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Förord och tacksägelser 
 

Fjärranalys var den gren inom geomatik som intresserade mig mest innan jag började på KTH 

och fjärranalyskurserna var de kurser jag verkligen gillade när jag väl satt där i skolbänken. 

När min handledare Hans frågade mig om jag var intresserad av att testa en 

klassificeringsmetod som han var nyfiken på, tvekade jag inte många minuter.  

Att skriva det här arbetet har inte varit det lättaste jag tagit mig an. Jag har slitit mitt hår och 

skrapat mina knän för att få det klart. Som tur är har jag haft många människor som stöttat 

mig.  

Jag vill tacka min handledare Hans Hauska för att han vänligt men bestämt pressat mig att 

göra klart mitt arbete men samtidigt låtit mig göra det i min egen takt. Hans stöd har varit 

mycket viktigare än han anat. Jag vill också tacka Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad 

på KTH och avdelningen för geomatik samt professor Yifang Ban, för att jag fick gå 

utbildningen till teknisk lantmätare. Detta har gjort det möjligt för mig att jobba med något 

jag verkligen vill. 

De som står mig nära har förstått vilken stress jag känt över mitt arbete. Jag vill tacka mamma 

Birgitta, pappa Janne och lillasyster Hanna, för att de inte pressat mig utan stöttat mig. Jag vill 

särskilt tacka Emma Lundberg och Alexandra Björk för formidabel hjälp med svenskan. Jag 

vill också tacka alla mina vänner, nya och gamla. Ibland har de helt oväntat gett mig ett ord på 

vägen som fått mig att kämpa lite till.  

Tack till Global Land Cover Facility (GLCF) för höjdmodellen till projektet. GLCF 

tillhandahåller höjdmodeller över hela världen. Dessa kan laddas ner på deras hemsida, 

www.landcover.org, för användning i analyser och för icke-kommersiellt bruk. 

 

 



 

Sammanfattning 
 

I det här examensarbetet jämförs den objektsökande klassificeringsmetoden Extraction and 

Classification of Homogenous Objects (ECHO) med en metod som klassificerar pixel för 

pixel, Maximum Likelihood Classification (MLC). Detta för att se om ECHO visar sig särskilt 

användbar när det gäller att klassificera signifikanta objekt i terrängen, som till exempel 

byggnader och åkrar. 

 

Efter litteraturgenomgången stod det klart att det är ganska tunnsått med litteratur om ECHO 

som inte är skrivna av utvecklarna själva. Detta trots att metoden funnits sedan 1970-talet. 

Sedan dess har utvecklingen när det kommer till sensorer på satelliter förbättrats i många 

avseenden, både den spatiala och den radiometriska upplösningen har ökat. Dessutom har 

andra objektorienterade klassificeringsmetoder så som FNEA i programvaran eCongnition 

och feature extraction i ENVI utvecklats. Detta gör att det är aktuellt att testa ECHO igen.  

 

Examensarbetet har använt fyra satellitbilder för klassificeringarna från fyra olika sensorer 

med fyra olika upplösningar. Bilderna är från Quickbird, IKONOS, SPOT och  landsat 4.  

Då klassningen görs oövervakat så har ISODATA använts för klustring av bilderna sedan har 

varje bild klassats med ECHO och MLC. Klassificeringarna görs med hjälp av programmet 

MultiSpec och den största svårigheten ligger i att välja ut parametrar och tröskelvärden för att 

göra bilderna rättvisa. Det viktigaste för att kunna jämföra metoderna är att hålla alla 

parametrar så lika som möjligt. 

 

Resultatet av analyserna visar inte på den skillnad mellan klassificeringsmetoderna som 

väntat. Kappavärdena och den genomsnittliga noggrannheten ligger lägre för ECHO än för 

MLC. Felmatriserna för MLC är bättre för samtliga bilder. Visuellt ger ECHO en mjukare 

framtoning då brus inte uppstår i samma utsträckning som för MLC. Att en klassificerad bild 

blir brusig innebär att enstaka pixlar bestämts tillhöra en annan klass än sina närmaste 

grannar, alltså en salt- och peppareffekt. På grund av den valda metoden är alla resultat i 

felmatriserna väldigt höga. 

 

Resultaten pekar åt olika håll och påvisar ingen favör för någon metod och slutsatsen är att 

metoderna är likvärdiga. Dock har det framkommit att det saknas bra och lättillgängliga 

verktyg för att kunna kvalitetssäkra en objektsökande metod och det finns potential för 

framtida forskning i ämnet. 

 

 



 iii 

Summary 
 

 

This thesis compares the object seeking classification method Extraction and Classification of 

Homogenous Objects (ECHO) with a method that classifies pixel by pixel, Maximum 

Likelihood Classification (MLC) to see if ECHO proves particularly useful for classifying 

significant objects in the terrain.  

 
When writing the literature review it became clear that it is rather scarce with literature 

regarding ECHO, which is not written by the developers themselves. This is despite the fact 

that the method exists since the 1970s. Since then sensors on satellites have been improved in 

many aspects like increased spatial and radiometric resolution. There has also been 

developments of other object-oriented classification methods such as FNEA in software 

eCongnition and feature extraction in ENVI. These developments make it interesting to test 

ECHO again. 

 

Images from four different sensors, with four different resolutions, were used in the study. 

These images are from QuickBird, IKONOS, SPOT and Landsat sensors. The classification 

was done unsupervised and the algorithm ISODATA was used for the clustering of the 

images. Then each image was classified with ECHO and MLC. Classification of the images 

was made using the program MultiSpec and the main difficulty lies in selecting proper values 

for parameters and thresholds. It is important to keep all parameters as similar as possible 

when comparing the methods. 

 

The result of the analysis does not show difference between the methods as large as expected. 

Kappa values and the average accuracy are lower for ECHO than for MLC. The error matrix 

for MLC is better for all images. Visually ECHO gives a softer impression with less noise 

than the MLC. Noise means that individual pixels were classified to belong to a different class 

than their immediate neighbors, ie a salt and pepper effect. All results in the error matrix are 

high due to the method chosen. 

 
The results point in different directions and show no favor for either method. The conclusion 

is that the methods are equivalent. However, it has emerged that there is no good available 

tool to evaluate an object seeking method and there is potential for future research on the 

topic.  
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1. Introduktion 
 

I Nationalencyklopedin står det följande om fjärranalys:  

 

”Insamling av information om ett föremål eller ett fenomen utan fysisk 

kontakt med föremålet eller fenomenet i fråga. I allmänhet avser fjärranalys 

studiet av jorden och dess atmosfär genom användandet av instrument som 

registrerar elektromagnetisk strålning vilken antingen sänts ut (emitterats) 

eller reflekterats av studieobjektet.” (NE, 2012) 

 

År 1972 sändes den första Landsat-satelliten upp för att under sin resa runt jorden fotografera 

planeten från utsidan (NASA, 2012). Sedan dess har forskare, i takt med att datorkapaciteten 

ökat, försökt utveckla nya metoder där man med datorns hjälp kan tolka det man ser på 

bilderna. Genom att visuellt undersöka bilderna kunde de lätt se förändringar på jordytan. Om 

en metod kunde skapas där en dator kunde fungera som ett bra alternativ till den mänskliga 

hjärnan vid sådana tolkningsanalyser så skulle många frågor kunna besvaras på ett enklare 

och snabbare sätt. Exempelvis hur stora areor förändrats och beräkningar för mängden skog 

som finns tillgänglig för avverkning. Med andra ord precis det som nationalencyklopedin 

säger att fjärranalys betyder. 

 

Metoden som används i det här examensarbetet, Extraction and Classification of Homogenous 

Objects (ECHO), är ingen ny metod. Den uppfanns på 1970-talet av R. L Kettig och D. A 

Landgrebe på Purdue University i West Lafayette i USA. De ville lämna sitt bidrag till den 

allt mer växande forskningen om jordens yta och tyckte att det saknades metoder i det här 

området. Till skillnad från de vanligaste metoderna som klassar bilden pixel för pixel ville de 

se om datorn kunde uppfatta de homogena fält som faktiskt finns på jordytan. Deras metod 

jämför först närliggande pixlar med varandra, lägger ihop de pixlar som uppfyller några 

förutbestämda krav så pixlarna tillsammans bildar objekt för att sedan klassificera hela 

objekten samtidigt (Kettig and Landgrebe, 1976). Sedan 1970 har den spatiala upplösningen 

på data vi får från satelliter ökat genom att sensorerna förbättrats och fler satelliter cirkulerar 

runt jorden. Att hitta data är inte längre ett problem utan snarare att hitta rätt data och en bra 

metod för att tolka och klassificera bilderna. I det här arbetet har ECHO jämförts med en av 

de vanligaste klassificeringsmetoderna, Maximum Likelihood Classification (MLC). Detta för 

att se hur bra en objektsökande metod som ECHO är på att klassa byggnader och homogena 

fält jämfört med MLC.  

 

Eftersom studien intresserar sig för skillnader mellan klassificeringsmetoder gör tydliga 

objekt i bilderna att det bli lättare att se om jämförelsen mellan metoderna varit lyckosam. De 

urbana objekten är ofta rektangulära och syns tydligt från ovan. Odlingsbara fält och åkrar har 

också ofta tydliga gränser. Tittar man på en satellitbild eller ett flygfoto kan ögat lätt urskilja 

hus från objekt av andra material och även hus från hus.  

 

I den här studien görs jämförelsen med hjälp av fyra bilder med olika upplösningar. Den 

första bilden är en Ikonosbild med upplösningen 1 m och är tagen över staden Muzaffarabad i 

Pakistan. Den andra är tagen över samma område och är en Quickbird men 0,6m upplösning. 

Bild numer tre är en SPOT bild med upplösningen 10 m och tagen över Uppsala. Den sista är 

en Landsat TM 5 och har en upplösning på 30 m, även denna tagen över Uppsala.  

 

 



 

1.1 Syfte  

 

Syftet med examensarbetet är att jämföra den objektsökande metoden Extraction and 

Classification of Homogenous Objects (ECHO) med metoden Maximum Likelihood 

Classification (MLC), som klassificerar pixel för pixel. Detta för att se om ECHO visar sig 

särskilt användbar när det gäller att klassificera objekt i terrängen, som till exempel 

byggnader och åkrar. Flera olika satellitbilder med olika upplösning samt sensorer kommer att 

användas i studien.  

1.2 Disposition 

 

Det här är en jämförande studie mellan metoder. Det första kapitlet innehåller introduktion, 

syfte och disposition. I kapitel två görs en litteraturgenomgång och kapitel tre beskriver data 

och programvaror. I kapitel fyra behandlas teorin bakom metoderna. Kapitlet följer en 

kronologisk ordning med utgångspunkt från analyserna i arbetet. Således beskrivs den teori 

vars metod använts först, överst i kapitlet. Denna ordning återkommer i både kapitel fem och 

sex. 

