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Fyzikálne založená elementárna segmentácia georeliéfu 

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.1, prof. Lucian Dragut, PhD.2,  
Mgr. Richard Feciskanin, PhD.1, Mgr. Anton Popov1 

1 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, 2 West University of Timişoara 
jozef.minar@uniba.sk, lucian.dragut@cbg.uvt.ro, richard.feciskanin@uniba.sk,  

popov3@uniba.sk 

Rozčlenenie spojitého georeliéfu na základné objekty (elementárne formy v zmysle 
Minár, Evans, 2008), ktoré sú využiteľné v geomorfologickom mapovaní (napr. Mentlík, 
Novotná, 2010), vyžaduje, aby sa výsledné objekty vyznačovali nielen morfometrickou, 
ale aj mofogenetickou a morfodynamickou homogenitou. Pre dosiahnutie maximálnej 
vnútornej morfometrickej homogenity a externej separácie objektov bola použitá viac-
mierková objektovo orientovaná analýza obrazu (OBIA), v ktorej sú spektrálne charak-
teristiky nahradené morfometrickými charakteristikami (Drăguţ, Blaschke, 2006). Naše 
riešenie využíva základné bodové morfometrické charakteristiky nultého až tretieho 
rádu: nadmorskú výšku, sklon a orientáciu georeliéfu, základnú trojicu krivostí reliéfu 
(normálová krivosť spádnice a vrstevnice – Krcho, 1983 a geodetická torzia vrstevnice 
= zmena sklonu v smere vrstevnice – Jenčo, 1992) ako aj tri zmeny krivostí (normálo-
vej krivosti spádnice v smere spádnice, normálovej krivosti vrstevnice v smere vrstev-
nice a normálovej krivosti vrstevnice v smere spádnice – Minár a kol., 2013). Fyzikálny 
(a teda i morfogenetický a morfodynamický) význam týchto charakteristík vyplýva           
z toho, že odrážajú vplyv gravitačnej energie na gravitačne podmienený pohyb hmoty 
po georeliéfe (Minár a kol., 2018). Dve hierarchické úrovne segmentácie sme utvorili 
pomocou nástroja pre hľadanie optimálneho mierkového parametra segmentácie 
(ESP, Drăguţ et al., 2010). Tvar objektov vyššej hierarchickej úrovne bol kontrolovaný 
resegmentáciou objektov s extrémne nízkou mierou kompaktnosti.  

Vstupné morfometrické charakteristiky boli vypočítané z vysoko presného digitálneho 
modelu reliéfu (DMR) utvoreného z leteckých lidarových dát oblasti vrchov Slovinec a 
Sandberg (Malé Karpaty, Bratislava) s rozlíšením 1 m. Iniciálny DMR bol pre výpočet 
vstupných morfometrických charakteristík zhladený pomocou polynómu štvrtého 
stupňa v plávajúcom okne s veľkosťou 13x13 m. Fyzikálne najlepšie interpretovateľné 
hodnoty sínusu sklonu boli uprednostnené pred inými vyjadreniami sklonu reliéfu. 
Keďže orientácia georeliéfu je kruhová veličina, sínus a kosínus orientácie boli použité 
namiesto jej stupňového vyjadrenia. Koeficient variácie sínusu sklonu, krivostí a zmien 
krivostí bol použitý pre určenie afinity výsledných objektov k ideálnym teoretickým ty-
pom elementárnych foriem (v zmysle Minár, Evans, 2008). V prípadoch, kde korektná 
fyzikálne založená geomorfologická interpretácia neumožňuje použitie priamo koefi-
cientu variácie sme použili nasledovné alternatívy: afinitu ku konštantnej nadmorskej 
výške sme vyjadrili prostredníctvom porovnania pomeru štandardnej odchýlky výšky a 
odmocniny plochy objektu ku maximálnej (prahovej) hodnote sklonu plochých foriem 
reliéfu a afinitu ku konštantnej orientácii ako pomer štandardnej odchýlky sínusu orien-
tácie a priemernej hodnoty sínusu sklonu objektu. Kompatibilita takto vyjadrených afinít 
umožňuje ako následnú fuzzy klasifikáciu elementárnych foriem tak aj jej defuzzifikáciu 
do základných typov elementárnych foriem Minára a Evansa (2008). 
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Porovnanie výsledkov automatizovanej fyzikálne založenej elementárnej segmentácie 
územia s jeho manuálnym geomorfologickým mapovaním (Minár, Mičian, 2002, Minár 
a kol., 2015) ukazuje vysokú mieru kompatibility podstatných prvkov. Automatizovaná 
segmentácia pritom výrazne zvyšuje objektivitu mapového výstupu a môže zároveň 
slúžiť ako analytický nástroj regionálneho geomorfologického výskumu a mapovania. 
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Príspevok je výsledkom riešenia projektu APVV-15-0054. 
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