresach spektralnych,
dzięki czemu rozpoznawanie form pokrycia terenu jest precyzyjniejsze, i w większym stopniu
może podlegać automatyzacji.
Sposób pozyskiwania danych ze zdjęć można podzielić na cztery rodzaje:
•

interpretacja wizualna

•

klasyfikacja pikselowa

•

klasyfikacja obiektowa

•

klasyfikacja kontekstualna.

Pierwsza z nich polega na określaniu form pokrycia/użytkowania terenu na podstawie
subiektywnych wrażeń osoby interpretującej obraz. Bardzo ważne jest tu doświadczenie interpretatora, w tym znajomość zasad na jakich powstają zdjęcia w różnych zakresach spektralnych. Istotne jest również posiłkowanie się materiałami dodatkowymi takimi jak: różnego
rodzaju mapami (topograficznymi, glebowymi, geologicznymi, ukształtowania terenu itd.),
wykresami przedstawiającymi odbicie spektralne poszczególnych rodzajów pokrycia terenu,
biuletynami agrometeorologicznymi, informacjami zebranymi podczas wywiadu terenowego
itd. Interpretacja wizualna jest szczególnie przydatna przy określaniu funkcji terenu, ponieważ ta często wynika z kontekstu w jakim znajdują się obiekty (skrajny przykład: fragment
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gleby odkrytej w środku miasta będzie raczej dzikim parkingiem niż polem uprawnym). Największą jej wadą jest czasochłonność i, co za tym idzie, kosztowność.
Klasyfikacja pikselowa polega na analizie wartości radiometrycznych pikseli
w różnych kanałach spektralnych. Poszczególne rodzaje pokrycia terenu tworzą różne kombinacje wartości odpowiedzi spektralnych z różnych kanałów. Większa liczba kanałów daje
większą liczbę różnych kombinacji, przez co możliwe jest utworzenie w wielowymiarowej
przestrzeni spektralnej większej liczby rozłącznych skupisk pikseli o podobnych wartościach
radiometrycznych w poszczególnych kanałach – klastrów, a co za tym idzie, poprawne wydzielenie większej liczby klas. Stąd najlepsze wyniki otrzymuje się analizując tą metodą zdjęcia hiperspektralne. Ten rodzaj klasyfikacji można podzielić na klasyfikację nadzorowaną
i nienadzorowaną, a główną różnicą między nimi jest kolejność i sposób tworzenia klastrów:
w pierwszej klastry są tworzone w oparciu o piksele należące do obiektu o znanym pokryciu
terenu (następnie wszystkie piksele obrazu są przyporządkowywane do powstałych klastrów/klas), a w drugiej, piksele są najpierw grupowane w klastry, a dopiero potem określa
się jaki typ pokrycia terenu jest reprezentowany przez dany klaster. Zaletą klasyfikacji pikselowej jest większy stopień automatyzacji niż w przypadku interpretacji wizualnej, a co z tego
wynika – przyspieszenie całego procesu.
Klasyfikacja obiektowa nie polega na analizie pojedynczych pikseli jak w powyższych
metodach, tylko na wydzielaniu na zdjęciu tzw. obiektów, czyli grup pikseli spełniających
zadane warunki jednorodności (Lewiński, 2006, s. 140), i ich analizie. Klasyfikacja nie przebiega wyłącznie w oparciu o wartości odbić spektralnych charakteryzujących piksele składające się na obiekty, ale również na podstawie tekstury, kształtu i topologii samych obiektów
(Lewiński, 2006, s. 140).
Klasyfikacja kontekstualna, jak sama nazwa wskazuje, bierze pod uwagę nie tylko
własności pojedynczych pikseli, ale też kontekst w jakim sie znajdują, czyli własności pikseli
sąsiednich zarówno na obrazie jak i w środowisku geograficznym (Chmiel, 2002, s. 81). Jest
to podejście szczególnie użyteczne w przypadkach wyodrębniania terenów z którymi klasyfikacja pikselowa słabiej sobie radzi, np. terenami zabudowanymi. Prezentowana w niniejszej
pracy metoda map granulometrycznych zalicza się do metod kontekstualnych.
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3. Podstawy granulometrii morfologicznej1
Niniejszy rozdział prezentuje część teorii morfologii matematycznej, potrzebną do
zrozumienia czym jest, i jak działa granulometria morfologiczna na cyfrowych obrazach binarnych oraz cyfrowych obrazach w skali szarości. Przedstawione zagadnienia nie wyczerpują całego tematu – stanowią jedynie zbiór tych elementów teorii, które zostały wykorzystane w przeprowadzanym zadaniu, oraz ich podstaw. Zainteresowanych zgłębianiem omawianej tu problematyki odsyła się do publikacji: Nieniewski, 1998; Kupidura, 2006; Kupidura i in.,
2010; Kowalczyk i in. 2008.

3.1. Podstawy morfologii matematycznej
Podstawowym pojęciem z zakresu morfologii matematycznej jest pojęcie elementu
strukturującego. To poprzez jego działanie na obraz wykonywane są poszczególne operacje
morfologiczne. Można go zdefiniować jako: „podzbiór elementów sztucznie stworzonego
wycinka obrazu z wyróżnionym punktem, tzw. punktem centralnym, będącym środkiem układu współrzędnych tego podzbioru” (Kupidura i in., 2010, s. 16).

Rys. 1. Przykłady elementów strukturujących. Czerwonym markerem oznaczono punkt centralny –
tak samo jak na pozostałych rysunkach. Jak widać może nim być zarówno piksel należący do elementu strukturującego (a) jak do niego nienależący (b, c). Wektory które są reprezentowane przez
poszczególne elementy mają następujące współrzędne (x,y) w układzie matematycznym:
a) (0,0),(1,0),(2,0),(2,1),(-1,-1),(2,-1); b) i c) – analogicznie jak w a). Symbolicznie element strukturujący (a) zapisujemy jako zbiór: B={(0,0),(1,0),(2,0),(2,1),(-1,-1),(2,-1)}. Powyższe elementy strukturujące są przykładami elementów które możemy nazwać spójnymi w odróżnieniu od elementów strukturujących wielokrotnych oraz złożonych, które nie zostaną omówione ponieważ nie były wykorzystywane w tej pracy.

1

Rozdział został w całości opracowany w oparciu o publikację: Kupidura i. in., 2010.
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Chcąc od razu częściowo określić jego działanie na obraz, można powiedzieć, że
element strukturujący jest to graficzne przedstawienie zbioru wektorów o wspólnym początku
– tzw. punkcie centralnym – informujących o jakie wartości, i w jakim kierunku należy przesunąć obraz, aby uzyskać zbór nowych obrazów, które stanowią bezpośredni materiał do
uzyskania wyników jednej z dwóch bazowych operacji morfologicznych tj. erozji lub dylacji
(Kupidura i in., 2010, s. 17). Krótko mówiąc, określenie wspomnianych wektorów i odpowiednie ich użycie są pierwszymi etapami przeprowadzania w/w operacji (Rys.1). O tym
w jakim kierunku należy przesunąć obraz, oraz co należy dalej zrobić aby sfinalizować wykonywanie erozji lub dylacji jest mowa w dalszej części podrozdziału.
Do jednoznacznego opisania elementu strukturującego należy podać trzy2 parametry:
•

wielkość elementu

•

kształt elementu

•

położenie punktu (piksela) centralnego.

Dwa pierwsze parametry można łącznie zastąpić innymi dwoma: liczbą pikseli, oraz ich rozmieszczeniem względem punktu centralnego. Należy również zaznaczyć, że element strukturujący traktujemy jako coś swobodnego względem przetwarzanego obrazu, stąd trzeci parametr nie odnosi się do położenia względem przetwarzanego obrazu, ale położenia względem pikseli tworzących element. Żadna z wypunktowanych cech nie jest ograniczona, tj.
wszystkie kombinacje położenia dowolnej ilości pikseli względem punktu centralnego są teoretycznie dozwolone. Jednak w praktyce z reguły wykorzystuje się elementy strukturujące
symetryczne, a zwłaszcza te zbliżone kształtem do koła lub kwadratowe (Kupidura i in.,
2010, s. 16). W takim przypadku najmniejszym elementem strukturującym jest kwadrat 3x3
piksele – zwany (za Kupidura i in., 2010, s. 17) elementem o rozmiarze 1, lub elementem
jednostkowym. Kolejne elementy zbliżone do koła o większych rozmiarach, tworzy się poprzez dodawanie następnych pikseli wokół elementu strukturującego o jeden rozmiar mniejszego, oczywiście w taki sposób, aby otrzymana figura jak najbardziej przypominała koło
(w przypadku elementu kwadratowego nie ma takiego ograniczenia). Analogicznie jak
w przypadku elementu jednostkowego, rozmiar większego elementu „kolistego” określamy
poprzez podanie promienia okręgu aproksymowanego przez kształt tego elementu strukturującego (a ściślej podanie liczby pikseli w poziomie/pionie znajdujących się między pikselem
centralnym a krawędzią okręgu aproksymowanego) (Kupidura i in., 2010, s. 17) (Rys. 2).