 

Kapitel fem beskriver hur analyserna gått till från början till slut på sådant sätt att man kan 

upprepa hela arbetet om man så önskar. I kapitel sex presenteras resultaten och en diskussion 

om dessa. Därefter följer kapitel sju som innehåller arbetets slutsatser. 
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2. Objektorienterad klassificering och bildsegmentering 

 
Många urbana objekt som vi med ögat skulle klassa som ett och samma är inte homogena i 

färg och intensitet. Därför är ”pixel för pixel”-klassificeringsmetoder inte alltid effektiva när 

det kommer till en stadsmiljö (Zhang and Wang, 2004).  Det här examensarbetet vill därför 

undersöka om en objektsökande metod kan lyckas bättre med att klassa just byggnader.  

Jämförande studier är vanligt förekommande. Dock är det ofta sensorerna, bildernas spatiala 

kvalité eller den terräng man vill undersöka som är huvudsyfte med dessa studier och inte 

valet av klassificeringsmetod.  

 

ECHO är som tidigare nämnts en gammal objektsökande metod som på senare tid inte fått så 

mycket uppmärksamhet. Då ECHO utvecklades på 1970-talet var den enda tillgången på 

satellitdata från Landsat 1 med upplösningen 56x79 meter eller från flygbilder. Trotts detta 

fick man goda resultat med hjälp av ECHO och därför är det intressant att titta på vilka 

resultat ECHO man kan få med dagens data. Den här studien vill också visa hur ECHO står 

sig mot andra klassificerings metoder när det kommer till att korrekt klassa objekt som 

byggnader. I bilder med lägre upplösning är hus för små objekt för att kunna representeras 

med en pixel därför blir även odlingsfält intressanta i den här studien.  

 

År 2006 genomförde Qian Yu med flera från University of California Berkley en studie där 

man jämförde objektorienterad klassificering med ”pixel för pixel”-klassificering (Yu m.fl., 

2006). De tittade på möjligheten att klassificera vegetation ur högupplösta flygburna bilder 

från Digital Airborne Imaging System (DAIS) med 1 meters upplösning.  

Yu och hans kollegor diskuterade alternativ för segmentering och vägde för och nackdelar.  

Ett alternativ var Fractal Net Evolution Approch (FNEA). FNEA är en teknik som är 

inkluderat i programvaran eCognition. Den jämför homogeniteten mellan två enheter och 

aggregerar dessa om de uppfyller kriteriet för homogenitet och får således enheterna att växa 

(Yu m.fl., 2006). FNEA tar hänsyn till områdenas spektrala egenskaper, men också 

områdenas geometri. Målet är alltså att med hjälp av denna iterativa metod få alla objekt i 

bilden att vara så lågt heterogena som möjligt (Blaschke and Strobl, 2000). Programvaran 

eCognition och FNEA har lyckats fånga stora delar av markanden och 50% av alla artiklar 

som publicerats i ämnet använder den. (Blaschke, 2010) 

 

Yu m.fl. diskuterade  Extraction and Classification of Homogenous Objects (ECHO) med 

ISODATA för segmentering som ett reellt alternativ för deras studie och menade att man just 

med ECHO hade haft framgångar i tidigare studier. Yu m.fl. valde att använda FNEA och 

eCognition. Detta val gjordes för att eCognition som programvara är användarvänligt och på 

grund av att metoden tar hänsyn till både spektral och spatial information. För klassificeringen 

valdes K-Nearest Neighbor (K-NN) och då den första, alltså 1-NN. 1-NN är en icke-

parametrisk klassificerings algoritm. Det betyder att den inte tar hänsyn till någon statistisk 

distributionsfunktion utan markerar det oklassade objektet med samma tecken som dess 

närmaste träningsobjekt. Som jämförelse till FNEA med 1-NN valdes Maximum Likelihood 

Classification (MLC) (Yu m.fl., 2006). 

 

The Iterativ Self-Organizing Data Analysis Technique (ISODATA) är en klustringsmetod och 

ingen objektorienterad metod och används ofta vid oövervakad klassificering för att skapa 

träningsytor. Metoden bygger på en iterativ algoritm som klassar pixlarna med hjälp av det 

minsta spektrala avståndet mellan en pixel och ett klustercenter. När pixeln klassats beräknas 



 

klustercentret om. Detta görs tills ett kriterium som användaren bestämt uppnåtts 

(Venkateswarlu and Raju, 1992; Repaka and Truax , 2004). 

 

Testområdet för Yu och hans kollegor var en halvö, Point Reyes National Seashore, i norra 

Kalifornien i oktober år 2001. De fokuserade på fyra huvudsakliga markklasser: skog, 

buskage, örter och icke-vegetabiliska materiel. Efter segmenteringen kunde man se att 

objekten var stora för markklassen ”örter” och ganska små för klassen ”skog”. Eftersom det är 

oktober är örterna vissna men är fortfarande kompakt placerade och har ingen större höjd 

vilket gör att de som grupp är lätta att detektera. Trädkronornas struktur är väldigt 

oregelbundna om man tänker på avstånd mellan träd, skuggor och textur. Detta gör att det är 

svårt att gruppera ihop olika arter till ett objekt skog. Average accuracy (medelnoggrannhet) 

och overall accuracy (genomsnittlig noggrannhet) för den objektbaserade klassificeringen 

med 1-NN är 51.03% respektive 58,37% jämfört med den pixel-per-pixel klassificerande 

MLC där dessa värden var 61,81% respektive 41.38%. Detta tyder på att MLC har större 

möjlighet att klassificera arter med få och små träningsytor men är en sämre klassificerare när 

träningsytorna blir stora och många. Anledningen till detta är att om träningsytorna blir stora 

så får man med skuggor, lokala variationer i densitet och variation i storlek på grödan. Med 

andra ord är inte ytan mer normalfördelad för att den är större. Objektbaserade 1-NN visar 

inga tecken på att vara beroende av träningsytornas antal och storlek (Yu m.fl., 2006). 

 

Yu och hans kollegor kom i huvudsak fram till tre slutsatser. Genom att använda en 

objektbaserad klassificeringsmetod försvinner lite av den salt- och peppareffekt som man får 

med en vanlig ”pixel för pixel”-metod. Den objektbaserade 1-NN metoden utklassade MLC 

när det kommer till genomsnittlig noggrannhet, men MLC fick högre medelnoggrannhet och 

var bättre på klassificering av kategorier med små och få träningsytor. De konstaterade också 

att traditionell tolkning av noggrannhet inte duger för heterogena system. Klassificering av 

satellitbilder bygger på statistik medan klassning av vegetation bygger på ekologi och arters 

släktskap. Detta gör att noggrannheten av klassificeringen är starkt beroende av hur 

träningsytor är bestämda och hur växter är distribuerade över ytan (Yu m.fl., 2006). 

 

ECognition är en programvara som många forskare använder vid klassificeringar som kräver 

segmentering eller där man vill testa hur väl segmentering fungerar på ett specifikt område. 

Till exempel använde Walker och Briggs eCognition när de ville kartlägga skog i Phoenix 

med hjälp av objektorienterad klassificering av digitala flygbilder (Walker and Briggs, 2007). 

Samma år presenterade Laliberte, Fredrickson och Rango en artikel om att klassificera 

landområden med hjälp av objektorienterad klassificering med bilder från Quickbird 

(Laliberte m.fl, 2007).   

 

Den objektbaserade klassificeringsmetoden är inte någon ny idé. Dock har man inte funnit 

någon riktig nytta med tekniken förrän vi fick högupplösta satellitbilder (Yu m.fl., 2006). 

ECHO, som Yu och hans kollegor såg som ett av alternativen till FNEA och eCognition, är en 

metod som uppfanns på 1970-talet av Kettig och Landgrebe. De publicerade metoden år 1976 

i en artikel i Geoscience Electronics. Kettig utryckte då att ett av baskraven för objektbaserad 

klassificering är att det objekt man vill klassificera är mycket större än en pixel. (Kettig och 

Landgrebe, 1976) ECHO är en segmenteringsalgoritm som är objektsökande och vars syfte är 

att hitta pixlar som är lika, slå ihop dem och skapa homogena objekt. Därefter klassificeras 

objekten. Hela objektet klassas på en gång och metoden som används för det är en metod som 

fungerar precis som MLC (Karakahya m.fl, 2003). Försöken som Kettig och Landgrebe 

gjorde 1976 gjordes dels på två bilder från Landsat-1 där upplösningen på bilderna är 79*79 

meter och dels på två digitala multispektrala bilder tagna från flygplan (Kettig och Landgrebe, 
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1976). De testade både Unsupervised ECHO (UnECHO) och Supervised ECHO (ECHO) mot 

vanlig MLC. ECHO visade sig ge bäst resultat för alla fyra bilderna tätt följ av UnECHO som 

också var den klassificeringsmetod som krävde kortast CPU-tid (Kettig och Landgrebe, 

1976). Dessutom passar unsupervised klassificering bättre när man ska klassificera 

högupplösta satellitbilder där de klasser man söker inte är helt homogena (Zhang and Wang, 

2004). 

 

ECHO ingår som en klassificeringsfunktion i programmet MultiSpec. Även detta har 

Landgrebe varit med och utvecklat. Multispec som programvara är dessutom kostnadsfri att 

ladda ner och det är en stor fördel. Han har också skrivit ett flertal handledningar till hur man 

klassificerar satellitbilder med hjälp av programmet Multispec. I en av handledningarna har 

han använt den historiskt viktiga bilden som kallas Flightline 1 (F1) och fått väldigt fina 

resultat med ECHO. Hans huvudsakliga slutsats är att man vill få största möjliga separabilitet 

mellan klasserna för att därmed få bra resultat. För att uppnå det måste det skapas tydliga och 

väl avgränsade klasser och då är det viktigt att analytikern har stor kunskap om marken 

(Landgrebe, 1994).  

 

Jiménez och hans kollegor vid University of Puerto Rico (Jiménez m.fl, 2005) utförde tre 

olika experiment och kom i samtliga fall fram till att UnECHO gav ett bättre resultat och var 

mer meningsfull för den mäskliga analytikern än vanlig ”pixel för pixel”-klassificering. Det 

första experimentet utfördes på data från sensorn HYDICE som är en hyperspektral sensor 

med 210 band. Här har man klustrat bilden med K-means och sen klassificerat den med 

UnECHO. Jiménez menar att UnECHO förbättrar noggrannheten med 16% från klustringen. 

