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Obsah prezentace 

I. Sentinel-1 Scientific Data HUB 

▫ Registrace/přihlášení 

▫ Vyhledávání  

▫ Stažení dat 

 

II. Sentinel-1 Toolbox 

▫ Free software 
 

▫ Načtení 

▫ Vizualizace  

▫ Zpracování dat 

 

Délka prezentace 30 minut 

Sentinel-1 

Envisat 



Sentinel-1 Scientific Data Hub 

https://scihub.esa.int/ 
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Roadmap 

Sentinel 1 



User Guide 



Enter the HUB 

• https://scihub.esa.int/dhus/ 

• snadná a rychlá registrace 

• přihlášení 
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Registrace 
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Sentinel-1 Scientific Data Hub 

Po přihlášení: 

• Search – vyhledávání a seznam vyhledaných produktů 

• Profile – profil uživatele, změna hesla, uložené výsledky 

vyhledávání 

• Cart – seznam produktů uživatele připravených ke stažení 
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Profile  

– profil uživatele, změna hesla, uložené výsledky vyhledávání 

Sentinel 1 



Cart  
– seznam produktů vybraných uživatelem  
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Jednoduché vyhledávání – výběr polygonem 



Jednoduché vyhledávání – podle hesla 
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Pole pro jednoduché vyhledávání – fulltext 
 

Podrobně na https://scihub.esa.int/userguide/FullTextSearch 

Následuje pouze výběr možností: 
 

• Souřadnice bodu footprint:"intersects(50.5, 14.2)„ 

 

 

• Sestupná/vzestupná dráha DESCENDING/ASCENDING 

 

• Polarizace HH, VV, HV, VH, HH HV (nebo HH+HV), VV VH 

 

• Číslo tracku/relativní orbity relativeorbitnumber:5 

footprint:"intersects(50.5, 14.2)" AND DESCENDING AND VV+VH AND relativeorbitnumber:22 

 

https://scihub.esa.int/userguide/FullTextSearch


Pokročilé vyhledávání – 6 dalších parametrů 
 - lze kombinovat s výběrem pomocí polygonu/fulltextu 

 

• Product Type: SLC (single look complex), GRD (ground range detected) 

• Sensor Mode: SM (Stripmap), IW (Interferometric Wide Swath), EW 
(Extra-Wide Swath) 

• Sensing Period: čas pořízení dat senzorem, záznam u každé řádky snímku 

• Polarisation: HH, VV, HV, VH, HH HV, VV VH 

• Swath Accepted: S1, S2, S3, S4, S5, S6, IW, IW1, IW2, IW3, EW, EW1, 
EW2, EW3, EW4, EW5 

• Ingestion Period: datum publikace dat do archivu (Data Hub rolling 
archive)  



Pokročilé vyhledávání  
- ukázka kombinace času pořízení a zájmového území   



View product – přesměruje na detailní informace  



.. 

• .. 
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View product – Quicklook 



View product – Summary 
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View product – Product 
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View product – Platform  

 

 

 

 

 

View product – Instrument  

 

 



Stažení dat 
3 možnosti:  

1. ihned po vyhledání  

2. ze zobrazeného detailu snímku 

3. více snímků najednou – přidáním do seznamu ke 
stažení (Cart) a po té stažení všech dat najednou 

 

pozor na velikost dat  
 s prostorovým rozlišením a polarizací  

roste jejich objem, jeden snímek > 1GB   



1. Download Product – 2 varianty 
▫ Kliknout na odkaz pod názvem snímku 

▫ Kliknout na ikonu diskety 



• .. 

2. View product - Download the product 



.. 
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3. Add product to your download cart – přidají se do uloženého 

seznamu produktů (záložka Cart). Download your Cart – stáhne obsah 
seznamu s odkazy na uložení dat ve formátu XML. 



Data HUB APIs 

• Doposud popisován přístup k archivu přes grafické rozhraní 
• Další možnosti přístupu k obsahu archivu – vyhledávání, stahování: 

 
1. Open Data Protocol (OData)  

 Vyhledávání a stahování dat přes webového klienta užitím jednoduchých 
HTTP zpráv 

 př. vyhledání všech SLC snímků v archivu 
https://scihub.esa.int/dhus/odata/v1/Products?$select=Id&$filter=substringof('SLC',Name) 

 př. stažení dat – do internetového prohlížeče zadat url snímku  
https://scihub.esa.int/dhus/odata/v1/Products('97a838a3-8fa9-4780-9e91-f89d3da4e4d2')/$value 

 
2. Open Search (Solr)  

 Další možnosti dotazování na data, které nejsou možné pomocí OData. 