2

Ograniczenie do trzech parametrów dotyczy binarnego elementu strukturującego (który może być
wykorzystany do przeprowadzania operacji na obrazach binarnych, jak i w skali szarości). W przypadku obrazów w skali szarości jest możliwe zastosowanie tzw. funkcji strukturującej, czyli elementu
strukturującego, którego piksele są zróżnicowane pod względem skali szarości – wtedy należy podać
czwarty parametr: odcień szarości dla każdego piksela funkcji strukturującej (Kupidura i in., 2010,
s. 17). W niniejszej pracy zastosowano tylko binarny element strukturujacy.
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Rys. 2. Przykłady „kolistych” elementów strukturujących o różnej wielkości: a) 1 (element jednostkowy); b) 3; c) 6.

Jak wspomniano wyżej, dwiema fundamentalnymi operacjami morfologii matematycznej są erozja i dylacja. Już po samych nazwach można się domyślić jaki ogólnie mają
wpływ na obraz. W uproszczeniu można powiedzieć, że erozja powoduje zmniejszenie
obiektów na obrazie, a dylacja ich powiększenie. Jest sprawą umowną, czy za obiekty
przyjmiemy elementy jasne czy ciemne ponieważ zwiększenie jasnych odbywa się kosztem
zmniejszenia ciemnych i odwrotnie, więc równie dobrze nazwy tych operacji można by ze
sobą zamienić – w każdej z nich coś eroduje - zmniejsza się, i coś „dylatuje” - rozszerza się.
Dla zachowania intuicyjności i spójności nazw z efektami jakie przynoszą przyjmujemy, że
erozja pomniejsza obiekty jasne (i powiększa ciemne), natomiast dylacja odwrotnie – powiększa jasne (i pomniejsza ciemne).
Dla obrazów binarnych erozję można zdefiniować jako iloczyn logiczny (część wspólna) nałożonych na siebie obrazów (określonych w tym samym układzie współrzędnych) powstałych poprzez przesunięcie wyjściowego obrazu o wektory przeciwne do wektorów reprezentowanych przez element strukturujący3 (Rys. 3). Można to matematycznie zapisać jako
(Kupidura i in., 2010, s. 17) :

ε B (X ) =

IX

y

y∈B '

3

Na pierwszy rzut oka wydaje się dziwnym i niepotrzebnym wymóg translacji obrazu nie o wektory
określone przez element strukturujący, ale przeciwne do nich. Jest to istotne przy przeprowadzaniu po
sobie operacji erozji i dylacji (czyli operacji otwarcia lub domknięcia w zależności od kolejności działań
podstawowych) za pomocą tego samego, niesymetrycznego elementu strukturującego: niezastosowanie się do omawianej zasady spowoduje przesunięcie wyniku otwarcia/domknięcia względem obrazu wyjściowego (Kupidura i in., 2010, s. 18). Z tego względu tak naprawdę nie ma znaczenia, czy
zastosujemy tę regułę akurat w przypadku erozji. Ważne aby użyć jej w którejś operacji z pary erozjadylacja podczas otwierania/domykania. Problem znika gdy stosujemy symetryczny element strukturujący – tak jak w niniejszej pracy.
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gdzie:
X – przetwarzany obraz (zbiór pikseli)
Xy – obraz przesunięty o wektor y
B – element strukturujący (zbiór wektorów)
B’ – zbiór wektorów przeciwnych do wektorów ze zbioru B
y – wektor należący do B’
εB(X) – erozja wykonana za pomocą elementu strukturującego B na obrazie X

Rys. 3. Prawy dolny rysunek przedstawia część wspólną zbiorów {X+(0,0)} oraz {X+(0,-1)} czyli wynik
erozji zbioru X - εB(X).

Definicja erozji dla obrazów w skali szarości (inaczej mówiąc dla funkcji) jest uogólnieniem definicji dla obrazów binarnych (Kupidura i in., 2010, s. 20). Jej treść można wyrazić
następująco: erozja jest to operacja, która każdemu pikselowi obrazu przyporządkowuje najniższą wartość radiometryczną z nałożonych na siebie obrazów (określonych w tym samym
układzie współrzędnych), powstałych poprzez przesunięcie wyjściowego obrazu o wektory
przeciwne do wektorów reprezentowanych przez element strukturujący (Rys. 4). Matematycznie możemy zapisać jako (Kupidura i in., 2010, s. 20):

ε B ( f ) = inf{ g ( f − y ), y ∈ B}
gdzie:
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f – przetwarzany obraz (zbiór pikseli)
inf – funkcja infimum
B - element strukturujący (zbiór wektorów)
y – wektor należący do B
g – zbiór wszystkich obrazów po translacji nałożonych na siebie
εB(f) – erozja wykonana za pomocą elementu strukturującego B na obrazie f

Rys. 4. Erozja na obrazie w skali szarości. a) oryginalny obraz; b), c), d) wyniki erozji przeprowadzonej „kolistym” elementem strukturującym o rozmiarach odpowiednio: 1, 3, 5.

Drugą bazową operacją morfologiczną jest wspomniana już parokrotnie dylacja. Na
obrazach binarnych definiujemy ją jako sumę nałożonych na siebie obrazów (określonych
w tym samym układzie współrzędnych) powstałych poprzez przesunięcie wyjściowego obrazu o wektory reprezentowane przez element strukturujący (Rys. 5). Można to matematycznie
zapisać jako (Kupidura i in., 2010, s. 22):

δB (X ) = U X y
y∈B

gdzie:
X – przetwarzany obraz (zbiór pikseli)
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Xy – obraz przesunięty o wektor y
B – element strukturujący (zbiór wektorów)
y – wektor należący do B
δB(X) – dylacja wykonana za pomocą elementu strukturującego B na obrazie X

Rys. 5 Prawy dolny rysunek przedstawia sumę zbiorów {X+(0,0)} oraz {X+(0,1)} czyli wynik dylacji
zbioru X - δB(X).

Definicja dylacji dla obrazów w skali szarości różni się od definicji erozji zamianą
funkcji infimum na supremum oraz wspomnianą wyżej zamianą znaku przy wektorze przesunięcia na przeciwny, i brzmi: dylacja jest to operacja, która każdemu pikselowi obrazu przyporządkowuje najwyższą wartość radiometryczną z nałożonych na siebie obrazów (określonych w tym samym układzie współrzędnych), powstałych poprzez przesunięcie wyjściowego
obrazu o wektory reprezentowane przez element strukturujący (Rys. 6). Matematycznie możemy zapisać jako (Kupidura i in., 2010, s. 22):

δ B ( f ) = sup{g ( f + y ), y ∈ B}
gdzie:
f – przetwarzany obraz (zbiór pikseli)
sup – funkcja supremum
12

B - element strukturujący (zbiór wektorów)
y – wektor należący do B
g – zbiór wszystkich obrazów po translacji nałożonych na siebie
δB(f) – dylacja wykonana za pomocą elementu strukturującego B na obrazie f

Rys. 6 Dylacja na obrazie w skali szarości. a) oryginalny obraz; b), c), d) wyniki dylacji przeprowadzonej „kolistym” elementem strukturującym o rozmiarach odpowiednio: 1, 3, 5.

Działanie opisanych fundamentalnych operacji można też interpretować w inny sposób niż przedstawiony, a mianowicie jako usuwanie (erozja) lub nadbudowywanie (dylacja)
obiektu

przez

element

strukturujący

przemieszczający się punktem centralnym
po krawędzi obiektu (Kupidura i in., 2010,
ss. 18, 20). Tam gdzie części składowe
(piksele) elementu strukturującego pokrywają się z pikselami obiektu następuje
usuwanie (erozja), a tam gdzie części
składowe wystają poza obiekt następuje
nadbudowa (dylacja) (Rys. 7). Należy
przypomnieć, że za obiekt uznajemy jasne

Rys. 7. Interpretacja geometryczna erozji i dylacji
(źródło: Kupidura i in., 2010, s. 25)
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piksele, a element strukturujący przemieszcza się „sztywno” tj. nie obraca się wokół punktu
centralnego ani żadnego innego (druga uwaga ma sens tylko w przypadku niesymetrycznego elementu strukturującego).
Główną wadą erozji i dylacji jest to, że pomimo usuwania pewnych obiektów które
można uznać za niepożądane, stosunkowo mocno ingerują w rozmiar obiektów pozostałych
na obrazie. Tych mankamentów nie posiadają operacje otwarcia i domknięcia. Pierwsza
z nich pomniejsza obiekty jasne i niewiele zmienia wielkość obiektów ciemnych. Druga przeciwnie – pomniejsza obiekty ciemne i nieznacznie tylko modyfikuje rozmiary obiektów jasnych (Kupidura i in., 2010, s. 28).
Definicja otwarcia jest bardzo prosta: jest to złożenie operacji erozji i dylacji w tej właśnie kolejności, i różni się od definicji domknięcia jedynie kolejnością wykonania erozji i dylacji (Rys. 8). Matematycznie zapisujemy je jako (Kupidura i in., 2010, ss. 25, 26):