Framförallt att den framhäver objekt som vägar och hus på ett bättre sätt.  

Det andra experimentet bekräftar bara det första. Skillnaden är att man använt bilder från 

Airborne Visible Infrared Imaging Spectrometer (AVIRIS) i stället. Det sista experimentet 

som Jiménez och hans kollegor gör syftar till att se om UnECHO kan användas för att 

förbättra resultatet av en supervised MLC. I det här experimentet sätter man också olika 

cellstorlekar för att se skillnaden. Man testar 2x2, 3x3 och 4x4. 2x2 ä den minsta cellstorlek 

tillåten i oövervakad ECHO (Kettig, 1976). Resultatet pekar på att en cellstorlek på 4x4 ger 

bäst resultat men beräkningarna tar längre tid. Dock ger alla cellstorlekar ett förbättrat resultat 

med UnECHO jämfört med MLC.  

  

I det här arbetet sker jämförelsen mellan den objektbaserade segmenteringsmetoden UnECHO 

och ”pixel för pixel”-metoden MLC. Även klassificeringen med MLC sker oövervakat. Att 

ECHO valdes som metod beror på att det fanns ett intresse hos handledaren att utforska om 

ECHO tillämpat på bilder tagna med dagens sensorer.  

  



 

3. Data och Programvaror  

3.1 Data 

 

Fyra olika bilder används i den här studien. Bilderna har olika upplösning för att se som de 

olika metoderna visar på någon tydligare skillnad när upplösningen blir högre eller lägre. Då 

ECHO skapades på 1970-talet var den upplösning som fanns att tillgå på bilder motsvarande 

den som Landsat-1 bilden hade. Examensarbetet vill undersöka om upplösnigen påverkar 

vilken klassificerare som är bäst när det kommer till byggnader, åkrar och liknade objekt. 

 

Två av bilderna som använts i det här examensarbetet är satellitbilder över staden 

Muzaffarabad i den pakistanska delen av Kashmir. Muzaffarabad är provinshuvudstad och 

ligger i bergskedjan Hindukush där de två floderna Jehlum och Neelum flyter samman. 

Hindukush sträcker sig från Himalaya över Pakistan och ner i Afghanistan. Höjdskillnaderna 

är på över 700 meter från dal till topp och det är ett oländigt landskap med torrt klimat. I 

oktober 2005 drabbades Muzaffarabad av en jordbävning som mätte 7.6 på Richterskalan. 

Jordbävningen blev en stor humanitär katastrof med stora skador på bland annat byggnader. 

 

 
Figur 1: Ikonosbild över Muzaffarabad tagen 2002-09-15. 

Bilden ovan (Figur 1) är en IKONOS-2 bild från 2002-09-15 kl 06.10, innan jordbävningen. 

Den spatiala upplösningen i bilden är 1 meter. Den är upplösningsförbättrad med hjälp av en 

pankromatisk bild, s.k. pan sharpened. Den andra bilden (Figur 2) som används i analysen är 

tagen bara några veckor efter katastrofen och är en Quickbirdbild från 2005-10-22 kl 06.00, 

också denna pan sharpened. Den spatiala upplösningen på denna bild är 0,6 meter. Bilderna 
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var givna till avdelningen för ett tidigare examensarbete av Qaisar Khyber (2009) och de 

syntes lämpliga för den här studien.  

 

Bilderna som används i analysen är båda i koordinatsystemet UTM med Datum WGS 1984 

och ligger i Zon 43 (72E till 78E) och rad S (32N till 40N).   

 

 
Figur 2: Quickbird över Muzaffarabad tagen 2005-10-22 

 

I början av projektet som mynnande ut i den här rapporten fanns funderingar på huruvida en 

analys av förändringar i tid kunde vara ett bra sätt att visa på skillnader mellan 

klassificeringsmetoderna. Denna idé slopades men då hade Quickbird-bilden redan 

registrerats ihop med Ikonos-bilden och det är därför den bilden använts i resten av projektet. 

Av samma anledning används även en höjdmodell i arbetet. Höjdmodellen kommer från 

Global Land Cover Facility (GLCF). Det är Worldwide Reference System-2 (WRS-2) 

konverterat höjddata från radarsystemet Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) med 90 

meters upplösning (USGS, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De två andra bilderna (figur 3 & 4) är över området mellan Stockholm och Uppsala och 

kommer från lantmäteriet. Den första bilden är en SPOT 4 -bild som är upplösningsförbättrad 

med en pankromatisk bild till 10 m. Originalen till de multispektrala banden har upplösningen 

20 m. SPOT är en fransk-svensk satellit. Bilden är tagen den 24 juni 2009 kl 12:38. Den sista 

bilden är en Landsat TM 5 från den 28 juni 2009 kl 9:47. Tagen bara 4 dagar efter SPOT-

bilden. Den har 30 meters spatial uppslösning. (Se tabell 1.) 

 

 

 
Figur 3: SPOT 4 -bild över norra Mälaren med Stockholm i östra kanten och Uppsala i norra. 
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Figur 4: Del av Landsat TM 5 med Uppsala i Norr och Stockholm i sydöst. 

Tabell 1: Satellitbilds data 

 resolution  våglängder nm Swath with at nadir 

Quickbird 2.4 m mulitspektral Blå  450-520 16,5 km  

 0.6 m  pansharpend Grön 520-600  

   Röd 630-690  

   Near-IR 760-890  

      

IKONOS 4.0 m mulitspektral Blå  450-520 11 km  

 1.0 m pansharpend Grön 520-560  

   Röd 630-690  

   Near-IR 760-900  

      

SPOT 20.0 m mulitspektral Blå  430-470 120 km 

 10.0 m pansharpend Grön 500-590  

   Röd 610-680  

   Near-IR 790-890  

      

Landsat 5 30.0 m mulitspektral Blå  450-520 185 km 

   Grön 520-600  

   Röd 630-690  

   Near-IR 760-900  



 

 

3.2 Programvaror 

 

3.2.1 MultiSpec 

 

MultiSpec är ett programvarupaket utvecklat för att analysera multi- och hyperspektral data. 

Det är utvecklat av David Landgrebe och Larry Biehl på Purdue University, West Lafayette, 

Indiana. Det är så kallat free software som går att ladda ner utan kostnad till Windows såväl 

som till Macintosh (Purdue Research Foundation 2010). 

 

I inledningen till programbeskrivningen framhåller skaparna att MultiSpec är lätt att 

implementera för alla som sysslar med någon typ av geografisk forskning och som har en 

datorplattform adekvat för detta. Det är enligt skaparna lätt att använda och lätt att lära sig 

Dessutom är det är enkelt att importera och exportera data av många olika format (Landgrebe 

and Biehl, 2001). 

 

MultiSpec används i det här examensarbetet vid klustring och klassificeringarna av 

satellitbilderna. Samt för att skapa de bildfiler som ligger till grund för redovisning av 

resultat. 

 

3.2.2 Geomatica 10.2 

 

Geomatica 10.2 har utvecklats av det kanadensiska företaget PCI Geomatics och 

marknadsförs som en fullständig programvarulösning för dig som jobbar med fjärranalys. Den 

hanterar båda raster och vektordata och har stöd för över 100 olika format (PCI 2010). 

 

Geomatica 10.2 används för att registrera bilderna till varandra och för att lägga till den 

digitala höjdmodellen.  
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4. Kunskapsinsamling och metod 
 

 

4.1 Klassificeringsmetoder 

 

Metoderna som används i detta examensarbete kan användas både som övervakad och 

oövervakad klassificering. Övervakad klassificering med hjälp av träningsytor är kanske den 

vanligaste typen, men för att detta ska bli bra krävs god kännedom om platsen där bilden är 

tagen. Det bästa är om man kan åka till området och kartlägga några specifika marktyper som 

man senare använder som träningsytor. Oövervakad klassificering har inget krav på detta utan 

man låter datorn strikt använda pixlarnas egenskaper för att avgöra vad som finns på bilden. 

Därefter är det analytikerns uppgift att lägga samman och namnge de olika klasserna 

(Campbell, 2002). 

 

4.1.1 ISODATA 

 
Iterative Self-Organizing Data Analysis som förkortningen ISODATA står för är en 

klustringsmetod som tillåter kluster från en tidigare iteration att slås ihop, delas eller upplösas. 

 

4.1.1. 1 Övergripande 

 

ISODATA är en iterativ algoritm som baserar sig på minimering av det euklidiska avståndet 

mellan den pixel som vid en viss iteration är bestämd som klustercenter och resten av pixlarna 

i klustret. Inför nästa iteration kan en annan pixel ha funnits mer lämplig som klustercentra 

och nya iterationer görs så länge som en viss mängd av klustercentra byter plats. Detta 

innebär automatiskt att man minskar variansen. ISODATA bygger på en annan 

klustringsmetod som heter K-means. Skillnaden är att det finns regler för när kluster ska 

delas, slås ihop eller upplösas. Dessutom har den några parametrar som till exempel 

bestämmer det minsta antal pixlar som ett kluster får ha (Venkateswarlu and Raju, 1992). 

 

Först väljs startpunkter ut. Detta kan göras helt godtyckligt eller med hjälp av någon vald 

algoritm. Oavsett hur det går till så kommer de slutliga klusterpunkterna bli bra (Ball m.fl, 

1965). Därefter kommer alla pixlar associeras med den startpunkt, eller klustercenter, som är 

närmast beräknat på det euklidiska avståndet. När alla pixlar associerats testas att tillräckligt 

många pixlar bytt klustercenter för att det ska vara rimligt att köra iterationen en gång till. 

Första gången man kör iterationen har alla pixlar bytt centra. Tröskelvärdet som bestämmer 

när det är för få pixlar som bytt centra sätts av användaren. Om det blir så att man ska köra 

iterationen en gång till beräknas medelvärdet för alla kluster. Därefter associeras pixlarna 

återigen till dess klustercenter (Landgrebe m.fl, 2001). Klassificeringen kan också avslutas 

när man gjort ett förutbestämt antal iterationer (Lillesand m.fl, 2004). 

 

Det görs också en del statistiska test mellan iterationerna. Om ett klusters standardavvikelse är 

större än vad som bestämts som gränsvärde, delas klustret. Om ett kluster består av färre 

pixlar än ett förutbestämt minimum så tas klustret bort helt. Det går också att bestämma ett 

minimiavstånd mellan olika klustercentra; ligger de närmare än detta avstånd slås klustren 

ihop (Lillesand m.fl, 2004). 



 

 

4.1.1.2 Matematiskt 

 

ISODATA är en iterativ process och pressenteras här nedan i tabellform (Ball m.fl, 1965). 

