Zadanie 1
Różnica pomiędzy przestrzenia względną DN a przestrzenia spektralną (wartość przypisana pikselowi to
współczynnik odbicia). W tym celu dokonamy pomiaru właściwości spektralnych w kanałach spektralnych dla
wybranego punktu (punkt1 z pliku 1.rvc zapisany w warstwie wektorowej).
Ściągnąć i zapisać na pulpicie dane ze strony ztg.amu.edu.pl/gisday2011.htm (1.rvc, 5.rvc, plik Excel’a).
Opis postępowania:
1) Otworzyć TNTmips (wersja 74, albo 7.2)
2) Z menu głównego wybrać polecenie Main/Display
3) Otworzyć z grupę „Oryginały” z pliku 1.rvc
4) Otworzyć z grupę „SRFI” z pliku 5.rvc
5) Otworzyć ściągnięty plik Excel’a.
6) Pomiar DN w przestrzeni względnej – najechać kursorem w pobliżu punktu 1, odczekać chwile, do
pojawienia się podpowiedzi ekranowej z wartościami DN, wartości zapisać w Excelu.
7) Pomiar współczynnika odbicia dla punktu 1 – najechać kursorem w pobliżu punktu 1, odczekać chwile,
do pojawienia się podpowiedzi ekranowej z wartościami współczynnika odbicia, wartości dla poszczególnych
kanałów zapisać w Excelu.
8) Wykonać wykres w Excelu, zmienność wartości DN i REFL w punkcie 1.
9) Wykres wartości DN nie jest wykresem spektralnym.

Układ oryginalnych kanałów w przestrzeni względnej DN – odbicie spektralne jest
reprezentowane przez wartośd DN

Układ kanałów w przestrzeni spektralnej – odbicie jest reprezentowane przez wartośd
współczynnika odbicia w zakresie od 0 do 10000 (oznacza wartośd odbicia 100%)

Pomiar wartości DN w przestrzeni względnej.

Pomiar współczynników odbicia w przestrzeni względnej.

Zadanie 2
Dalszy pomiar właściwości spektralnych właściwości spektralnych dla wybranych 3 punktów
z wykorzystaniem narzędzia podpowiedzi ekranowej. Zwrócenie uwagi na różnice pomiędzy
spektralne pomiędzy poszczególnymi pokryciami dachowymi wykorzystanie obrazu 1 i 5 (
azbest w eternicie). Proszę wybrać sobie trzy różne pokrycia (miedziowe –kolor zielonkawy,
lokalizacja: Muzeum Narodowe, papa i dachówka).
Opis postępowania:
1) Pozostawić tylko układ wyświetlania srfi.
2) Odczytać i zapisać wartości odbitego promenowania dla trzech wybranych punktów w
Excelu i wykonać wykres.
3) Wskazać na różnice w przebiegu uproszczonych krzywych spektralnych - co spektralnie
odróżnia pokrycia dachowe od siebie?

Zadanie 3
Do tej pory zajmowaliśmy się pokryciami dachowymi w centrum miasta. Na ternach wiejskich
można spotkać inne pokrycia – blacha i szkodliwe, stare pokrycia eternitowe, zawierające szkodliwy
azbest. W tym ćwiczeniu pomierzymy właściwości spektralne azbestu i sprawdzimy, czy spektralnie
odróżnia się od pozostałych pokryć dachowych, analizowanych w zadaniu 2.

Opis postępowania:
1) Zamknąć otwarte do tej pory układy wyświetlania.
2) Pozostawić utworzone uprzednio w Excelu wykresy i zapisane pomiary spektralne, dla pokryć
dachowych z centrum miasta.
3) Otworzyć układ wyświetlania „SRFI” z pliku 5.
4) Obraz analizowanego obiektu na zumi.pl przedstawia slajd kolejny.
5) Wykonać pomiar wartości współczynnika odbicia nad punktem (nad oborą pokryta eternitem) i
zapisać w Excelu. Dodać wynik do istniejącego wykresu.
6) Wskazać różnice spektralne w odniesieniu do pokryć dachowych analizowanych w zadaniu
poprzednim.

Analizowany obiekt na zumi.pl.

Układ „SRFI” z pliku 5.rvc.

Zadanie 4
Utworzenie bazy danych zawierającej średnie wartości współczynników odbicia. Export do CSV.
Wizualizacja wyników, wykresów krzywych spektralnych w Excelu. Wykres zawiera grupy pokryc
podobnych do siebie. Państwa zadanie to nazwanie tych grup.
Opis postępowania:
1) Zamknąć otwarte do tej pory układy wyświetlania.
2) Z pliku 1.rvc otworzyć układ o nazwie „zad4”.
3) Układ zawiera podkład z kompozycji barwnej oraz dwa wektory: bufory oraz punkty pomiarowe
dla wybranych lokalizacji pokryć dachowych.
4) Ze strony ściągnąć plik Excela 1.xls, zawiera on wyniki obliczeń współczynników odbicia dla
warstwy wektorowej – buforyzone1; plik otworzyć w Excelu.
5) Patrząc na obraz satelitarny nazwać grupy uproszczonych krzywych spektralnych podobnych do
siebie kształtem.

Układ „zad4” z pliku 1.rvc.