γ B ( X ) = δ B (ε B ( X ))

ϕ B ( X ) = ε B (δ B ( X ))

gdzie:
X – obraz binarny
B – element strukturujący
εB(X) – erozja wykonana za pomocą elementu strukturującego B na obrazie binarnym X
δB – dylacja wykonana za pomocą elementu strukturującego B
γB(X) – otwarcie wykonane za pomocą elementu strukturującego B na obrazie binarnym X
ϕB(X) – domknięcie wykonane za pomocą elementu strukturującego B na obrazie binarnym
X

Rys. 8. Interpretacja geometryczna otwarcia i domknięcia (źródło: Kupidura i in., 2010, s. 26)
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Ponieważ przeprowadzenie fundamentalnych operacji morfologicznych na obrazach
w skali szarości jest wykonalne, a otwarcie i domknięcie są niczym innym jak odpowiednią
sekwencją tych operacji, jest również możliwym przeprowadzenie otwarcia i domknięcia na
funkcji (Rys. 9 i 10).

Rys. 9. Otwarcie na obrazie w skali szarości. a) oryginalny obraz; b), c), d) wyniki dylacji przeprowadzonej „kolistym” elementem strukturującym o rozmiarach odpowiednio: 1, 3, 5.

Rys. 10. Domknięcie na obrazie w skali szarości. a) oryginalny obraz; b), c), d) wyniki domknięcia
przeprowadzonej „kolistym” elementem strukturującym o rozmiarach odpowiednio: 1, 3, 5.
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3.2. Mapy granulometryczne
Wykorzystane w tej pracy do wyodrębniania terenów zabudowanych mapy granulometryczne opierają się na operacji granulometrii morfologicznej, i to ona zostanie omówiona
najpierw.
Najprościej mówiąc, granulometria to wydzielanie na obrazie obiektów o różnych
wielkościach, od najmniejszych począwszy na największych skończywszy (Kupidura i in.,
2010, s. 34). Stąd też wzięła się nazwa nawiązująca do techniki mechanicznego wydzielania
różnych fakcji z gleb.
Jak wspomniano wcześniej, otwarcie pomniejsza obiekty jasne i w niewielkim stopniu
zmienia rozmiar obiektów ciemnych. Stopień pomniejszenia obiektów zależy oczywiście od
rozmiaru użytego elementu strukturującego – im jest on większy tym bardziej obiekt zostaje
pomniejszony, aż do całkowitego jego usunięcia, jeśli element strukturujący jest większy od
obiektu. Właśnie dzięki temu jesteśmy w stanie określić „jak dużo” było obiektów o wielkości
mniejszej lub równej wielkości elementu strukturującego. Należy zaznaczyć, że zwrot „jak
dużo” dotyczy liczby pikseli składających się na obiekty usunięte, a nie liczby usuniętych
obiektów4.
W sposób sformalizowany granulometrię można opisać następująco: przyjmijmy szereg elementów strukturujących Bn, n=1, 2, 3, …, N, gdzie n oznacza rozmiar elementu strukturującego, takich, że Bn=nB. Niech X oznacza obraz wyjściowy, a Xn obrazy powstałe poprzez otwarcie X elementem strukturującym Bn ( X n = γ Bn ( X ) ). Stąd, oznaczając liczność
zbioru przez S(Xn), można zapisać nierówność (Kupidura i in., 2010, s. 35):

S ( X ) ≥ S ( X 1 ) ≥ S ( X 2 ) ≥ ... ≥ S ( X n ) .
Liczności zbiorów służą do obliczania dwóch parametrów: rozkładu wielkości oraz
gęstości granulometrycznej. Pierwszy liczymy następująco (Kupidura i in., 2010, s. 35):

SDn =

S(X ) − S(X n )
.
S(X )

Rozkład wielkości informuje, jaka część liczności zbioru obrazu wyjściowego została usunięta po otwarciu elementem Bn, lub inaczej mówiąc, jaką część liczności zbioru obrazu wyjściowego stanowiły obiekty mniejsze lub równe Bn, np. SD5=0,4 mówi nam, że po otwarciu
elementem o wielkości 5 usunięto 40% z liczności zbioru na obrazie wyjściowym, czyli obiekty o wielkości mniejszej niż 5 stanowiły 40% liczności zbioru na obrazie wyjściowym.

4

Uwaga odnosi się do obrazów binarnych. W przypadku funkcji stosuje się jej uogólnienie polegające
na nadawaniu usuniętym pikselom wag, za które przyjmuje się wartość radiometryczną piksela (Kupidura i in., 2010, s. 35): na przykład usunięcie czterech pikseli o wartości radiometrycznej 10 jest równoważne usunięciu dwudziestu pikseli o wartości radiometrycznej 2. Taką sumę zwagowanych pikseli
określamy mianem liczności zbioru – na obrazach binarnych jest ona równa liczbie pikseli o wartości
1.
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Drugi z wymienionych parametrów liczymy jak w poniższym wzorze (Kupidura i in.,
2010, s. 35):

dSDn = SDn +1 − SDn .
Gęstość granulometryczna pokazuje jaką część liczności zbioru obrazu wyjściowego stanowiły obiekty mniejsze Bn+1, ale większe lub równe od Bn, np. dSD5=0,2 oznacza, że na obrazie wyjściowym obiekty o wielkości mniejszej niż 6, i jednocześnie większej lub równej 5,
stanowiły 20% liczności zbioru. Granulometrię dla obrazów binarnych prezentuje rysunek 11.

Rys. 11. Granulometria na obrazie binarnym
Przypisanie wartości gęstości granulometrycznej poszczególnym wartościom „n” nazywamy funkcją granulometryczną (Kupidura i in., 2010, s. 35), która jest wielkością bezpośrednio wykorzystywaną do tworzenia map granulometycznych. Funkcja granulometryczna
wskazuje więc jak dużo obiektów o poszczególnych wielkościach znajduje się na obrazie
(rys. 12), jednak nie wskazuje gdzie się one znajdują i jak wygląda ich najbliższe otoczenie.
Aby uzyskać o tym informacje, można podzielić wyjściowy obraz na fragmenty i obliczać dla
nich funkcję granulometryczną. Na podobnym pomyśle zasadza się właśnie idea map granulometrycznych: dla każdego piksela obrazu wyjściowego określane jest pewne jego otoczenie, i dla takiego małego podobrazu (tzw. okna granulometrii) oblicza się gęstość granulometryczną przy założonym elemencie strukturującym o konkretnym rozmiarze (funkcję granulometryczną), a następnie wartość otrzymanej gęstości granulometrycznej przypisuje się
temu pikselowi (Kupidura i in., 2010, s. 37). Jak nietrudno wywnioskować, piksele znajdujące
się w otoczeniu o dużej ilości obiektów o zadanej wielkości otrzymają dużą wartość, a pikse17

le znajdujące się w otoczeniu o małej ilości obiektów o zadanej wielkości – małą. Jeśli następnie przyporządkujemy pikselom o konkretnych wartościach gęstości granulometrycznej
wartości

radiometryczne

(przeskalujemy

wartości)

np. dSDn ∈ 0,1 przyporządkujemy

DN ∈ 0,255 , to otrzymamy mapę granulometryczną.

Rys. 12. Granulometria dla obrazu w skali szarości. Funkcja granulometryczna obliczona dla obszaru
w miarę jednolitego (różowa ramka) jest stosunkowo płaska i przyjmuje małe wartości. Oznacza to,
że na tym fragmencie jest mało obiektów wyróżniających się z tła czyli inaczej mówiąc zróżnicowanie
tego fragmentu jest niewielkie. Inaczej przestawia się sytuacja na drugim fragmencie (zielona ramka):
po wykresie funkcji granulometrycznej widać, że znajduje się na nim stosunkowo dużo małych obiektów (o wielkościach 2 i 3). Oznacza to, że zróżnicowanie na stosunkowo małym obszarze jest znaczne. (źródło: Kupidura, i in., s. 36)

W niniejszej pracy, zakładamy zgodnie z intuicją, że tereny zabudowane wyróżniają
się spośród innych obecnością wielu małych obiektów na niewielkim obszarze, a co za tym
idzie zostaną wyróżnione na zdjęciu po wytworzeniu granulometrii małym elementem strukturującym w niewielkim oknie.