 
Tabell 2: ISODATA-algoritmen. 

Steg 1. Välj ut startpunkter, klustercentrum.  Ci 

 

Steg 2. Associera alla pixlar med den starpunkt som är närmast, d.v.s. har det 

kortaste euklidiska avståndet. Olika kluster bildas med startpunkten som 

klustercentra. 

𝑆 = √𝑠𝑥
2 + 𝑠𝑦

2 , 𝑠 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡 

Steg 3. Testa hur många pixlar som associerats med ett nytt klustercentra, alltså bytt 

klustercentra, för att se om ISODATA ska fortsätta till nästa steg i 

iterationen. Antal pixlar som måste byta centrum bestäms av användaren. 

Om för få pixlar byter centra stoppar iterationen. 

Steg 4. Beräkna medelvärdet för alla kluster. 

  

�̅� =
1

𝑃
∑ 𝑝𝑖 

P= antal pixlar i klustret, pi= i;te pixeln, �̅�= 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑛 𝑖 𝑘𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡. 

 

Steg 5. Låt medel pixeln bilda det nya klustercentrat 

 

�̅� => 𝐶𝑖 

�̅� = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑛 𝑖 𝑘𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡, 𝐶𝑖 = 𝑘𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 

Steg 6. Klustret har för stor standardavvikelse, klustret delas. 

 

𝜎 = √
1

𝑃
∑(𝑝𝑖 − �̅�)2 > 𝑇𝜎 => 𝑘𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠  

𝑇𝜎= maximum standardavvikelse, P= antal pixlar i klustret, pi= i;te pixeln, 

�̅�= 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑛 𝑖 𝑘𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡. 

 

Steg.7 För få pixlar i klustret, klustret tas bort. 

 

𝑃 < 𝑇𝑖 

𝑇𝑖=minimum antal pixlar, P= alla pixlar i klustret 

 

Steg 8. Klustren ligger för nära varandra, klustren slås ihop. 

 

𝑆 = √�̅�𝑖
2 + �̅�𝑗

2 < 𝑇𝑠 

𝑠 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑𝑒𝑡, �̅� = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑛 𝑖 𝑘𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡,   
𝑇𝑠 = 𝑒𝑡𝑡 𝑏𝑒𝑠𝑡ä𝑚𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑. 
 

Steg 9. Starta om iterationen igen på Steg 2 
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4.1.2 ECHO 

 

Extraction and Classification of Homogenous Objects eller ECHO, är en MLC-klassificerare 

som först segmenterar bilden till objekt som är spektralt homogena och sen klassificerar dessa 

objekt med avseende på hur lika de är varandra statistiskt (Chen, 1999). Metoden utvecklades 

på 1970-talet på Laboratory for Application of Remote Sensing (LARS) vid Purdue 

University i West Lafayette av R.L. Kettig med flera (1979). Den har sedan länge funnits med 

i programpaketet MultiSpec som också är utvecklad på samma laboratorium. 

4.1.2.1 Övergripande 

 

ECHO är en så kallad spatial-spektral klassificerare och arbetar i två steg. Först segmenterar 

den bilden till statistiskt homogena områden, sedan klassificerar den all data med hjälp av den 

väl kända Maximum Likelihood Classification (MLC) (Landgrebe m.fl, 2001). Den kan 

användas både övervakat (supervised), vilket var det sätt den användes på från början och 

oövervaktat (unsupervised) med hjälp av en klusteralgoritm som ISODATA eller K-means 

(Landgrebe, 1980; Jiménze m.fl, 2005). 

 

I det första steget vid klassificering med hjälp av ECHO, segmentering av all data, använder 

man sig av ett objektssökande och konjunktivt angreppssätt.  Att klassificeraren är 

objektssökande innebär att den undersöker hur homogena pixlarna inom objektet är. 

Konjunktiv innebär att man först gör en uppdelning av pixlarna i små grupper och sedan sätter 

ihop intilliggande grupper som man upptäckt är statistiskt lika (Kettig och Landgrebe, 1976). 

 

Segmenteringen kan man också dela upp i två steg. Det första steget är att dela in pixlarna i 

små rektangulära grupper som kallas celler. Hur stora cellerna är bestäms av användaren men 

2x2 är det som vanligtvis används. Därefter utsätts cellerna för ett statistiskt test där man 

testar homogeniteten inom cellen. För att avgöra om cellen godkänns eller inte, används ett 

tröskelvärde som sätts av användaren (Landgrebe m.fl, 2001). De celler som inte klarar testet 

kallas singulära och antas överlappa en gräns och de klassificeras pixel för pixel (Landgrebe, 

1980). 

 

I det andra steget av segmenteringen testas de celler som angränsar till varandra för att se om 

man kan sätta ihop dem till ett större område. Även här tittar man på statistisk likhet och det 

är bara de celler som inte är singulära som testas.  På detta vis kan ett objekt i bilden växa tills 

någon av testerna fallerar. Då har objektet förhoppningsvis antagit sin naturliga form 

(Landgrebe, 1980). 

Härefter inleds steg två i ECHO. Alla objekt, de homogena celler som lagts samman och de 

pixlar som finns i de singulära cellerna, klassificeras med hjälp av MLC (Kettig och 

Landgrebe, 1976). 

 

4.1.2.2 Matematiskt 

 

I oövervakad ECHO är en cell singulär om roten av variansen dividerat med medelvärdet av 

cellen är större än tröskelvärdet (se formel 1). När en cell är singulär är den inte homogen och 

kommer då klassificeras pixel för pixel med hjälp av MLC (Landgrebe, 1980). 

 



 

√
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠𝑒𝑛

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡
> 𝑇 => 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙ä𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑙     (1) 

𝑇 = 𝑡𝑟ö𝑠𝑘𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡  
 

I supervised ECHO ser formeln lite annorlunda ut. y är pixlarna i cellen som ska testas för 

homogenitet och ωj är sannolikheten att ett objekt tillhör klassen j, låt p få beteckna en 

villkorad täthetsfunktion för de angivna variablerna och klasserna och Q är sannolikheten för 

att y inte är singulär. (se formel 2 & 3) (Landgrebe, 1980). 

 

𝑙å𝑡 𝒚 = (𝒚1, 𝒚2, … 𝒚𝑚)     

𝑄𝑗 (𝒚) = ∑ (𝑦𝑘 − 𝑚𝑗)
𝑇
𝐶𝑗

−1𝑚
𝑘=1 (𝑦𝑘 − 𝑚𝑗) > 𝑇 => 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑙ä𝑟 𝑐𝑒𝑙𝑙  (2) 

𝑝 (𝑦|𝜔𝑖) =
𝑚𝑎𝑥

𝑗
 𝑝 (𝑦|𝜔𝑗) , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝐽     (3) 

 

Där m är det uppskattade medelvärdet och C den uppskattade kovariansen för klass j.  

 

Därefter kollas det om de celler som inte är singulära är statistiskt lika med alla intilliggande 

celler för att se om man kan slå ihop dem och på så sätt få objekten att växa. Låt  𝒙 =

(𝒙1, 𝒙2, …𝒙𝑛) beteckna en homogen cell eller flera homogena celler som redan slagits ihop, 

och låt 𝒚 = (𝒚1, 𝒚2, … 𝒚𝑚) fortsätta beteckna den nu homogena cellen som ska testas. Låt f 

och g vara täthetsfunktionen för x respektive y. Det som ska göras är ett statistiskt test som 

testar om f=g. Låt Ω få beteckna alla möjliga flervariabla normalfördelningar och låt återigen 

p få beteckna en villkorad täthetsfunktion för de angivna variablerna och klasserna (Kettig 

och Landgrebe, 1976; Landgrebe, 1980). 

 

 

För unsupervised ECHO gäller att Ω={N(x: m, C)} och för supervised ECHO gäller att 

Ω={p(𝑥|𝑤𝑗); j=1,2…J}. Cellerna kommer läggas samman om ekvationen är mindre än T som 

är ett tröskelvärde satt av användaren (se formel 4) (Landgrebe, 1980). 

 

 

[
 
 
 
 

max
𝑓∈Ω
g=f

𝑝(𝒙,𝒚|𝑓, 𝑔) max
𝑓𝜖Ω
g∈Ω
g≠f

 𝑝(𝒙|𝑓)𝑝(𝒚|𝑔)⁄

]
 
 
 
 

< 𝑇 => 𝐶𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎 ä𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑚𝑎 𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠 (4) 
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4.1.3 MLC 

 

 

Maximum Likelihood Classification (MLC) är en vanlig klassificeringsmetod som kan 

användas både övervakat (supervised) och oövervaktat (unsupervised). Den beräknar med 

hjälp av träningsytor en täthetsfunktion med vilken man kan klassificera pixlarna i en 

datamängd (Lillesand m.fl, 2004). 

 

4.1.3.1 Övergripande 

 

Vid klassificering med MLC tilldelar man en pixel en klasstillhörighet genom att man jämför 

täthetsfunktion för alla klasser med pixelns intensitetsvärde. 

 

För att bestämma täthetsfunktionen för en markanvändningsklass använder man statistiken 

från träningsytorna och skapar en medelvärdesvektor och en kovariansmatris. Man antar att 

spektralvärdena i markanvändningsklassen är normalfördelade kring medelvärdesvektorn och 

man kan därför beskriva markanvändningsklassen helt och hållet utifrån det. Nästa steg är att 

ta fram själva täthetsfunktionen för markanvändningsklassen. Detta gör man genom att 

beräkna sannolikhetsfunktionen för en given pixel för varje klass med hjälp av medelvektorn 

och kovariansmatrisen (Lillesand m.fl, 2004; Richards m.fl, 2006; Axelson m.fl, 1993). 

 

Efter att man beräknat en pixels täthetshetsfunktion för varje given klass jämför man värdena.   

Den klass med det högsta värdet på täthetsfunktionen för pixeln är den klass som man tilldelar 

pixeln. Denna beräkning gör man för alla pixlar i datamängden tills alla pixlar tillhör en klass 

(Lillesand m.fl, 2004).  

 

 

4.1.3.2 Matematiskt 

 

För att bestämma markanvändningsklassen för varje pixel i MLC vill man hitta den klass ωi 

för vilken sannolikhetsfunktionen 𝑝(𝜔𝑖|𝒙) är störst. Där x är den aktuella pixelns 

intensitetsvektor. Med andra ord vill man ha tag i den största sannolikheten att en pixel tillhör 

en klass (se formel 5). 