3. Batch scripting  
 Využití  Odata a Open Search URI ve skriptu spouštěném na pozadí 

 
Více na https://scihub.esa.int/userguide/BatchScripting 



Stažená data 
Komprimovaná – ZIP - Snímky ve formátu TIFF 

 

 
 

 
 

Prohlížení a zpracování dat 

např. pomocí sady nástrojů 
 

Sentinel-1 Toolbox 
 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/ 

toolboxes/sentinel-1 



Sentinel-1 Toolbox (S1TBX) 

• volně stažitelná sada nástrojů 

• aktuální verze 1.1.0 

 

• podporuje data Sentinel-1, ERS-1 & 2, Envisat; ALOS PALSAR, 
TerraSAR-X, COSMO-SkyMed a RADARSAT-2 

• mohou být spouštěny z příkazové řádky, ale jsou též integrovány v 
grafickém rozhraní (to je velmi podobné NESTu) 

• zpracování, čtení, zapisování, vizualizace a analýza dat 

• obsahuje nástroje pro kalibraci, filtraci spekle, koregistraci, 
ortorektifikaci, mozaikování, konverzi dat, polarimetrii i interferometrii 

• open source - GNU public license – zdrojový kód v Javě 

 

• podporované OS: MS Windows XP, Vista, 7 a 8, Linux, Mac OS X  

• kompatibilní s S2TBX, S3TBX a PolSARpro 



Načtení dat I 



• obrazová data se automaticky nezobrazí 



Načtení dat II 
• rastrová data 



• vektorová data 

Načtení dat III 



Okno Products View 



• snímek otevřeme dvojklikem na jeho název 

• info o metadatech obdobně 



• V - v ikoně znamená virtuální, data tedy nejsou uložena, ale pokaždé 
se pro zobrazení vypočtou z nějakých uložených  

 

• zde Intenzita = Amplituda*Amplituda 



Okno Pixel Info 

• zobrazuje informace o hodnotách pixelu na pozici kurzoru 



Uložení projektu 
• zamezení ztráty rozpracovaných dat při přerušení činnosti 

• slouží k uložení způsobu vizualizace již jednou načtených dat, 
virtuálních vrstev, masek apod. 

 



Project View 



Zobrazení řady  

dalších oken  

nástrojů 



Zobrazení hranic snímku v mapě 

• pro jednoduchou orientaci 

 

 

 

• nezpracovaný snímek se často zobrazuje obráceně 
(východ vlevo, západ vpravo) kvůli geometrii snímání  

Lipno 

Jihočeská pánev 

západ východ 



Základní zpracování SAR dat 

• vždy záleží na účelu 

 

Obvyklý postup zpracování GRD dat: 

 

• kalibrace – nejčastěji z DN hodnoty (amplituda/intenzita) na sigma 

nought (obvykle v dB)  

• filtrace spekle – odstranění speckle („šumu“). Chceme původní 

hodnoty, nebo „zprůměrované“ ? 

• topografická korekce – oprava terénních vlivů 

• koregistrace – „ztotožnění“, máme-li více snímků 

 



Graph builder, Batch processing  
• nejsnazší způsob zpracování jednoho či dvou snímků – postupně 

„proklikáme“ nabízené nástroje 

• chceme zpracovat více dat stejným postupem a se stejným 

nastavením?  