3.3. Tworzenie map granulometrycznych w programie Bluenote
Mapy granulometryczne wykorzystane w niniejszej pracy zostały wygenerowane przy
pomocy nieodpłatnego programu Bluenote wersja 1.1.2. stworzonego pod naukowym nadzo-
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rem dr. inż. Przemysława Kupidury do badania możliwości stosowania morfologii matematycznej w teledetekcji (Kupidura i in., 2010, s. 139).
Przeprowadzenie opisanych podstawowych operacji jest bardzo proste i intuicyjne.
Wykonuje się je poprzez wybór polecenia „Elementary” w zakładce „Morphology” na górze
okna interfejsu, po uprzednim wczytaniu obrazu przez opcję „Open” (rys. 13).

Rys. 13. Bluenote 1.1.2. Okno interfejsu głównego po wczytaniu zdjęcia.

Równie proste jest przeprowadzenie granulometrii, której okno dialogowe uruchamia
się w zakładce „Morphology” (rys. 14).

Rys. 14. Bluenote 1.1.2. Okno dialogowe granulometrii..
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Przed przeprowadzeniem operacji możemy ustawić wiele jej parametrów. Tymi które
nas najbardziej interesują, i które zostały ustawione podczas generowania map na potrzeby
niniejszej pracy były:
•

rodzaj wykonywanej operacji (do wyboru mamy 14 możliwości, m.in. otwarcie, domknięcie)

•

kształt elementu strukturującego (10 mozliwości, m.in. kolisty, krzyżowy)

•

rozmiar elementu strukturującego

•

kształt okna granulometrii (dwie możliwości: kwadratowe i koliste)

•

rozmiar okna granulometrii

•

normalizacja – przyporządkowanie pikselom (mającym wartości gęstości granulometrii) wartości radiometrycznych. Przypisuje się tylko wartości dolną i górną (rys. 15)

Rys. 15. Przykładowa normalizacja. Piksele o dSDn=0,55 otrzymują DN=0, piksele o dSDn=0,77
otrzymują DN=255, piksele z pomiędzy tego przedziału otrzymują pośrednie wartości radiometryczne. Piksele o dSDn<0,55 otrzymują DN=0, a o dSDn>0,77 otrzymują DN=255.

Aby znaleźć najlepsze mapy granulometryczne stworzono zbiór kilkuset takich map różniących się czterema parametrami: rozmiarem elementu strukturującego, rozmiarem okna
granulometrii, dolną oraz górną granicą normalizacji. Pozostałe parametry były stałe i przyjmowały wartości:
•

rodzaj wykonywanej operacji – otwarcie

•

kształt elementu strukturującego – kolisty

•

kształt okna granulometrii – kolisty.
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4. Metodyka opracowania i dane źródłowe
Określenie rozwoju zabudowy sprowadza się do określenia jak wyglądał zasięg zabudowy w okresie wyjściowym oraz końcowym i porównaniu rezultatów.

Rys. 16. Schemat przeprowadzenia eksperymentu. W nawiasach podano nazwy programów których
użyto do wykonania danego etapu.

Jak widać na rysunku 16, wyodrębnianie zabudowy rozpoczyna się od pozyskania
sceny panchromatycznej Landsat7, razem z którą pobiera się osiem pozostałych scen zarejestrowanych w innych zakresach spektralnych. Następnie wycina się ze zdjęć wykonanych
w kanałach nr 8, 7, 5, 4, 3 interesujący obszar (wygodnie jest to wykonać w Arcmap). Należy
zadbać, aby wycięte fragmenty z poszczególnych kanałów obejmowały identyczny obszar
i jednocześnie posiadały tą samą ilość rzędów i kolumn pikseli. Można to zrobić w Arcmap
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podczas eksportu wycinanych zdjęć poprzez określenie wielkości piksela (najmniejszego
spośród zdjęć z których korzystamy) i eksportowanego obszaru. Kolejnym etapem jest rozciągnięcie kontrastu na zdjęciu panchromatycznym po to, aby jak najbardziej uwypuklić
zróżnicowanie terenu w obszarze zabudowanym. Na podstawie tak przygotowanego obrazu,
za pomocą programu Bluenote generuje się mapy granulometryczne jak najwierniej oddające zasięg zabudowy na zdjęciu. Dla zdjęć z Landsat7 o rozdzielczości 14,25m oraz 15m
parametry najlepszych map granulometrycznych są inne. Tabela 1 prezentuje parametry
map granulometrycznych wybranych do realizacji zadania.

Tabela 1. Parametry najlepszych map granulometrycznych dla zdjęć z Landsat7. Podano tylko wartości tych parametrów, które ulegały zmianie. Wartości pozostałych wyglądały następująco: rodzaj
operacji – otwarcie, kształt elementu strukturującego – kolisty, kształt okna granulometrii – kolisty.

Należy zaznaczyć, że parametry dotyczące kształtu elementu strukturującego i okna
granulometrii, oraz rodzaju operacji nie były zmieniane w czasie tworzenia zbioru map granulometrycznych z których wybrano najlepsze. Oznacza to, że tak naprawdę nie wiadomo czy
przy innej konfiguracji w/w parametrów nie uzyskano by lepszego wyniku. Następnie mapy
granulometryczne poddaje się klasyfikacji nienadzorowanej w celu uzyskania dwóch klas:
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„zabudowa” oraz „tereny inne niż zabudowa”. W przypadku stosowania do klasyfikacji programu Idrisi32, import map granulometrycznych utworzonych w Bluenote jest skomplikowany, ponieważ bezpośrednie ich podczytanie (i innych obrazów wytworzonych w Bluenote)
powoduje, że są one podczytywane i wyświetlane w Idrisi32 jako rozdwojone i „poszatkowane”, co siłą rzeczy uniemożliwia ich dalszą obróbkę. Mapy granulometryczne należy więc
zaimportować do innego programu (Arcmap, Gimp), a następnie wyeksportować jako
8-bitowy, i dopiero podczytać do Idrisi32. Schemat tej procedury został przedstawiony na
rysunku 17.

Rys. 17. Schemat importowania 8-bitowych obrazów (w tym map granulometrycznych) z Bluenote do
Idrisi32. Import 8-bitowego obrazu wygenerowanego w Bluenote bezpośrednio do Idrisi32 spowoduje
powstanie rozdwojonego, nieczytelnego obrazu.

Kolejnym etapem jest utworzenie masek roślinności, gruntów odsłoniętych i wód. Służą one do doprecyzowania otrzymanej klasyfikacji, poprzez usunięcie w/w rodzajów pokrycia
terenu które zostaną błędnie sklasyfikowane jako zabudowa. Maskę roślinności wykonuje się
poprzez utworzenie obrazu NDVI a następnie wizualne określenie, które wartości wskaźnika
najlepiej oddają obecność roślinności, i sklasyfikowanie takich obszarów jako „roślinność”.
Podobnie postępujemy z glebami odkrytymi i wodami, a za obraz wskaźnikowy w obu tych
przypadkach służy iloczyn kanałów 5 i 7. Na tym proces wyodrębniania zabudowy w jednej
epoce się kończy.
Następnie pozyskuje sie obraz referencyjny. Można to wykonać poprzez wektoryzację wybranej kompozycji barwnej, lub inna metodą, np. wektoryzacją aktualnego obrazu
o znacznie wyższej rozdzielczości W tym celu pobiera z portalu Google Maps (przy użyciu
nieodpłatnego programu Google Maps Saver - GMS) aktualne obrazy panchromatyczne, na
których przeprowadza się wektoryzację terenów zabudowanych. Kolejnie, za pomocą wcześniej utworzonych masek, usuwa się ze zwektoryzowanego obrazu tereny, które w danej
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epoce były terenami zielonymi, glebami odkrytymi lub wodami, i porównując otrzymany obraz
z kompozycją RGB 743 z epoki, sprawdza się czy nie ma znacznych różnic.
Następnie całą procedurę powtarza się dla drugiej epoki i, porównując obrazy referencyjne, tworzy referencyjny obraz zmian w zabudowie, a porównując obrazy powstałe
przez klasyfikację – analizowany obraz zmian w zabudowie. Na koniec porównuje się te dwa
obrazy ze sobą w celu określenia dokładności wykonania zadania.
W poniższych podrozdziałach bliżej scharakteryzowano poszczególne etapy i materiały.