 

𝒙 ∈ 𝜔𝑖, 𝑖𝑓       𝑝(𝜔𝑖|𝒙) > 𝑝(𝜔𝑗|𝒙)       𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙       𝑗 ≠ 𝑖,    (5) 

𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛   
 

Den klass som ger den maximala sannolikheten är den klass man sedan säger att en pixel 

tillhör. 

 

Sannolikhetsfunktionen 𝑝(𝜔𝑖|𝒙) är dock inte en känd funktion. Från träningsytorna kan man 

beräkna en medelvärdesvektor och en kovariansmatris för varje klass. Utifrån dessa kan man 

beräkna sannolikheten 𝑝(𝒙|𝜔𝑖) att en pixel från klass ωi har intensitetsvektorn x. De båda 

sannolikhetsfunktionerna är sammankopplade via Baye´s teorem (Richards m.fl, 2006): 

 

𝑜𝑐ℎ 𝑓å𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚   𝑝(𝜔𝑖|𝒙) = 𝑝(𝒙|𝜔𝑖)/𝑝(𝒙)   (6) 

 



 

Den ovan nämnda formel för jämförelse mellan sannolikheterna blir då: 

 

𝒙 ∈ 𝜔𝑖, 𝑖𝑓       𝑝(𝒙|𝜔𝑖)𝑝(𝒙) > 𝑝(𝒙|𝜔𝑗)𝑝(𝒙)       𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙       𝑗 ≠ 𝑖,    (7) 

𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛   
 

 

De olika sannolikhetsfunktionerna som ska jämföras får man genom att beräkna dem utifrån 

medelvärdesvektorn och kovariansmatrisen från träningsytor för respektive klass. Man antar 

att spektralvärdena i markanvändningsklassen är normalfördelade kring medelvärdesvektorn 

och man kan därför beskriva markanvändningsklassen helt och hållet utifrån det. Sedan testar 

man sannolikheten 𝑝(𝒙|𝜔𝑖)  för varje klass (se formel 8) 

 

𝑝(𝒙|𝜔𝑖) =
1

√(2𝜋)|Σi|
𝑒𝑥𝑝 [

−1

2
(𝒙 − 𝑚𝑖)

𝑇Σ𝑖
−1(𝒙 − 𝑚𝑖)] , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 (8) 

 

Där ωi fortfarande betecknar i:te klassen, mi är medelvektorn för klass i och ∑i är 

kovariansmatrisen för densamma.  (Hoffbeck m.fl, 1995; Richards m.fl, 2006)   

 

 

 

 

 

4.3  Värdering av resultat. 

 

4.3.1 Kappavärde och Genomsnittlig noggrannhet. 

 

 

Genomsnittlig noggrannhet, användarnoggrannhet och producentnoggrannhet är tre 

statistiska begrepp som med hjälp av en felmatris visar hur bra eller dålig en klassificering är. 

Vid beräkning av genomsnittlig noggrannhet använder man alla pixlar på diagonalen i en 

felmatris och sedan delas dem med det totala antalet pixlar i matrisen (Congalton, 1991; 

Lillesand m.fl, 2004). 

 

Genomsnittlig noggrannhet: ∑ 𝑥𝑖𝑖
𝑟
𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑟
𝑖,𝑗=1⁄ ,    (9) 

 

där r är antal rader, xii är antalet observationen på rad i och kolumn i (på diagonalen) samt xij 

är antalet observationen på rad i och kolumn j. 

 

Begreppet användarnoggrannhet eller commision error är ett mått på hur stor sannolikheten är 

att en viss pixel verkligen är klassad till den markklass den ska representera. Antal pixlar som 

är klassade korrekt delas med det totala antalet pixlar som är klassade till den markklassen. 

Alltså antal pixlar i diagonalelementet för en viss klass delas med radens totala antal pixlar. 

 

Producentnoggrannhet eller ommision error är ett mått på hur bra man kan klassificera ett 

område. Här delas diagonalelementet med kolumnens totala antal pixlar. De pixlar som inte är 

i diagonalelementet utan i kolumnen borde blivit klassade som de som är på diagonalen men 

har blivit uteslutna från den kategorin (Jensen, 2005; Lillesand m.fl, 2004). 
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4.3.2 Kappavärde 

 

Ett annat vanligt statistiskt värde som beräknas för att bedöma en klassificering är 

kappavärdet. När kappavärdet beräknas används även de icke-diagonala cellerna. Det är en 

jämförelse mellan den observerade noggrannheten för den här klassificeringen jämfört med 

den teoretisk bästa metoden minus värdet för en slumpmässigt vald metod. Där den teoretiskt 

bästa metoden ger att alla pixlar är på diagonalen (Congalton, 1991; Lillesand m.fl, 2004).  

 

Kappavärde: �̂� =
𝑁 ∑ 𝑥𝑖𝑖− ∑ (𝑥𝑖+∙𝑥+𝑖)

𝑟
𝑖=1

𝑟
𝑖=1

𝑁2−∑ (𝑥𝑖+∙𝑥+𝑖)
𝑟
𝑖=1

 ,    (10) 

 
där r är antalet rader, N är totala antalet observationer, x är antalet observationen på rad i och 

kolumn i, med andra ord diagonalelementet ii.  xi+ och x+1 är summan av alla observationen 

på i:te raden respektive i:te kolumnen (Congalton, 1991). 

 

 

En klassificering bör ha ett kappavärde på över 75 % för att anses bra, medan 40-75 % anses 

vara en godkänd klassificering och ett kappavärde under 40 % är ett dåligt resultat (Fitzgerald 

m.fl, 1994).  

  



 

5. Klassificering av multispektrala satellitbilder 
 

5.1 Förberedande arbete med bilderna - registrering 

 

 

I den ursprungliga planen fanns en tanke att en förändringsanalys med hjälp av Ikonos-bilden 

och Quickbird-bilden skulle komma till hjälp vid utvärderingen av de olika 

klassificeringsmetoderna. Därför registrerades dessa bilder ihop med hjälp med Geomatica 

10.2 och en höjdmodell från Global Land Cover Facility (GLCF) användes. Den höjdmodell 

som användes under hela registreringen laddades ner från GLCF (GLCF, 2010). 

 

Själva registreringen och den geometriska korrektionen gjordes med hjälp av funktionen 

Ortho Engine i Geomatica10.2. Först väljs vilken matematisk modell som ska användas. 

Därefter väljs vilket koordinatsystem, datum och upplösningen den fil som skapas ska få och 

vilket område på jorden bilderna representerar. Bilderna är i koordinatsystemet UTM med 

Datum WGS 1984 i Zon 43 (72E till 78E) och rad S (32N till 40N). 

 

I det här fallet registreras Quickbird-bilden ihop med Ikonos-bilden, då Quickbird-bilden har 

den högsta upplösningen. Vid registreringen hittas markkontrollpunkter så kallade GCP 

(Ground Control Points). Det vill säga punkter som är väl synliga i båda bilderna. Dessa 

markeras och därefter används en matematisk modell för att registrera ihop bilderna. I det här 

fallet används Rational functions med 10 koefficienter som modell. Det genomsnittliga RMS-

felet (Root Mean Square) blev mindre än 0.47 m. Horisontellt är RMS-felet inte större än 0.36 

m och vertikalt 0.30 m. Det var viktigt att RMS blev mindre än upplösningen på bilderna 

d.v.s. mindre än 1 meter.  

 

Då samtliga fyra bilder var geometriskt korrigerade till WGS84 då de tillhandahölls, så kunde 

analyserna av SPOT och Landsat TM göras direkt. 

 

 

5.2 Klassificering – ECHO vs. MLC med hjälp av MultiSpec 

 

Klassificeringen av satellitbilderna skedde oövervakat då ingen förstahandsinformation fanns 

om hur marktäcket såg ut i Muzaffarabad med omnejd varken före eller efter jordbävningen. 

För att kunna få jämförbara resultat för alla fyra bilder valdes därför att även klassa SPOT och 

Landsat TM bilderna oövervakat. För att få kunskap om hur MultiSpec och alla dess 

funktioner fungerar användes dokumentationen ”An introduction to Multspec” samt en artikel 

som steg för steg beskriver ett exempel där man övervakat klassificerar hyperspektrala bilder. 

Dessutom testades programmet ett antal gånger med olika parameterval i analyserna 

(Landgrebe and Biehl, 2001; Landgrebe, 1994). 

 

När MultiSpec används för att klassa satellitbilder oövervakat startars processen med 

klustring, i det här fallet med hjälp av ISODATA. Därefter görs en klassificering med hjälp av 

algoritmerna ECHO eller MLC (Landgrebe, 1994). För att förbättra klassningen ytterligare 

användes en funktion som heter Enhance Statistics för att beräkna vikter till de olika klasserna 

från klustringen och på så sätt ytterligare förbättra klassificeringen. Klassificeringen är alltså 

en flerstegsprocess. Det tillvägagångssätt som används under arbetet är det som beskrivs av 
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Landgrebe (1994) och som illustreras nedan (figur 5). Endast några få justeringar i form av 

antal klasser har gjorts. Vid klassificeringen användes alla band tillgängliga för varje 

satellitbild. 

 

 
Figur 5: Flödesschema 

 

Målet var att försöka fånga byggnader och fält därför valdes hus och grus-gräs som klasser i 

klassificeringen. I övrigt valdes klasser för en ganska grov uppdelning av bilden och därför 

valdes sju olika klasser för Quickbird, Ikonos och SPOT samt sex klasser för Landsat TM. 

Dessa är Hus, Grus, Grus-Gräs, Gräs, Skog, Vatten och Skugga. Hus som ska försöka fånga 

byggnader i bilderna. Klassen Grus är inriktad på att fånga vägar och grusplaner och andra 

områden som huvudskaligen innehåller stenmaterial. Klassen Grus är den klass som har mest 

likheter med Hus. Klasserna Gräs och Grus-Gräs representerar ytor som innehar någon typ av 

låg växtlighet representerade, såsom ängar, åkrar och hyggen. Grus-Gräs klassens ytor är inte 

lika tätbevuxna och har ofta genomslag av jordmån. Skog, Vatten och Skugga representerar 

vad de är. Den klassen som försvinner i bilderna från Landsat TM är klassen Skugga. När en 

första klassificering av Landsat TM gjordes klassades väldigt få pixlar som skugga och är 

därmed inte signifikant i dessa bilder då de har en lägre upplösning. Därför valdes den klassen 

bort i den klassificering av Landsat TM om används som resultat.  

 

För att nå målet med sju respektive sex klasser per bild skall det i klustringen väljas tre gånger 

så många klasser än vad som är önskat. När sedan klassificeringen är gjord, kombineras dessa 

till det önskade antalet klasser med hjälp av klassernas spektrala egenskaper och genom att 

visuellt studera satellitbilderna (Landgrebe, 1994). Efter tester med programmet bestämdes att 

de efter klustringen skulle finnas 27 respektive 23 klasser, med andra ord tre gånger så många 

plus några extra. Detta gav det mest tillfredsställande resultatet. 

