SATELITNÍ SNÍMEK ABÚSÍRU, SAKKÁRY A DAH·ÚRU
Vladimír BrÛna

Úvodem
Úloha geoinformatiky pﬁi archeologickém v˘zkumu v Abúsíru byla struãnû
popsána v prvním ãísle PraÏsk˘ch egyptologick˘ch studií (BrÛna 2002:
43–47). Obsáhlej‰í informace o aplikaci geoinformatiky doplnûné o geofyzikální metody lze nalézt v Bárta – BrÛna – Kﬁivánek (2003). Jednou z geoinformaãních technologií aplikovan˘ch pﬁi archeologickém v˘zkumu je
i metoda dálkového prÛzkumu (angl. remote sensing, nûm. Fernerkundung). V archeologické praxi je roz‰íﬁeno vyuÏívání leteck˘ch snímkÛ –
a to jak archivních, tak i snímkÛ zachycujících souãasnou krajinu (Gojda
1997, Church, Brandon, Burgett 2000). Snímky jsou obvykle poﬁizovány ve
stﬁedních mûﬁítcích s vysok˘m stupnûm rozli‰ení v panchromatickém pásmu a v pásmech multispektrálních. DruÏicové snímací systémy se v posledních letech kvalitativnû pﬁibliÏují k leteck˘m snímkÛm, zvy‰uje se
jejich prostorová rozli‰ovací schopnost1 a v pomûru cena/plocha snímaného území jsou náklady nûkolikanásobnû niÏ‰í.
Nespornou v˘hodou druÏicov˘ch systémÛ je i schopnost snímat území,
které nelze z finanãních ãi bezpeãnostních aspektÛ snímkovat pomocí
letadla.To je pﬁíklad území ãeské archeologické koncese v Abúsíru, proto
bylo pﬁistoupeno k poﬁízení satelitního záznamu2, kter˘ zahrnuje oblasti
v linii Abúsír, Sakkára a Dah‰úr.
Dálkov˘ prÛzkum Zemû (DPZ)
DPZ pﬁedstavuje metodu získávání informací o objektech a jevech na dálku, bez fyzického kontaktu. I lidsk˘ zrak je moÏno pﬁirovnat k dálkového
1