4.1. Charakterystyka materiałów
Na początku scharakteryzujemy pozyskane zdjęcia satelitarne. Ściślej mówiąc, są to
nieodpłatne ortofotomapy, udostępnione przez serwis Landsat.org (www.landsat.org) zarejestrowane przez skaner ETM+ umieszczony na satelicie Landsat7. Dwa zestawy zdjęć w formacie Geotiff – z 31.07.1999r oraz 28.05.2005r – posiadały 8-bitowy zapis danych radiometrycznych (256 odcieni szarości), i obejmowały dokładnie ten sam obszar (pas 189, rząd 23
wg oznaczeń Landsat.org), w którym miasto Toruń znajdowało się przy lewym skraju zarejestrowanego obszaru. Zdjęcia z roku 1999 miały rozdzielczość 14,25m (panchromatyczne)
oraz 28,5m (kanały 7, 5, 4, 3) natomiast z roku 2005 – odpowiednio 15m i 30m. Ponieważ
program Idrisi32, na którym dokonywano operacji na zdjęciach i pochodnych od nich obrazach, mógł przeprowadzać operacje logiczne i matematyczne wyłącznie na rastrach o tych
samych wymiarach, należało doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie zdjęcia miałyby ten
sam rozmiar w pikselach i jednocześnie obejmowały identyczny fragment terenu. W tym celu
po zaimporowaniu do programu Arcmap odpowiednich kanałów i wybraniu opcji „Export Data”, w wyświetlonym oknie dialogowym wpisano wartość 14,25m w okienku „cell size” (wielkość piksela). Wtedy, w przypadku zdjęć o większym pikselu, następowało przepróbkowanie
eksportowanego obszaru tak, że zdjęcia miały ten sam rozmiar i obejmowały ten sam teren
(wyświetlający się aktualnie w oknie).
Procedurę ułatwiał fakt posiadania przez zdjęcia tej samej georeferencji (zapisanej
w pliku zdjęcia) dzięki czemu nie było problemu z określeniem tego samego obszaru na poszczególnych zdjęciach.
Wycięte zdjęcia obejmowały teren o powierzchni ponad 12850 ha.
Następnie, przy użyciu programu Idrisi32, rozciągnięto kontrast zdjęć panchromatycznych aby maksymalnie zwiększyć ich szczegółowość. Zastosowano rozciągnięcie liniowo
z nasyceniem 10% dla obu zdjęć. Zabieg ten ujawnił, że zdjęcia różnią się szczegółowością
(zdjęcie z 1999 jest bardziej szczegółowe) mimo, że zostały zarejestrowane przez ten sam
skaner (rys. 18 i 19). Jak się później okazało, miało to definitywny wpływ na rodzaj tworzo-
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nych map granulometrycznych – parametry najlepszych map dla zdjęcia z 1999r nie sprawdzały się w przypadku zdjęcia z 2005r. Jest to bardzo istotne, ponieważ jeśli chcielibyśmy
zastosować metodę map granulometrycznych ponownie, to warto by było wiedzieć jakie parametry muszą one mieć dla konkretnego zdjęcia (żeby nie trzeba było szukać najlepszych
ponieważ jest to czasochłonne). Innymi słowy, trzeba podać taki zestaw cech zdjęcia (w tym
źródło) aby zapewniona została powtarzalność działania z uzyskaniem takich samych efektów.

Rys. 18. Fragment panchromatycznej sceny Landsat7 przedstawiającej Toruń w dniu 31.07.1999r.
Rozciągnięcie kontrastu liniowo z nasyceniem 10%.

Rys. 19. Fragment panchromatycznej sceny Landsat7 przedstawiającej Toruń w dniu 28.05.2005r.
Rozciągnięcie kontrastu liniowo z nasyceniem 10%.
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Aby sprawdzić, czy analizowane zdjęcia nie są wyjątkiem, pobrano jeszcze sześć zestawów ortofotomap z Landsat.org z epok dobranych losowo. Jak się okazało pary zdjęć
z różnych okresów również różnią się szczegółowością w ten sam sposób jak na zdjęciu zawierającym Toruń (rys. 20). Należy dodać, że nie były one poddawane przepróbkowaniu jak
zdjęcia Torunia.

Rys. 20. Zdjęcia z Landsat7 z różnych epok. Zielonymi markerami zaznaczono zdjęcia o wysokiej
szczegółowości, czerwonymi – niskiej. Nazwy miast pochodzą od największych ośrodków obecnych
na danej scenie. Skala na osi czasu w przybliżeniu zachowana.

Jak wynika z rysunku 20, pomiędzy
18.05.2001r. a 30.04.2004r. musiało stać się
coś, co wpłynęło na szczegółowość zdjęć. Jedynym ważkim wydarzeniem, na które natrafiono w źródłach, i które mogłoby mieć związek
z omawianym problemem, jest awaria SLC
(Scan Line Corrector) na satelicie Landsat7
z dnia 31.05.2003r (NASA 2011). Urządzenie
to sprawiało, że linie skanowania przebiegały
do siebie równolegle i stykały się ze sobą, co
dawało jednolity obraz na scenie (rys. 21).
Jednak nigdzie w źródłach nie natrafiono na
informację, że awaria SLC może powodować
omawiany efekt.
Należy dodać w tym miejscu, że
Rys. 21. Linie skanowania przy SLC działającym poprawnie (na dole rysunku) i wadliwie.
Źródło: NASA, (2011)

wszystkie zdjęcia cechujące się wyższą szczegółowością są w rozdzielczości 14,25m (dla
kanału panchromatycznego, dla pozostałych
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odpowiednio niższej) a nie 15m jak pozostałe, co wpływa na szczegółowość, jednak jest mało prawdopodobne, aby był to wpływ tak znaczny, jak w obserwowanym przypadku. Niezależnie od tego co faktycznie jest przyczyną omawianego problemu, można stwierdzić na
podstawie przedstawionych danych, że wyższa szczegółowość zdjęć z Landsat7 współwystępuje z rozdzielczością równą 14,25m więc ta ostatnia może być uznawana za cechę
dystynktywną podwyższonej szczegółowości (a rozdzielczość równa 15m za wskaźnik niższej szczegółowości), tym bardziej, że informacja o wielkości piksela jest umieszczona
w pliku zdjęcia w formacie geotiff w którym są dystrybuowane zdjęcia z Landsat7. Przy tak
zdefiniowanym wyjściu z problemu, przy tworzeniu mapy granulometrycznej, należało by
wiedzieć, że zdjęcie np. pochodzi z Landsat7 i ma piksel równy 14,25m dzięki czemu będziemy wiedzieli jakie parametry nadać tworzonym mapom aby najlepiej oddawały zasięg
terenów zabudowanych (pod warunkiem, że ktoś wcześniej określił jakie parametry dla takiego zdjęcia dają najlepsze rezultaty).

4.2. Pozyskanie map granulometrycznych i ich klasyfikacja.
Wyodrębnianie zabudowy.
Pozyskanie map granulometrycznych stanowi trzon niniejszej pracy. Ponieważ podczas rozpoczynania eksperymentu nie wiadomo było, jakie parametry powinny mieć mapy
granulometryczne najwierniej oddające zasięg terenów zabudowanych, należało to sprawdzić. W tym celu wygenerowano dla zdjęcia z 2005r. prawie 600, a dla zdjęcia z roku 1999
ponad 700 map granulometrycznych różniących się od siebie czterema parametrami: rozmiarem elementu strukturującego, rozmiarem okna granulometrii, dolną oraz górną granicą
normalizacji. Różnice między wartościami poszczególnych parametrów miały określony interwał: dla rozmiaru elementu strukturującego wynosił on 4-5 (utworzono mapy granulometryczne o rozmiarach elementu strukturującego 1, 5, 10, 15, 20), dla okna granulometrii – 1
(od 1 do 6), dla progów normalizacji - 1 (0-14 dla dolnego i 1-15 dla górnego). Mapy garnulometryczne z taką ilością niezależnych cech można przedstawić jako elementy czterowymiarowej dyskretnej przestrzeni, a dla łatwiejszego zobrazowania – kilku trójwymiarowych
przestrzeni każda dla stałej wartości jednego z czterech parametrów (rys. 22).
Wybranie spośród tak dużego zbioru danych zdjęć wizualnie najbardziej podobnych
do obrazu referencyjnego nie jest tak trudne jak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka,
i generalnie tworzenie podprzestrzeni trój- czy dwuwymiarowych do takich analiz nie jest
konieczne, jednak ułatwia zrozumienie co się dzieje z mapą granulometryczną gdy zmieniają
się jaj parametry, oraz określenie parametrów mapy granulometrycznej o zadanych cechach.
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Rys. 22. Przedstawienie czterowymiarowej przestrzeni utworzonej z czterech zmiennych parametrów
mapy granulometrycznej w której rozmieszczone są różnorodne mapy granulometryczne (E – rozmiar
elementu strukturującego, O – rozmiar okna granulometrii, %d – dolna granica normalizacji, %g –
górna granica normalizacji), jako kilku trójwymiarowych „przekrojów”.

Bardziej precyzyjnym podejściem byłoby porównywanie z obrazem referencyjnym nie
bezpośrednio map granulometrycznych, ale ich klasyfikacji (wykonanych np. metodą analizowania lokalnych maksimów histogramu, polegającą na wybraniu w histogramie lokalnych
maksimów - można narzucić ich liczbę co jest równoznaczne z określeniem docelowej liczby
klas - wokół których skupiane będą pozostałe na histogramie wartości (na zasadzie najbliższej odległości) tworząc klastry (Eastman, 2012, s. 200); w programie Idrisi32 tę procedurę
przeprowadza funkcja CLUSTER w menu Image Processing/Hard Classifiers, która wymaga
podania m. in. zasad tworzenia klastrów m. in. podanie maksymalnej liczby wydzielonych
klastrów (rys. 23)). Ponadto określanie stopnia podobieństwa byłoby dokładniejsze (i przede
wszystkim obiektywnie mierzalne), gdyby przeprowadzane było np. poprzez obliczanie
współczynnika kappa a nie wizualnie.