 

 

  MLC ECHO 

Klustring 

Data 

 Finn Klass 

 Enh Stats 

Jämför  Jämför 

 

 

 

 

 Finn Klass 

 Enh Stats 

  

 

 

 



 

 

Klustringen gjordes med hjälp av ISODATA och med startvärde för den första klustringen 

genom algoritmen ”within eigenvektor volume”. Antal kluster valdes som tidigare nämnts till 

27 respektive 23 stycken. Minsta klusterstorlek valdes till fyra pixlar och när 99 procent av 

pixlarna inte byter klustertillhörighet stoppas iterationen.  

 

Därefter gjordes en klassificering med ECHO där klasserna viktades lika. Vid klassificering 

med ECHO valdes de förinställda värdena i funktionen som värdena på parametrarna. Minsta 

cellstorlek var två pixlar, vilket också är minsta tillåtna storlek på cellen vid oövervakad 

klassificering (Landgrebe, 1980). Tröskelvärdet för om cellen är homogen var 2 % och 

tröskelvärdet för om cellerna ska slås ihop sattes också till 2 %. Funktionen Enhance Statistics 

kördes för att automatiskt vikta de olika klasserna. Även här användes de förinställda värdena 

för algoritmen. Vikterna beräknade från klustren i Enhance Statistics nyttjades i 

klassificeringen både med ECHO och MLC. Även vid denna klassificering användes de 

förinställda värdena. 

 

Samma tillvägagångssätt användes för alla satellitbilder och slutligen fanns sex stycken 

klassade resultatbilder med 27 klasser och två stycken bilder med 23 klasser vardera, två för 

varje satellitbild. Detta skulle delas upp i de sju förutbestämda klasser: Hus, Grus, Grus-Gräs, 

Gräs, Skog, Vatten och Skugga. Arbetet gjordes genom att man tittade på varje grupp för sig 

och jämförde med satellitbilden för att bestämma vilken klass denna grupp av pixlar skulle 

tillhöra. I MultiSpec finns en funktion för att titta på olika grupper och klasser genom att man 

håller ner ctrl och shift knappen samtidigt som man vänsterklickar på varje klassrubrik. När 

alla grupper klassificerats gavs dessa en färg som tydligt visualiserade klassen.  

 

När man rent visuellt uppnått ett godkänt resultat användes funktionen List Result för att få 

fram ett diagram över hur separabla de olika grupperna var från varandra, en så kallad 

felmatris. List Result användes också för att i procent få fram värdet på overall accuracy och 

kappavärdet. Med hjälp av de felmattriser som är resultatet av List Result justerades det som 

gjorts med hjälp av visuellt arbete för att få bästa statistiska resultat. På så sätt skapades en 

iterativ process för att få bästa resultat både statistiskt och visuellt. 

 

5.3 Analys av klassificeringarna 

 

För att jämföra klassificeringsmetoderna gjordes två analyser. Dels jämfördes overall 

accuracy, kappavärdet och en felmatris på alla klasser i bilderna. Dels jämfördes bilderna 

genom att visuellt undersöka skillnaderna i klassificeringarna på samma satellitbild. Eftersom 

det är urbana miljöer eller odlingsmark som är fokus i det här examensarbetet så är det sådana 

områden som jämförs.  

 

Bilderna zoomades in över ett område med en eller flera signifikanta byggnader eller åkrar 

och jämfördes klassificeringarna däremellan. I alla fallen studerades det visuella intrycket och 

skillnaderna mellan de klassade bilderna. Därefter bedömdes helhetsintrycket från alla bilder 

för att kunna urskilja ett mönster som gäller för alla sensorer. 
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6. Resultat och Diskussion 
 

Byggnader och fält har ofta en väldigt distinkt form. På grund av byggnadsmaterialet har hus 

en för ögat homogen framtoning. För fält och åkrar gäller det samma. Grödorna på samma 

åker har oftast kommit ungefär lika långt och är därmed även de lätta att urskilja. Dessutom 

har åkrar och fält, till skillnad från byggnader, sällan vinklar och vrår där det kan bli skugga 

och de borde gå lätt att klassificera med hjälp av ECHO.  

 

I huvudsak har den visuella tolkningen använts som referens för tolkning av 

klassificeringarna. Analyserna visar två skillnader mellan metoderna. Den ena är statistisk och 

den andra är visuell. Tittar man enbart på statistiken så är MLC en bättre 

klassificeringsmetod. Den ligger i alla tester på en högre genomsnittlig noggrannhet och har 

bättre kappavärde. Då MLC bygger på en statistisk modell är detta resultatet inte alls oväntat. 

 

I tabell 4-12 kan man också se användar- och producentnoggrannheten.  

 

Tabell 3 visar de statistiska resultaten för klassificeringarna, kappavärdet och genomsnittlig 

noggrannhet. Klassificeringen gjord med MLC visar på ett något bättre resultat om man 

jämför genomsnittlig noggrannhet. Störst skillnad är det för SPOT men för Ikonos är det 

nästan försumbart. Eftersom en bra klassificering bör ha ett kappavärde på över 75 %, måste 

samtliga resultat räknas som fullgoda (Fitzgerald m.fl, 1994).  
 

 
Tabell 3: Kappavärden i procent för det olika klassificeringarna. 

  IKONOS   Quickbird   

 

SPOT 

  

Landsat 

 

  ECHO MLC ECHO MLC ECHO MLC ECHO MLC 

Overall accuracy 

(%) 96.1 98.8 83.9 95.2 

 

90.2 97.3 92.5 97.9 

 

Kappavärden (%) 95.2 98.5 80.0 94.1 

 

87.2 96.4 87.7 96.6 

 

 

6.1 Felmatriser efter klassificeringen 

 

 

 

Klassificeringarna med hjälp av ECHO och MLC gav åtta bilder med 27 respektiver 23 

klasser i varje. Dessa klasser grupperades ihop till åtta, sju och sex klasser. Tabellerna (tabell 

4-12) nedan visar felmatriserna över träningsytorna för respektive bild och 

klassificeringsmetod.  

 

Felmatriserna för Ikonos-bilden visar bra separabilitet mellan de olika klasserna oavsett 

klassificeringsmetod. Om man studerar tabell 7 verkar det resultat för den ECHO-klassade 

Quickbird-bilden vara en aning tveksamt. Den mest separabla klassen där är vatten, medan 

grus och grus-gräs verkar svårare att skilja på. Även matriserna för SPOT och Landsat visar 

vid första anblick ett svagt resultat. Dock är det i dessa fall bara enstaka pixlar som blivit 



 

felklassade, varvid dessa klassificeringar också visar god separabilitet om noggrannhet är i 

fokus. 

6.1.1 Felmatris för Ikonos-bilderna 

 

De två tabellerna (tabell 4 & 5) nedan visar felmatriserna för Ikonos. Om man studerar 

producent- och användarnoggrannheten för de båda matriserna är resultaten för hus, ett av 

fokusområdena, mycket bra. Även gräsytor förefaller vara välklassificerade. Sannolikheten att 

pixlarna klassade som gräs korresponderas av gräs på marken är också väldigt hög vid båda 

klassificeringarna. Det vanligaste felet är sammanblandningen mellan skog och gräs, vilket 

inte förefaller konstigt då de båda är växter. Dessutom är dessa grupper väldigt vida i den 

bemärkelsen att vissa saker i naturen som till exempel buskar inte har en egen klass utan 

måste passa in i någon av klasserna skog, gräs och i viss mån även grus-gräs.  

 

Två andra grupper som delvis blandas ihop är grus-gräs och gräs. De två är klassade helt efter 

densitet av grus i gräset vilket förmodligen är upphovet till felen. Ett lite konstigare fel är det 

att skog har mycket vatten i sig, vilket är varför skog har blivit klassat som vatten och 

tvärtom. En förklaring kan vara att det nyss regnat och att det också är mycket alger i vattnet. 

Överlag är vatten den klass som har sämst resultat i båda klassningarna. 

 

 
Tabell 4: Felmatris för den ECHO klassificerade Ikonos-bilden. 

Name            

User 
Accuracy  
(%)    HUS GRUS 

GRUS-
GRÄS GRÄS VATTEN SKOG SKUGGA 

HUS               97.6   812418 20367 1 12 0 0 0 

GRUS              93.9   14943 759381 34501 0 0 0 0 

GRUS-GRÄS         95.6   15 28731 1808478 54678 0 0 0 

GRÄS              97.9   2 3 38854 2983570 325 26208 0 

VATTEN            91.0   5 0 2 305 641155 63361 0 

SKOG              94.1   5 0 9 29766 64615 1588034 5089 

SKUGGA            99.2   0 0 15 0 16 7810 1023827 

Producers Accuracy 
(%)   

98.2 93.9 96.1 97.2 90.8 94.2 99.5 

 

 

 
Tabell 5: Felmatris för den MLC klassificerade Ikonos-bilden. 

Name            

User 
Accuracy  
(%)         HUS     GRUS 

GRUS-
GRÄS     GRÄS   VATTEN     SKOG 

  
SKUGGA 

HUS                  99.2   826319 6479 0 0 0 0 0 

GRUS                 98.4   321 795671 12833 0 0 0 0 

GRUS-GRÄS            98.4   11 1699 1862240 27952 0 0 0 

GRÄS                 99.6   0 3 6783 3036743 18 5415 0 

VATTEN               95.2   0 0 2 4 670819 34003 0 

SKOG                 98.5   0 0 0 8533 16987 1661998 0 

SKUGGA               99.8   0 0 0 0 16 2300 1029352 

Producers Accuracy 
(%)      100.0     99.0      99.0     98.8     97.5     97.6    100.0 
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6.1.2 Felmatris för Quickbird-bilderna 

 

Vid klassificeringen av Quickbird-bilden har det hänt något. Dessa två felmatriser har det 

sämsta resultatet av alla fyra bilderna (tabell 6 & 7). En anledning till att det blivit fel kan 

vara att Quickbird-bilden i utgångsläget till examensarbetet registrerades ihop med Ikonos-

bilden. Eftersom Quickbird-bilden har den högsta spatiala upplösningen var det den som fick 

samplas om till 1 meters upplösning. Därefter har all klassificering gjorts på den omsamplade 

bilden.  