Obrazov˘ prvek (pixel – picture element) je nejmen‰ím prvkem obrazového záznamu, zpravidla má ãtvercov˘ tvar. Prostorová rozli‰ovací schopnost (PRS) je hodnota, kterou vyjadﬁuje
obrazov˘ prvek ve skuteãnosti. Napﬁ. systém QuickBird má PRS 0,61 m v panchromatickém
pásmu.
2
Záznamy dûlíme na analogové a digitální.Analogov˘m se rozumí napﬁ. fotografick˘ snímek,
kter˘ mÛÏeme vizuálnû interpretovat. Digitální záznam je tvoﬁen mnoÏinou obrazov˘ch
bodÛ. Pomocí programÛ na obrazovou anal˘zu mÛÏeme v prostﬁedí poãítaãe záznam analyzovat a provádût jeho automatické zpracování a interpretaci. Satelitní snímaãe poskytují ve
vût‰inû pﬁípadÛ pouze digitální záznamy.
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prÛzkumu. Objekty a jevy, které nás obklopují, zrakem registrujeme, vnímáme, a poté je analyzujeme a interpretujeme. Základem metody dálkového prÛzkumu je vyuÏití dvou následujících poznatkÛ:
– ãlovûk, sám ãi s pﬁístroji, je schopen získávat kvalitativní i kvantitativní
informace o jevech a objektech, které ho obklopují;
– kaÏd˘ tento jev nebo objekt nûjak˘m charakteristick˘m zpÛsobem ovlivÀuje své okolí.
Systém dálkového prÛzkumu tvoﬁí oblast sbûru, pﬁenosu a úpravy dat,
tzv. technická stránka a oblast anal˘zy a interpretace dat – zpracování prostorové informace. Souhrnnou informaci o dálkovém prÛzkumu poskytuje
Dobrovoln˘ (1998).
Analogové a digitální záznamy zaznamenávají prostorovou informaci podobnû jako topografická nebo tématická mapa. Záznamy obsahují dva druhy informací:
1. informace o poloze zobrazen˘ch objektÛ, jejich tvaru, velikosti, vzdálenosti od jin˘ch objektÛ apod. – hovoﬁíme o geometrii;
2. informace tématická – druh vegetace na dané plo‰e, povrch komunikace,struktura objektu,struktura skupiny stejn˘ch objektÛ,apod.– hovoﬁíme
o charakteristice.
Dálkov˘ prÛzkum pomáhá spolu s geofyzikálními metodami rozvoji tzv.
nedestruktivní archeologie. Záznamy ukazují vzájemné vztahy a souvislosti mezi souãasn˘mi a archeologick˘mi objekty, jsou pﬁínosem pro pﬁedbûÏné urãení rozsahu záchrann˘ch v˘zkumÛ, jejich topografické lokalizace a struktury území s archeologick˘mi objekty.
Aplikované metody dálkového prÛzkumu
Na území Abúsíru jsou postupnû metody dálkového prÛzkumu aplikovány
ve tﬁech mûﬁítkov˘ch úrovních. Základní metodou je fotografické snímkování z tzv. ‰védské vûÏe. Z ní jsou poﬁizovány analogové a digitální fotografické záznamy (fotogramy) z v˘‰ky asi 7–8 m nad úrovní terénu (âech
2002: 50).Ve stádiu zkou‰ek je vyuÏití upoutaného balonu s fotografickou
aparaturou ﬁízenou na dálku. Pﬁedpokládá se, Ïe tento systém umoÏní fotografování z v˘‰ky 15–40 metrÛ nad terénem. Poslední mûﬁítkovou úrovní je vyuÏití satelitních záznamÛ, které pﬁi absenci leteck˘ch snímkÛ umoÏní studovat území z úrovnû stﬁedního mûﬁítka a v komplexním pohledu na
studované území.
Charakteristika satelitního záznamu
Nejvhodnûj‰ím je v souãasnosti systém QuickBird, kter˘ je v historickém
poﬁadí tﬁetí druÏicí s velmi vysok˘m prostorov˘m rozli‰ením. DruÏice patﬁí americké spoleãnosti DigitalGlobe a systém QuickBird je první ze série
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druÏic, které spoleãnost vyvíjí pro komerãní nabídku velmi podrobn˘ch
a pﬁesn˘ch druÏicov˘ch zobrazení zemského povrchu.
V souãasnosti je to jediná druÏice, která nabízí rozli‰ení pod jeden metr,
velmi pﬁesnou lokalizaci, má znaãnou palubní záznamovou kapacitu a nûkolikanásobnû vût‰í flexibilitu ve v˘bûru snímaného území. Záznamy jsou
radiometricky kalibrovány a transformovány do kartografické projekce.
Data je moÏno získat z libovolnû definovaného území s minimální plochou
64 km2.
Vybrané technické parametry
– prostorové rozli‰ení 61 cm v nadiru a 72 cm pﬁi pozorovacím úhlu
25 stupÀÛ (panchromatická data) a 2,44 m u multispektrálních dat
– vysoká stabilita druÏice pro získání pﬁesn˘ch polohov˘ch údajÛ
– ‰íﬁka zábûru 16,5 km (volitelnû uvnitﬁ pásu ‰irokého 544 km)
– panchromatické pásmo 450–900 nm
– multispektrální pásma: 450–520 nm (modrá), 520–600 nm (zelená),
630–690 nm (ãervená) a 760–900 nm (blízké infraãervené).
Zdroj: http://www.digitalglobe.com
Aby byly splnûny poÏadavky na velikost snímaného území, byla druÏice
naprogramována na základû námi definovan˘ch parametrÛ na území od severu k jihu – Abúsír, Sakkára a Dah‰úr. Záznam byl poﬁízen v 8.45 a. m. dne
23. 2. 2003 ve vysoké kvalitû, rozli‰ovací schopnost v panchromatickém
pásmu je 0.64 m a 2.56 m v multispektrálním pásmu.
Poﬁízen˘ záznam má následující charakteristiky: Katalogové ãíslo
ID 1010010001A99901, Image location – vertex, latitude, longitude:
1. southwest 29.7732, 31.1555; 2. northwest 29.933, 31.1554; 3. northeast:
29.9298, 31.3393; 4. southeast 29.769, 31.3378; 5. center 29.8512, 31.247;
cloud cover 8%, quality 50 – fair, off-nadir 13 degrees). Území má rozlohu
65 km2.
Na obr. 1 (tento i dal‰í viz obrazová pﬁíloha) je v panchromatickém pásmu zobrazeno celé území Abúsír – Sakkára – Dah‰úr. Obr. 2 zobrazuje oblast abúsírského pyramidového pole, obr. 3 zachycuje oblast ‰achtov˘ch
hrobÛ Iufaa a UdÏahorresneta, vãetnû v leto‰ním roce zkoumaného ‰achtového hrobu pracovnû naz˘vaného „S“, ve smûru severov˘chodním je patrn˘ dal‰í dosud nezkouman˘ ‰achtov˘ hrob. Obr. 4 zobrazuje oblast Abúsír-jih s komplexem vezíra Kara, soudce Intiho a v jihov˘chodní ãásti
s hrobkami Kaapera, Hetepiho a Iteje. Z technick˘ch dÛvodÛ jsou zde prezentovány pouze snímky z panchromatického pásma, které byly v prostﬁedí grafického programu upraveny pro tisk.
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Závûrem
Cílem pﬁíspûvku bylo seznámit ãtenáﬁe se základními charakteristikami
poﬁízeného satelitního záznamu z území Abúsíru, Sakkáry a Dah‰úru. Je dÛleÏité zdÛraznit, Ïe tento typ zdroje dat byl první, kter˘ se v uvedené oblasti realizoval. První v˘stup snímku je plakát zachycující v ãernobílé podobû celé nasnímané území (Bárta – BrÛna – Kﬁivánek 2003).
Dal‰ím krokem je základní interpretace a obrazová anal˘za jak panchromatick˘ch, tak i multispektrálních pásem satelitního záznamu v prostﬁedí
poãítaãe, propojení s dal‰ími daty (geodetická mûﬁení, geofyzikální prÛzkum) a import do prostﬁedí geografického informaãního systému.
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BrÛna – Obr. 1
Panchromatick˘
snímek celého
snímaného území Abúsír
– Sakkára – Dah‰úr.
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BrÛna – Obr. 2 Abúsírské pyramidového pole.
BrÛna – Obr. 3 ·achtové hroby Iufaa a UdÏahorresneta, vãetnû v leto‰ním roce
zkoumaného ‰achtového hrobu „S“, v severov˘chodním smûru je patrn˘ dal‰í dosud
nezkouman˘ ‰achtov˘ hrob.
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BrÛna – Obr. 4 Oblast
Abúsír-jih s komplexem
vezíra Kara, soudce Intiho
a v jihov˘chodní ãásti
s hrobkami Kaapera,
Hetepiho a Iteje.

Coppens – Foto 1
Komplex wabetu a dvora
v chrámu v ·enhuru
(foto F. Coppens).
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