Rys. 23. Idrisi32. Okno dialogowe funkcji CLUSTER
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Rys. 24. Idrisi32. Okna dialogowe funkcji isoclust.
Klasyfikacja wybranych map granulometrycznych została wykonana poprzez wykorzystanie funkcji Isoclust, dostępnej w menu menu Image Processing/Hard Classifiers. Jest
to procedura oparta na metodzie ISODATA (Eastman R.J. 2012, s200). Polega ona na tym,
że najpierw w przestrzeni spektralnej stworzonej przez określone obrazy (w Idrisi32 maksymalnie siedem), ustala się punkty „startowe” wokół których będą tworzone w pierwszej iteracji klastry metodą największego prawdopodobieństwa. Ustalenie tych punktów odbywa się
poprzez podanie obrazu inicjalnego (rys. 24) na którym wykonuje program wykrywa lokalne
maksima histogramu (wykonuje procedurę CLUSTER) które wyznaczają przecięcia z linią
przechodzącą przez środek skupisk pikseli i początek układu współrzędnych przestrzeni. Po
wykonaniu pierwszej iteracji i utworzeniu pierwszej generacji klastrów, następuje przesunięcie punktów „startowych” do środków ciężkości klastrów i wykonanie kolejnej iteracji według
tych samych zasad. Procedurę tą powtarza się aż do uzyskania założonego z góry stanu
dowolnie bliskiego stanowi ustalonemu, lub aż do przeprowadzenia założonej liczby iteracji.
Funkcja isoclust w Idrisi32 pozwala na ukończenie procedury jedynie w ten drugi sposób.
W naszym przypadku docelowo chcemy uzyskać dwie klasy. Jednak ze względu na
sposób działania metody, tworzy się znacznie więcej klastrów (w pracy przyjęto liczbę 30),
a następnie, poprzez wizualne porównanie z obrazem referencyjnym, określa się które z nich
należą do zabudowy a które nie, i tak przyporządkowane scala ze sobą.
Z przypisywaniem klastrów do poszczególnych klas wiązały się dwa zasadnicze problemy: po pierwsze trudno było wizualnie określić które pomniejsze klastry (a takie stanowiły
liczebną większość) traktować jako zabudowę – rozwiązaniem mogłoby być nałożenie na
każdy z klastrów z osobna transparentnej warstwy zabudowy referencyjnej gdyby taka możliwość istniała w Idrisi32 lub wyeksportowanie ich do programu z taką możliwością; po drugie: zdarza się, że przy porównywaniu z obrazem zabudowy, klastry znajdują się na obszarze obu klas w zbliżonych proporcjach – wtedy nie do końca wiadomo, do której klasy ostatecznie je przypisać.
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Mapy granulometryczne i wyniki ich końcowej klasyfikacji dla roku 1999 i 2005 przedstawiają rysunki odpowiednio 25 i 26. Wynik klasyfikacji końcowej (z dwiema klasami) dla
zdjęć z lat 1999 i 2005 przedstawia rysunek 27.

Rys. 25. Mapy granulometryczne (a-g) i wynik ich klasyfikacji (h) dla zdjęć z roku 1999. Na mapach
granulometrycznych jasne piksele to piksele znajdujące się w otoczeniu bardzo rozdrobnionym na
zdjęciu wyjściowym (domyślnie – na obszarze zabudowy), a ciemna we w miarę jednolitym. Na klasyfikacji największy czerwony klaster to zabudowa, największy turkusowy to tereny inne niż zabudowa, a
pozostałe należą do jednej z tych dwóch grup.
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Rys. 26. Mapy granulometryczne (a-g) i wynik ich klasyfikacji (h) dla zdjęć z roku 2005. Na mapach
granulometrycznych jasne piksele to piksele znajdujące się w otoczeniu bardzo rozdrobnionym na
zdjęciu wyjściowym (domyślnie – na obszarze zabudowy), a ciemna we w miarę jednolitym. Na klasyfikacji największy czerwony klaster to zabudowa, największy turkusowy to tereny inne niż zabudowa,
a pozostałe należą do jednej z tych dwóch grup.
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Rys. 27. Wyniki klasyfikacji po scaleniu klastrów dla roku 1999 (a) i 2005 (b).
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4.3. Podnoszenie dokładności przeprowadzonej klasyfikacji
Jak się okazuje, znaczna różnorodnością odpowiedzi spektralnych na niewielkich obszarach na zdjęciach panchromatycznych mogą charakteryzować się nie tylko tereny zabudowane. W analizowanym przypadku na zdjęciach z obu okresów, mapy granulometryczne
sklasyfikowały m. in. obszary zielone jako zabudowę (rys. 28).

Rys. 28. Niepoprawnie sklasyfikowane obszary zielone i obszary gleb odkrytych na wyniku klasyfikacji
map granulometrycznych dla roku 2005. Obszar powiększony po lewej to tzw. Osiedle Jar będące od
wielu lat w fazie projektu.

W celu pozbycia się tych niepożądanych terenów, utworzono odpowiednie maski
przedstawione poniżej.

4.3.1. Maska roślinności
Pierwszym krokiem do wykonania maski roślinności było stworzenie z kanałów
nr 4 i 3 skanera ETM+ obrazu wskaźnika NDVI. Wskaźnik ten, liczony wg wzoru

NDVI =

NIR − R
, gdzie NIR oznacza kanał bliskiej podczerwieni (nr 4 w ETM+), a R – kaNIR + R

nał czerwonego światła widzialnego (nr 3 w ETM+), jest najpopularniejszym z wskaźników
roślinności (Kupidura, 2002, s. 23). Wskaźnik ten przyjmuje wartości z przedziału <-1,1>.
Generalnie wartości z okolic zera i niższe cechują obszary pozbawione roślinności (Kupidu33

ra, 2002, s. 23), a wartości 0,5 i większe – obszary pokryte zdrową roślinnością. Do naszych
analiz za wartość progową, która będzie dolną granicą wyznaczenia terenów zielonych przyjęto wartości 0,35 dla zdjęcia z 28.07.1999r i 0,20 dla zdjęcia z 31.05.2005r, co wynika
z różnych miesięcy w których zdjęcia zostały wykonane. Wartości te określono metodą prób
i błędów, analizując wizualnie czy maska utworzona przy danym progu dobrze oddaje rozmieszczenie roślinności na kompozycji barwnej RGB 743 z danego roku. Zamiana obrazu
wskaźnika na maskę była wykonywana za pomocą funkcji Reclass która polega na nadawaniu nowych wartości pikselom. Ale zanim to nastąpiło, należało zamienić obraz z wartościami
w skali NDVI, na obraz w skali dyskretnej. W tym celu wyeksportowano obraz NDVI do pliku
JPG, a następnie zaimportowano do programu Arcmap jedną 8-bitową warstwę pliku JPG
(pliki w tym formacie są tak naprawdę trójkanałowymi kompozycjami) i wyeksportowano ją
w formacie BMP. Tak przetworzony plik można było poddać procedurze Reclass (rys. 29).

Rys. 29. Obrazy wskaźników NDVI (a, c) i uzyskane z nich maski roślinności (b, d) z roku 1999 (a, b)
i 2005 (c, d).

4.3.2. Maska gleb odkrytych i wód
Inspirując się pomysłem maski roślinności, postanowiono spróbować uzyskać maskę
gleb odkrytych która zdołała by usunąć niepożądany obszar powiększony na rysunku 28 po
lewej stronie. W tym celu przeanalizowano wykresy spektralne gleby odkrytej (rys. 30),
i stwierdzono, że najprościej można wyodrębnić ten rodzaj pokrycia terenu poprzez prze-
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mnożenie kanału nr 7 przez kanał nr 5, ponieważ właśnie w nich gleby odkryte mają wysokie, bardzo zbliżone odbicie, co wyróżnia je na tle pozostałych typów pokrycia terenu.