 

Felmatrisen för klassificeringen med hjälp av ECHO förväntas bli lite sämre då pixlar först 

fogats samman, sen statistiskt klassats. I det här fallet har även felmatrisen för klassning med 

hjälp av MLC påfallande dåligt resultat. Jämför man även i de här matriserna producent- och 

användarnoggrannheten förstärks intrycket av att ECHO i det här fallet är den sämre 

klassificeraren. Det är bara hus och vatten som har högre noggrannhet än 90 %, vilket i och 

för sig är bra då hus är ett fokusområde. 

 

 
Tabell 6: Felmatris för den ECHO klassificerade Quickbird-bilden. 

Name            

User 
Accuracy  
(%)         HUS     GRUS 

GRUS-
GRÄS     GRÄS   VATTEN     SKOG 

  
SKUGGA 

HUS                  94.9   414687 22083 2 0 0 0 0 

GRUS                 88.4   25138 1005375 40428 65429 0 1149 198 

GRUS-GRÄS            71.4   281 111026 586430 122967 0 26 1029 

GRÄS                 77.9   134 184529 97848 2072856 0 197367 106974 

VATTEN               90.0   0 0 0 4 464767 5933 45955 

SKOG                 81.1   16 14335 181 154028 914 1504162 180672 

SKUGGA               91.0   7 1940 13670 58683 5466 152252 2347560 

Producers Accuracy 
(%)       94.2      75.1      79.4      83.8      98.6      80.8      87.5 

 

 
Tabell 7: Felmatris för den MLC klassificerade Quickbird-bilden. 

Name            

User 
Accuracy  
(%)         HUS     GRUS 

GRUS-
GRÄS     GRÄS   VATTEN     SKOG 

  
SKUGGA 

HUS                 100.0   436761 0 11 0 0 0 0 

GRUS                 95.6   4855 696855 27526 0 0 0 0 

GRUS-GRÄS            92.8   1090 6292 1669914 122969 0 4 0 

GRÄS                 92.6   108 0 60296 1935524 0 87863 5888 

VATTEN               90.6   0 0 0 0 468217 3607 44835 

SKOG                 97.5   16 0 76 19374 21 1807802 27019 

SKUGGA               97.3   7 0 2075 4793 2638 61411 2508654 

Producers Accuracy 
(%)       98.6      99.1      94.9      92.9      99.4      92.2      97.0 

 



 

 

 

 

6.1.3 Felmatris för SPOT-bilderna 

 

Klassificeringarna av SPOT-bilden var den enda klassningen där några pixlar klassades utan 

att tillhöra någon av klasserna. Det var ganska många pixlar som föll in i den här kategorin så 

de får vara med i felmatriserna och representeras av klassen ”no data” (tabell 8 & 9).  

 

 
Tabell 8: Felmatris för den ECHO klassificerade SPOT-bilden. 

Name            

User 
Accuracy  
(%)    BAKGRUND      HUS     GRUS 

GRUS-
GRÄS     GRÄS   VATTEN     SKOG 

  
SKUGGA 

UNCLASSIFIED    86.3   7818 0 0 0 0 0 0 1239 

HUS                  77.0   0 121941 10607 6689 31 18995 108 8 

GRUS                 86.6   0 21107 417704 39594 0 315 0 3603 

GRUS-GRÄS            81.3   0 20467 33660 1199984 129617 91395 0 3 

GRÄS                 84.5   0 535 0 137579 1487473 135649 0 0 

VATTEN               93.0   0 45496 883 66165 79661 2933222 28057 0 

SKOG                 99.5   0 2859 32 1 0 5602 1948475 454 

SKUGGA               92.4   95 0 591 0 0 0 0 8287 

Producers 
Accuracy (%)         57.4     90.1     82.8      87.7      92.1      98.6      61.0 

           

Tabell 9: Felmatris för den MLC klassificerade SPOT-bilden. 

Name            

User 
Accuracy  
(%)    BAKGRUND      HUS     GRUS 

GRUS-
GRÄS     GRÄS 

  
VATTEN     SKOG 

  
SKUGGA 

UNCLASSIFIED    93.2   8442 0 0 0 0 0 0 615 

HUS                  96.3   0 152503 2548 249 0 3019 52 8 

GRUS                 96.1   0 3887 463597 13285 0 0 0 1554 

GRUS-GRÄS            95.0   0 9374 8645 1401778 32266 23060 0 3 

GRÄS                 95.7   0 283 0 36862 1685357 38734 0 0 

VATTEN               98.0   0 19135 0 9286 15928 3091414 17721 0 

SKOG                 99.6   0 2813 32 0 0 5482 1948642 454 

SKUGGA               97.4   140 0 93 0 0 0 0 8740 

Producers 
Accuracy (%)         81.1     97.6     95.9     97.2      97.8      99.1      76.8 

 

 

Eftersom byggnaderna är så små i förhållande till pixelstorleken finns det väldigt få pixlar 

med värdet hus. Ännu färre markerade hus blir det i den ECHO-klassificerade bilden då 

tröskelvärdena säger att minsta cellstorlek ska vara fyra pixlar stora. Detta visas också tydligt 

i tabellerna (tabell 8). I felmatrisen för den ECHO-klassificerade bilden finns fler 

felklassificeringar kopplade till husklassen än i den MLC-klassificerade bilden, både när det 

handlar om användarnoggrannhet och producentnoggrannhet (tabell 8 & 9).  
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Skugga har en riktigt dålig producentnoggrannhet i båda fallen (tabell 8 & 9). Dock är det stor 

sannolikheten att de pixlar som blivit klassade skugga är det i verkligheten, med andra ord är 

användarnoggrannheten mycket bra. För övriga klasser ligger noggrannheten högt, över 80 %. 

Det är förhållandevis väldigt få pixlar som blivit klassade som just skugga, kanske kunde man 

överväga huruvida skugga även ska strykas ur klassificering med SPOT bilden men i det här 

fallet är skugga kvar. 

 

6.1.4 Felmatris för Landsat 5 bilderna 

 

För Landsat-bilderna valdes klassen skugga bort. Skalan på satellitbilderna gör att skugga inte 

får en signifikant roll och smälter ihop med det objekt som orsakar den. Skalan skapar också 

effekter för husklassen. Varje pixel täcker en yta som är 30 gånger 30 meter stor, väldigt få 

hus är så stora. Det gör att för varje pixel som får klassen hus följer det med mycket materiel 

av både grus, gräs och skog beroende på vad som är runt huset. Detta visar sig i felmatriserna 

för i stort sett alla klasser har värden spridda över hela matrisen i stället för, som är önskvärt, 

centrerat på diagonalen. Dessutom visar det sig tydligt i den ECHO- klassade bilden där 

användarnoggrannheten för hus ligger på 70 %, vilket är okej men inte bra (tabell 10 & 11).   

 
Tabell 10: Felmatris för den ECHO klassificerade Landsat 5. 

Name            

User 
Accuracy  
(%)         HUS     GRUS 

GRUS-
GRÄS     GRÄS   VATTEN     SKOG 

HUS                  70.6   14588 1347 4718 4 0 0 

GRUS                 86.7   335 378088 22825 9096 0 25795 

GRUS-GRÄS            80.0   2658 29874 260580 32207 0 363 

GRÄS                 91.4   861 14785 53548 1526705 0 74986 

VATTEN               98.3   3 102770 1496 66696 2293 3162986 

SKOG                 94.8   0 10 0 7 211783 3594 

Producers Accuracy 
(%) 

  
      79.1       71.8       75.9       93.4       98.9       96.8 

 
Tabell 11: Felmatris för den MLC klassificerade Landsat 5. 

Name            

User 
Accuracy  
(%)         HUS     GRUS 

GRUS-
GRÄS     GRÄS   VATTEN     SKOG 

HUS                  89.1   14442 0 1770 0 0 0 

GRUS                 98.1   289 223494 2351 0 0 1763 

GRUS-GRÄS            94.2   880 12790 506984 16748 0 967 

GRÄS                 98.3   749 0 19462 1643291 0 7383 

VATTEN               98.2   3 26154 25473 7221 760 3276633 

SKOG                 99.7   0 9 0 0 214821 564 

Producers Accuracy 
(%) 

  
      88.3       85.2       91.2       98.6       99.7       99.6 

 

Klassificeringen av Landsat-bilderna klarar sig ändå bra om man tittar på procentsatsen för 

noggrannhet, särskilt om man jämför med SPOT-bilden, där det i båda bilderna ligger strax 

över 90 %. Detta beror förmodligen på att distributionsfunktionen för husvärdena är 



 

förskjuten i sidled. Med andra ord så är distributionsfunktionen för de träningsytor som i 

slutänden representerar hus inte är lika för de båda bilderna även om de beskriver samma 

objekt.  

 

Ser man till resten av klasserna är det framförallt vatten, men också skog, som är de mest 

välklassade ytorna för båda klassificeringsmetoderna. Detta förklaras enkelt med att de ytorna 

är jämförelsevis stora och har en väl avgränsad utbredning vilket ger en mer väldefinierad 

fördelningsfunktion. 

 

6.2 Bilder efter klassificeringen 

 

När man studerar de båda bilderna över Muzaffarabad ovan ser man tydliga skillnader (figur 

6). Först kan man jämföra skillnader i det som bilderna avbildar. I bilden till höger har det 

tillkommit ett antal byggnader. Det är också en massa tält uppslagna efter jordbävningen. 

Dessa skillnader är fysiska på grund av att saker byggts mellan 2002 och 2005 och var 

förväntade.   

 

 

 
Figur 6: Ikonos från 2002 och Quickbird 2005, båda klassificerade med ECHO 

 

 

Det syns inte direkt att några byggnader försvunnit, men det syns att några inte blivit korrekt 

klassificerade. Delar av husen är klassade som grus, vilket var väntat på grund av husens 

byggnadsmaterial.  

 

En skillnad som är tydlig är hur mycket grynigare Ikonos-bilden till vänster är, jämfört med 

Quickbird-bilden till höger. Detta beror förmodligen på samma anledning som den som 
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nämnts under felmatrisen för Quickbird-bilden, att den är omsamplad till 1 meter i samband 

med registreringen. Det kommer ändå att gå att använda bilden för att jämföra de olika 

klassificeringsmetoderna eftersom jämförelsen i huvudsak görs i samma bild.   

  

6.3.1 Jämförelse av klassificeringar på en och samma satellitbild 

 

 

Ytan på bilderna nedan visar en grusplan framför en byggnad vid floden Neelum. Då området 

är signifikant och enkelt att se med blotta ögat, används det som exempel i det här fallet. Här 

har byggnaderna valts som de objekt som ska studeras och klassen hus är den enda som visas 

för att tydligöra skillnaden i hur de olika klassificeringsmetoderna har klassat pixlar som 

bildar dessa byggnader (figur 7). 