Graph builder – umožňuje vytvořit a spustit řetězec událostí od 

načtení dat, jejich zpracování až po export 

 Batch processing – seznam dat ke zpracování 

 

 
 

 



Moc velké území? > oříznutí dat 

• Pravým tl. myši na snímek > Create Subset > Use 
subset > Define subset > nastavit velikost výřezu > OK 



• pokud je ikona „dat“ červeně zvýrazněna – data nejsou 
uložena 

• pokud dáme uložit projekt, nabídne nám uložení výřezu 



Kalibrace dat 
• SAR Processing > Radiometric Correction > Calibrate > Run 



Filtrace speckle 

• SAR Processing > Speckle Filtering > Single Product speckle 
filter >  

zvolený filtr závisí na datech  

a na jejich využití 



Data v sigma nought v dB – Praha (stále ještě stranově obráceně) 



Topografická korekce 

• SAR Processing > Geometric > Terrain Correction > 
Range-Doppler Terrain Correction 



Pokud není připojení k internetu,  

použijeme uložený DEM – External DEM 



 PŘED a PO topografické korekci 



Chceme porovnat více snímků?   

     > koregistrace 
• další snímky zpracovat obdobně (oříznutí, kalibrace, 

filtrace spekle, terénní korekce)  

• teprve potom je možné provést koregistraci snímků 

 



Koregistrace 
• SAR Processing > Coregistration > Automatic Coregistration 

 



Výsledek koregistrace > pixely sjednocené 

podle vybraného snímku 

 



Další tipy 

• Přidání vektorové vrstvy 

• Prahování hodnot 
▫ např. jen úpravou barev pro určité hodnoty 

• Band math (pravým tl. na snímek) 
▫ např. rozdíl hodnot mezi snímky etc. 

• Analýza obrazu 

 
 

 

• Export do KMZ 
▫ File > Other Exports > Export Product as Google Earth 

KMZ… 

 

 

 

 

 



• Vizualizace v RGB – pravým tlačítkem myši na název snímku 



Další software 
Sentinel-2 Toolbox https://sentinel.esa.int/web/sentinel/toolboxes/sentinel-2 

Sentinel-3 Toolbox https://sentinel.esa.int/web/sentinel/toolboxes/sentinel-3 

 
Bezplatné pro zpracování SAR dat 
• NEST (ESA Next SAR Toolbox) – zejména zpracování SAR dat 

https://earth.esa.int/web/nest/home 

• PolSARpro – radarová polarimetrie http://earth.eo.esa.int/polsarpro/ 

• RAT (Radar Tools) http://radartools.berlios.de/ 

• radarová interferometrie - DORIS, Stamps 

 

Komerční  
• ENVI SARScape 

• Erdas Imagine 

• Gamma http://www.gamma-rs.ch/no_cache/software.html 

• Photomod RADAR http://www.racurs.ru/?page=86 
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Tutoriály i pro začátečníky 

• Fundamentals of Remote Sensing (NCCRS) – obsahuje i základy 
mikrovlnného snímání http://www.nrcan.gc.ca/earth-
sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-
products/educational-resources/9309 

• Radar Courses (ESA) 
http://earth.esa.int/applications/data_util/SARDOCS/spaceborne/Radar_
Courses/ 

• A Tutorial on Synthetic Aperture Radar (DLR) 
http://elib.dlr.de/82313/1/SAR-Tutorial-March-2013.pdf 

• Polarimetry Tutorial (ESA) http://earth.eo.esa.int/polsarpro/tutorial.html 

• Tutorial Radar Polarimetry (NCCRS) https://www.nrcan.gc.ca/earth-
sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-
products/educational-resources/9579 

• odkazy na další tutoriály: http://epsilon.nought.de/ 

 

 

 

http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9309
http://earth.esa.int/applications/data_util/SARDOCS/spaceborne/Radar_Courses/
http://earth.esa.int/applications/data_util/SARDOCS/spaceborne/Radar_Courses/
http://elib.dlr.de/82313/1/SAR-Tutorial-March-2013.pdf
http://elib.dlr.de/82313/1/SAR-Tutorial-March-2013.pdf
http://elib.dlr.de/82313/1/SAR-Tutorial-March-2013.pdf
http://elib.dlr.de/82313/1/SAR-Tutorial-March-2013.pdf
http://elib.dlr.de/82313/1/SAR-Tutorial-March-2013.pdf
http://elib.dlr.de/82313/1/SAR-Tutorial-March-2013.pdf
http://elib.dlr.de/82313/1/SAR-Tutorial-March-2013.pdf
http://earth.eo.esa.int/polsarpro/tutorial.html
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
https://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9579
http://epsilon.nought.de/


Dotazy? 

souckovajana@gmail.com 