Rys. 30. Odbicie spektralne poszczególnych typów terenu. Źródło: Osińska-Skotak K. 2012.
Zadanie zrealizowano przez funkcję Image Calculator. W efekcie otrzymano obraz na
którym w wyraźny sposób wyróżniają się gleby odkryte.
Analizując ponownie wykresy spektralne, zauważono, że na otrzymanym obrazie
w sposób wyraźny powinny się wyróżniać jeszcze inny typ pokrycia terenu – wody.
Maski wód i gleb odkrytych otrzymano poprzez zastosowanie – jak w przypadku maski roślinności – funkcji Reclass, której tym razem można było użyć bezpośrednio na utworzonym obrazie. Wartości progowe dla obu masek również i tym razem ustalono metodą
prób i błędów, uważając aby nowopowstała maska nie usunęła terenów zabudowanych. Wyniki przeprowadzenia tego zadania dla zdjęcia z 1999r przedstawia rysunek 31, a dla zdjęcia
z 2005r – rysunek 32. Można zauważyć, że maska nie w pełni wykonała postawione przed
nią zadanie, jedynie częściowo usuwając niepożądany obszar na górze zdjęcia.
Wyniki nałożenia wszystkich trzech masek na rezultaty klasyfikacji przestawiają rysunki 33 dla roku 1999, oraz 34 dla roku 2005.
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Rys. 31. Obraz wyjściowy (a) dla masek wód (b) i gleb odkrytych (c) dla zdjęcia z roku 1999.

Rys. 32. Obraz wyjściowy (a) dla masek wód (b) i gleb odkrytych (c) dla zdjęcia z roku 2005.
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Rys. 33. Obraz zabudowy w roku 1999 po zastosowaniu masek.

Rys. 34. Obraz zabudowy w roku 2005 po zastosowaniu masek.
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4.4. Tworzenie obrazu referencyjnego
Tworzenie obrazu referencyjnego można wykonać w całości w oparciu o kompozycję
RGB, jednak wydaje się, że lepsze rezultaty można uzyskać stosując się do poniższych założeń:
•

zabudowa aktualna powinna być większa lub równa pod względem powierzchni zabudowie z lat wcześniejszych (ze względu na stosunkowo niewielki okres różniący
zdjęcie aktualne od najstarszego wykorzystywanego – 15 lat), a ewentualne „ubytki”
w zabudowie są małe;

•

jeżeli zdjęcie aktualne będzie dużo wyższej rozdzielczości niż kompozycja RGB z
analizowanego okresu, to wektoryzacja zabudowy na zdjęciu aktualnym będzie precyzyjniejsza niż na kompozycji;

•

zastosowanie masek m. in. roślinności z badanego okresu do usunięcia terenów zielonych szybciej da wyniki, i będą one bardziej precyzyjne, niż wizualna interpretacja
kompozycji RGB (zwłaszcza tam, gdzie występują liczne niewielkie tereny zielone).
Podążając za założeniami, całą procedurę rozpoczęto od pobrania dwóch panchro-

matycznych zdjęć Torunia i okolic z serwisu GoogleMaps za pomocą nieodpłatnego programu Google Maps Saver. Zdjęcia miały rozmiar 5020x5030 pikseli oraz 10020x10030 pikseli
i szczegółowość umożliwiającą wektoryzację pojedynczych budynków jednorodzinnych
(w celu zaoszczędzenia czasu, na terenach gęstej zabudowy – np. centrum miasta - nie
wektoryzowano pojedynczych budynków, ale zespoły zabudowy).

Rys. 35. Obraz powstały przez wektoryzację zdjęcia z roku 2012.
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Następnie w programie Arcmap dokonano georeferencji tych zdjęć na podkładzie
z oryginalnej sceny panchromatycznej z Landsat7 z wynikową dokładnością 9,56m (na pięciu punktach dostosowania), po czym przystąpiono do wektoryzacji. Otrzymaną warstwę
wektorową zamieniono na warstwę rastrową i wyeksportowano ją w rozmiarze 1024x618
pikseli i rozdzielczości 14,25m dbając aby obejmowała dokładnie ten sam obszar co analizowane zdjęcia (rys. 35). Ponieważ program Google Maps Saver nie podaje wielkości piksela pobranego obrazu, ustalono ją poprzez pomiar szerokości zreferowanego przestrzennie
zdjęcia i podzielenie jej przez liczbę pikseli w mierzonym boku. Otrzymano wyniki 2,96m dla
jednego i 1,49m dla drugiego zdjęcia. Dokładna znajomość wartości wielkości piksela tych
zdjęć nie jest istotna – istotne jest to, że mają one rozdzielczość dalece lepszą od kompozycji RGB. Do określenia dokładności wyznaczenia wartości piksela zakłada się, że podczas
pomiaru szerokości zdjęcia, pomyłka określenia początku i końca linii pomiarowej mogła sięgać trzech pikseli (wersja pesymistyczna). Daje nam to sześć pikseli maksymalnego błędu
w pomiarze (czyli około 18m i 9m). Przyjmując zgrubną szerokość zdjęcia na 14000m, na
każdy piksel przypada odpowiednio 0,0013m i 0,0006m błędu określenia jego rozmiaru. Jest
to wartość zaniedbywalna, więc za dokładność wyznaczenia zabudowy należałoby przyjąć
błąd georeferencji zdjęć względem zdjęcia podkładowego (9,56m). Jednak jak wspomniano,
raster został wyeksportowany w rozdzielczości jeszcze niższej (14,25m), więc można przyjąć, że błąd wektoryzacji zabudowy aktualnej jest zaniedbywalny.

Rys. 36. Obraz referencyjny zabudowy z roku 1999.
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Jak wspomniano wyżej, w niektórych miejscach wektoryzacja odbywała się zespołami
budynków, a więc obejmowała również tereny nie będące zabudową. Ponadto, chcąc uzyskać zasięg zabudowy w danym okresie, odjęto wcześniej utworzone maski roślinności (oraz
wód i gleb odkrytych) dla danego okresu od obrazu aktualnej zabudowy, w myśl założenia
pierwszego i trzeciego (rys. 36). W ten sposób uzyskano dwa obrazy zabudowy dla dwóch
okresów. Trudno określić jak precyzyjnie usunięto tereny zielone, ponieważ zależy to od tego, jaka wartość NDVI będzie według nas prezentować roślinność do usunięcia. Jedynym
określeniem dokładności przeprowadzenia tego zabiegu było wizualne sprawdzenie, czy
maska nie usunęła fragmentów zabudowy lub nie pozostawiła gdzieś wyraźnych śladów roślinności. Takich sytuacji nie stwierdzono.

Rys. 37. Zaznaczony obszar na kompozycji z 1999r wygląda na zbliżony do zabudowy, jednak widok
z poziomu gruntu na stan z 2012r (nowa zabudowa) każe przypuszczać, że raczej w 1999r tren ten
był niezabudowany.

Końcowym etapem było porównanie otrzymanej warstwy rastrowej z kompozycją
RGB 743 dla danego okresu w celu sprawdzenia, czy nie ma między nimi większych odstępstw. Kompozycja została dobrana tak, aby - w subiektywnym odczuciu obserwatora - jak
najwyraźniej widoczne były na niej tereny zabudowane. W celu zwiększenia przydatności
kompozycji, wyostrzono ją poprzez dokonanie pansharpeningu metodą RGB-IHS-RGB
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w programie Idrisi32. Różnice takie znaleziono w górnej części zdjęcia (rys. 37) gdzie na
zdjęciu aktualnym znajduje się osiedle domów jednorodzinnych, a na kompozycji obszar ten
manifestuje się jako trudny w interpretacji. Posiłkując się aplikacją Google Street View, obejrzano rzeczone osiedle i stwierdzono, że z dużą dozą prawdopodobieństwa nie istniało ono
w roku 1999, a w roku 2005 było mniejsze. Na inną nieścisłość natrafiono w lewej części
kompozycji (zarówno z 1999r jak i 2005), gdzie znajdował się obszar bardzo przypominający
zabudowę, jednak na zdjęciu z 2012r widniał jako niemal pusty (rys. 38). Stosując się do
założenia pierwszego, uznano ten teren za inny niż zabudowany.

Rys. 38. Obszar widoczny na kompozycji wygląda na zabudowany, jednak widok na stan z 2012r
weryfikuje ten pogląd – obecnie nie ma tam żadnych budynków (poza jednym) i nie nic nie wskazuje
na to aby kiedykolwiek się tam znajdowały.

Mając obrazy referencyjne z dwóch okresów, jesteśmy w stanie określić, jak rozwinęła się zabudowa na przestrzeni badanego okresu. Dokonujemy tego w prosty sposób: poprzez porównanie obrazów referencyjnych, a konkretnie odjęcie jednego od drugiego i utworzenie obrazu referencyjnego rozwoju zabudowy (rys. 39).
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Rys. 39. Obraz referencyjny rozwoju zabudowy. Czarny (0) – bez zmian, pomarańczowy (3) – ubytek,
różowy (8) – przyrost.
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4.5. Analiza rozwoju zabudowy
Mając utworzone w oparciu o mapy granulometryczne obrazy zabudowy z obu analizowanych okresów, tworzymy obraz rozwoju zabudowy w taki sam sposób jak obraz referencyjny rozwoju zabudowy, czyli przez odjęcie odpowiednich obrazów od siebie. Wynik tego
działania prezentuje rysunek 40.