 

 
 

A) ECHO 

 
 

B) Orginabilden Ikonos 

 
 

C) MLC 

Figur 7: Klassificering av ett litet område i Ikonos-bilden med fokus på hus. 

Studerar man Ikonos-bilden och klassificeringarna av den ser man ungefär samma detaljer 

efter klassificeringen med ECHO och med MLC. Dock kan MLC-bilden uppfattas som brusig 

i jämförelse (figur 7). Den uppvisar en viss salt- och peppareffekt. Med hjälp av ECHO har 

man lyckats få bort delar av bruset vilket gör bilden en aning tydligare. Övergripande kan 

man säga att båda metoderna ger ett bra resultat och att resultaten inte skiljer sig så mycket 

från varandra. 

 

 



 

 
 

A) ECHO 

 
 

B) Orginalbild Quickbird 

 
 

C) MLC 

Figur 8: Klassificering av ett litet område i Quickbird-bilden. 

 

Det valda området i bilderna är relativt stort jämfört med det område som visas för Ikonos-

bilden och resultatbilderna skiljer sig mycket mer åt (figur 8). Salt- och peppareffekten som 

nämns i stycke två på sidan 28, är väldigt tydlig även här när Quickbird-bilden är klassificerad 

med hjälp av MLC (figur 8C). Den ECHO klassificerade bilden har mer enfärgade ytor och 

ser mer förenklad ut. Det ser nästan ut som om man gjort en karta av bilden direkt. 

Karteffekten har kanske intensifierats på grund av tidigare nämnda upplösningsförändring, 

men mönstret går igen även i de andra bilderna (figur 8A). 
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A) ECHO 

 
 

B) Orginal SPOT 

 
 

C) MLC 

Figur 9: Klassificering av ett område i SPOT-bilden. 

 

 

Ett område kring Skokloster, 15 km rakt söder om Uppsala, har använts i jämförelsen för 

SPOT-bilden. Man kan tydligt se Skokloster slott i båda bilderna som en liten röd fyrkant vid 

vattnet på den östra kanten en bit in från stranden (figur 9A & 9C). I figur 9B är skokloster 

slott markerad med en pil. 

 

Upplösningen på SPOT-bilderna är 10 meter så det är svårt att fokusera på byggnader. Även 

om många hus är större än 10x10 meter är det inte många som blir större än två pixlar. De 

byggnader som i huvudsak syns i bilderna är just slott och ekonomibyggnader. Fält och 

strandlinjer får därmed vara huvudfokus vid dessa analyser. 

 

Den norra strandlinjen i den ECHO-klassade bilden ser felklassificerad ut och visas här som 

skugga, men om man jämför med originalbilden (figur 9B) är vattnet mörkt just där och 

strandkanten är diffus med små öar och flera uddar ut i vattnet (figur 9A). I MLC-bilden har 

samma område klassats som bara vatten vilket inte heller stämmer överens med verkligheten 

(figur 9B & 9C). 

 

Även i analysen av SPOT-bilden här måste man använda samma resonemang som tidigare: 

Bilden som är klassad med hjälp av MLC är lite grynigare medan den ECHO-klassade bilden 

har fått ett mer kartliknande utseende. 

 

 



 

 
 

A) ECHO 

 

 
 

B) Orginal Lansdat 5 TM 

 
 

C) MLC 

 
Figur 10: Klassificering av ett område i Landsat TM-bilden. 

 

Landsat-bilderna har en ännu lägre upplösning än SPOT-bilden, därför är det ännu svårare att 

göra en jämförelse på den detaljnivån huskroppar befinner sig i. Inte många byggnader är 

större än 30x30 m. I stället får fält och vattenytor även här vara det som jämförs (figur 10).  

 

Satellitbilden har Ekoln i centrum vilken är en mälarvik som sträcker sig hela vägen upp till 

Uppsala. Den södra udden är samma udde som var i fokus i SPOT-bilderna och den udden 

som Skoklosters Slott ligger på. Både i klassificeringarna med ECHO och med MLC har man 

lyckats fånga Ekolns vattenkropp perfekt, inloppet till Fyrisån och bryggorna vid Sunnersta 

båtklubb är också tydligt synliga.  

 

Däremot verkar ingen klassificering lyckats klassa åkern som ligger centralt i nedre delen av 

bilden, den som på satellitbilden (figur 10B) är väldigt vit vid Skokloster. Samma åker finns 

med i jämförelsen mellan SPOT-bilderna (figur 9) och då ser den väldigt fin ut i båda 

klassificeringarna. Dessutom är bilderna tagna med bara fyra dagars mellanrum så det borde 

inte ha skett någon stor förändring av markens beskaffenhet även om det är juni och växer 

mycket. 

 

Det finns bara små skillnader i bilderna. Den ECHO-klassade bilden har som förväntat lite 

mjukare ytor men det är den enda stora skillnaden. Brusigheten som var så tydliga i 

klassificeringen som gjordes med MLC i Ikonos-bilden är inte alls lika uppenbar här i Landsat 

TM 5. 
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7. Slutsatser 
 

 

I denna studie jämförs den objektbaserade klassificeringsmetoden Extraction and 

Classification of Homogenous Objects (ECHO) med ”pixel för pixel”-metoden Maximum 

Likelihood Classification (MLC). Målet är att se hur väl ECHO klassar satellitbilder och 

huruvida metoden kan vara extra lämplig när det kommer till klassificering av hus och fält. 

Slutsatsen är att ECHO är lika bra som MLC men som vi sett finns det några distinkta visuella 

skillnader mellan resultaten. Alla felmatriser visar väldigt bra resultat och det kan delvis 

förklaras med att en mycket stor del av bilden användes till att skapa träningsytor med hjälp 

av ISODATA men det kan också förklaras av den metoden, beskriven av Landgrebe(1994), 

som användes i examensarbetet.  

 

Det är två skillnader mellan metoderna som sticker ut. Den ena är den statistiska skillnaden 

och det andra är det visuella intrycket. Tittar man enbart på statistiken tyder det på att MLC är 

en bättre klassificeringsmetod. Den ligger i alla tester på en högre genomsnittlig noggrannhet 

och har bättre kappavärde. Då MLC endast bygger på en statistisk modell är detta resultat inte 

oväntat. 

 

Den andra skillnaden som sticker ut är den visuella. När man använder sig av ECHO 

försvinner mycket brus från felklassificerade pixlar i bilden och därför ser det bättre ut. Det 

här är samma resultat som Yu och hans kollegor kom fram till i sina experiment. De visade att 

en objektbaserad klassificeringsmetod bland annat har mindre salt- och peppareffekt (Yu mfl, 

2006).  

 

En högre spatial upplösning har den nackdelen att variationen inom de klasser man försöker 

fånga blir stor. Exempelvis har inte varje vetestrå på ett vetefält samma färg, de har olika 

skarp skugga, eller så har en annan gröda fått fäste på fältet. Dessa fenomen kommer inte 

heller vara jämnt spridda över fältet. En pixel kommer inte kunna fånga den signifikanta 

spektrala normen som gäller för vetefältet och därmed gör den högre upplösningen att risken 

för felklassningar ökar.  Detta ger just den salt- och peppareffekt som tydligt visat sig i 

resultaten då enskilda pixlar i större utsträckning blir felklassade (Yu, mfl, 2006).  Detta visas 

även i det här examensarbetet genom att effekten blev lägre i takt med den sjunkande spatiala 

upplösningen i de satellitbilderna som använts i arbetet. I de högupplösta bilderna var det 

generellt mer salt- och peppareffekt medan i Landsat 5 TM så var den effekten nästan helt 

borta. 

 

Byggnader har en distinkt form och en för ögat homogen framtoning. För fält och åkrar gäller 

samma sak. Dessutom har åkrar och fält till skillnad från byggnader sällan vinklar och vrår 

där det kan bli skugga och de borde då gå lätt att klassificera som en enhet med hjälp av just 

ECHO. Det stämmer också till ganska hög grad. Rent visuellt lyckas ECHO visa ytor mer 

distinkt jämfört med bilderna klassade med MLC, men skillnaderna är inte så stora att 

fördelen med att använda ECHO blir övertygande.  

 

Användarnoggrannheten för klassen hus är bra så länge den spatiala upplösningen är hög, när 

upplösningen sjunker blir noggrannheten lägre. Detsamma gäller för 

producentnoggrannheten. För skugga gäller att användarnoggrannheten är hög men 

producentnoggrannheten sjunker när upplösningen blir lägre och för Landsat TM 5 tas klassen 

skugga bort redan vid analysen. Att noggrannheten sjunker med upplösningen i det här två 

fallen beror på att det ska representera förhållandevis små saker. Skuggan för en byggnad 



 

måste vara större än 10x10 meter vi klassificering av SPOT-bilden respektive 30x30 för 

Landsat TM 5. Då båda bilderna är tagna i juni runt lunchtid är sannolikheten för stora 

skuggor väldigt små. Hus är i regel inte så stora i Sverige att det blir bra klassificeringar med 

så låg upplösning som de ovan nämnda två bilderna har. Detta tydliggör bara att det är viktigt 

att tänka på storleken på det man vill fånga med klassificeringen och inte bara bildens 

pixelstorlek. I övrigt kan inga särskilda mönster utläsas av användar- och 

producentnoggrannheten i bilderna. 

 

Att hitta bra och lämpliga utvärderingsmetoder för att jämföra de olika metoderna som 

använts i det här examensarbetet har varit den stora utmaningen. Här har resultatet inte heller 

blivit helt tillfredställande. Ett test som gjordes men som inte redovisades i det här 

experimentet var ett försök att plocka ut enstaka hus ur satellitbilden, rita konturerna och 

lägga dessa ovanpå samma hus i de klassificerade bilderna samt räkna pixlarna innanför. 

Detta gav inte något bidrag till resultatet. Precis som tidigare nämnts är MLC-bilden mer 

brusig och ECHO har fler hela konturer men ingen metod lyckas visa ett signifikant bättre 

resultat när man tittar på pixlar innanför en uppritad kontur. Detta kan bero på bristen på 

större väldefinierade hus i bilderna. Det är möjligt att ett liknande experiment på bilder med 

samma upplösning som Ikonos-bilden över Sverige med ett stort välkänt hus så som en ishall 

eller IKEA-varuhus skulle ge ett helt annat resultat. I första hand för att analytikern med 

säkerhet skulle veta husets form och textur samt att denne skulle kunna åka till platsen.  

Bristen på bra metoder för att mäta skillnader i kvalitet på objektsökande 

klassificeringsmetoder till skillnad från ”pixel för pixel”-metoder är det område där det finns 

potential för fortsatt arbete. 
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