Rys. 40. Obraz rozwoju zabudowy. Czarny (0) – bez zmian, pomarańczowy (3) – ubytek, różowy (8) –
przyrost.

Należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy dotyczące również referencyjnego rastra rozwoju zabudowy: po pierwsze zdecydowaną większość terenów określonych jako „ubytek”,
a przede wszystkim tych o większych rozmiarach, należy traktować jako błędnie określoną,
ponieważ trudno sobie wyobrazić, aby na przestrzeni zaledwie piętnastu lat usunięto większe
skupiska zabudowy. Po drugie, uwagę zwraca równomierność rozłożenia pikseli zarówno
z klasy „ubytek” jak i „przyrost”, na zabudowanym terenie całego miasta. Logika podpowiada,
że zabudowa powinna się rozwijać w wybranych partiach miasta i tworzyć skupiska (budowanie osiedli przez deweloperów), oraz rozwijać się przede wszystkim wzdłuż dróg. Być może obecność drobnych, równomiernie rozmieszczonych skupisk należy traktować jako szum i
przy powtarzaniu eksperymentu spróbować dokonać filtracji. Równomierność rozmieszczenia pikseli z klas „przyrost” i „ubytek” na terenie miasta, może być wynikiem niewielkiego
przesunięcia względem siebie obrazów zabudowy, jednak jest to teza czysto spekulatywna,
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ponieważ nie stwierdzono w procesie przeprowadzania eksperymentu uchybień które mogły
by wywołać taki efekt.
Do dużych obszarów sklasyfikowanych jako „przyrost” należą m. in. Osiedle Jar
(rys. 28) na górze obrazu oraz obszar w sąsiedztwie lotniska (rys. 38) po prawej, które nawet
na wyostrzonej kompozycji RGB 743 wyglądają jak zabudowa, i gdyby nie posiłkowanie się
zdjęciami o wysokiej rozdzielczości, to zostałyby zinterpretowane przez autora niniejszej
pracy jako zabudowa.
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5. Uzyskane wyniki dokładnościowe. Omówienie błędów.
Poniżej przedstawiono wyniki analiz dokładności przeprowadzonych operacji.

Tab. 2. Macierz błędów dla klasyfikacji mapy granulometrycznej 1999r (w pikselach)

Rys. 41. Porównanie klasyfikacji mapy granulometrycznej dla 1999r z rastrem referencyjnym. Niebieski – poprawnie sklasyfikowane jako „zabudowa”, różowy – poprawnie sklasyfikowane jako „inne”,
zielony – niepoprawnie sklasyfikowane jako „zabudowa”, czarny – niepoprawnie sklasyfikowane jako
„inne”.
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Tab. 3. Macierz błędów dla klasyfikacji mapy granulometrycznej 2005r (w pikselach)

Rys. 42. Porównanie klasyfikacji mapy granulometrycznej dla 2005r z rastrem referencyjnym. Niebieski – poprawnie sklasyfikowane jako „zabudowa”, różowy – poprawnie sklasyfikowane jako „inne”,
zielony – niepoprawnie sklasyfikowane jako „zabudowa”, czarny – niepoprawnie sklasyfikowane jako
„inne”.
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Tab. 4. Macierz błędów dla klasyfikacji mapy granulometrycznej o dokładności podniesionej za pomocą masek 1999r (w pikselach)

Rys. 43. Porównanie klasyfikacji mapy granulometrycznej o dokładności podniesionej za pomocą
masek dla 1999r z rastrem referencyjnym. Niebieski – poprawnie sklasyfikowane jako „zabudowa”,
różowy – poprawnie sklasyfikowane jako „inne”, zielony – niepoprawnie sklasyfikowane jako „zabudowa”, czarny – niepoprawnie sklasyfikowane jako „inne”.
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Tab. 5. Macierz błędów dla klasyfikacji mapy granulometrycznej o dokładności podniesionej za pomocą masek 2005r (w pikselach)

Rys. 44. Porównanie klasyfikacji mapy granulometrycznej o dokładności podniesionej za pomocą
masek dla 2005r z rastrem referencyjnym. Niebieski – poprawnie sklasyfikowane jako „zabudowa”,
różowy – poprawnie sklasyfikowane jako „inne”, zielony – niepoprawnie sklasyfikowane jako „zabudowa”, czarny – niepoprawnie sklasyfikowane jako „inne”.
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Tab. 6. Macierz przejść dla klasyfikacji rozwoju zabudowy 1999-2005 (w pikselach)

Jak widać na rysunkach 41-44, istotny problem stanowił obszar tzw. Osiedla Jar na
górze zdjęcia który za każdym razem w większości był klasyfikowany jako zabudowa, mimo
że takowa się na nim nie znajduje.
Ponadto warto zwrócić uwagę na to, w jakim stopniu zastosowanie masek podniosło
dokładność wyodrębniania zabudowy: współczynnik kappa podniósł się dzięki temu zabiegowi o 0,11 (z 0,42 do 0,53) a na zdjęciu z roku 1999, i o 0,20 (z 0.39 do 0,59) na zdjęciu
z roku 2005. Współczynnik ten zapewne wzrósł by dosyć znacznie gdyby na zdjęciu z 1999r
zastosować filtrację, która usunęłaby liczne, drobne piksele rozsiane po obrazie (szczególnie
dobrze widoczne na terenie niezabudowanym).
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zastosowanie metody map granulometrycznych
na zdjęciach o rozdzielczości rzędu metra-kilku metrów daje dużo lepsze rezultaty bez stosowania masek (kappa powyżej 0,7) (Kupidura i in., 2010, s. 77).
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż lepsze wyniki przed nałożeniem masek otrzymano na
zdjęciu z 1999r (o pikselu 14,25m), natomiast po zastosowaniu tego zabiegu wyższym
współczynnikiem kappa wykazywała się klasyfikacja z 2005r. Jest to wynikiem usunięcia
przez maski większej liczby pikseli nadmiarowych na zdjęciu z 2005r. Wysoki błąd nadmiaru
najprawdopodobniej był spowodowany niewłaściwym przypisaniem klastrów do poszczególnych klas.
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6. Wnioski
Dobrym rozwiązaniem problemu niewłaściwego przypisywania klastrów do klas wydaje się być narzucenie wykonania tego zadania programowi komputerowemu, który porównywałby klastry z rastrem referencyjnym.
Podczas poszukiwań najlepszej mapy granulometrycznej należy jednoznacznie określać jakąś cechę lub zestaw cech dystynktywnych dla szczegółowości zdjęcia, tak aby mapa
granulometryczna o określonych parametrach faktycznie dawała jak najprecyzyjniejszą klasyfikację.
Otrzymane wyniki nie należą do spektakularnych, a dwiema głównymi przyczynami
takiego stanu wydają się być dobór map granulometrycznych podlegających klasyfikacji,
oraz przydzielanie klastrów do klas, z czego rozwiązanie tego drugiego podano w pierwszym
akapicie niniejszego rozdziału. Bardziej skomplikowane jest rozwiązanie pierwszego zagadnienia. Generalnie starano się tak dobierać mapy do klasyfikacji, aby były jak najbardziej
podobne globalnie do rastra referencyjnego, a kiedy się to nie udawało, to dobierano je tak ,
aby każda z nich była jak najbardziej zbliżona do rastra referencyjnego lokalnie, (każda mapa w innym miejscu) czyli jak najwierniej oddająca wygląd jakiegoś fragmentu zabudowy.
Dzięki temu możliwe było stworzenie takich klastrów, które łącznie dość precyzyjnie oddawałyby zasięg zabudowy. Być może udałoby się dobrać lepsze mapy gdyby zwiększyć zbiór
z którego je wybierano poprzez np. „zagęszczenie” siatki którą w przestrzeni parametrów
map tworzą wygenerowane mapy.
Zdecydowanie przy powtarzaniu etapu poszukiwania najlepszych map granulometrycznych należy porównywać z obrazem referencyjnym ich klasyfikację, a nie bezpośrednio
mapę granulometryczną, i nie stosować do tego metody wizualnej, ale porównania obrazów
w jakiś formalny sposób, np. poprzez określanie współczynnika kappa dla każdej mapy
w odniesieniu do obrazu referencyjnego. Oczywiście wypadałoby do tego zatrudnić program
komputerowy, a byłoby najlepiej, gdyby program potrafił automatycznie generować, zapisywać i analizować mapy granulometryczne, o większej liczbie parametrów niż cztery.
Odnośnie narzędzi do przeprowadzania omawianego zadania, to zaleca się zastosowanie programu mniej archaicznego niż Idrisi32.
Trudno stwierdzić, czy jeden z celów pracy, jakim było określenie możliwych do uzyskania wyników w tym zadaniu, tą metodą i na takich materiałach, został spełniony, zważywszy na fakt, że niezbyt zadowalające wyniki najpewniej są wynikiem niedociągnięć wykonania , a nie samej metody.
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