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1. Bevezetés
A távérzékelés és a térinformatika a földfelszín vizsgálatának és a felszínen lezajló folyamatok
elemzésének legmeghatározóbb és dinamikusan fejlődő módszerei. Az űrszenzorok által
készített felvételek ma már könnyen elérhetőek – némelyik ingyenesen – bárki számára, ezen
túlmenően a folyamatos fejlődést mutató légi felvételezési technológiák, valamint a földi
távérzékelés eszköztára az erdészetek számára is széleskörűen szolgáltathatnak adatokat a
különböző felmérésekhez és kutatásokhoz. Archívumokból több évtizedre visszamenőleg
elérhetőek a földmegfigyelő műholdak felvételei, míg a légi és földi felvételezések igény
szerint, rendelésre ismételhetők, így a monitoring tevékenységek adatokkal történő
kiszolgálása, idősoros elemzések és változásvizsgálatok is elvégezhetőek általuk.
A távérzékeléssel történő felvételezéshez számos technológia áll rendelkezésre a
műholdfelvételektől a hiperspektrális kamerákkal történő észlelésen át a lézerszkennelésig.
Valamennyi módszernek megvannak az előnyei és specialitásai, így az adott kutatási téma
döntheti el a legmegfelelőbb technológia alkalmazását. Más jellegű információt tud szolgáltatni
egy adott területről egy radarfelvétel, légi vagy terepi LiDAR eszköz által készített pontfelhő,
illetve egy optikai űr-, vagy légifelvétel. Az egyes technológiákkal történő felvételezés
önmagában is rendkívül értékes információkkal szolgál, de a különböző technológiák
kombinációjával egyedi megoldásokra is szert tehetünk. Adott esetben az információk egymást,
és az in situ terepi felmérések eredményeit remekül kiegészíthetik. Mivel ezek az eszközök a
megfigyelések nagy részét az elektromágneses spektrum látható tartományán kívüli
hullámhosszokon végzik, olyan információk birtokába is juthatunk általuk, melyeket
hagyományos RGB felvételekből nem nyerhetnénk ki.
A távérzékelés és a térinformatika olyan kiegészítő technológiák, amelyek együttesen lehetővé
teszik az erdészeti erőforrások jobb nyomon követését, térképezését és kezelését. Az
erdőgazdálkodást támogató információk elsősorban GIS környezetben lévő erdőleltár
adatbázisok formájában tárolódnak. Az erdőleltár az erdészeti erőforrások helyének,
összetételének és eloszlásának felmérését jelenti. Mint az erdőgazdálkodási információk egyik
legfontosabb forrása, ezek az adatbázisok a gazdálkodási döntések széles skáláját támogatják a
betakarítási tervektől a hosszú távú fejlesztési stratégiákig.
Magyarországon az erdészeti szakágazat a mai napig a hagyományos módszerekkel végzi
felméréseit. A hagyományos fotogrammetriai eljárásokról ugyan áttértek a digitális
fotogrammetriára, azonban az űr- és légitávérzékelés adta lehetőségeket máig nem használják
ki, holott a műholdfelvételekből történő erdészeti adatkinyerésre a nemzetközi
szakirodalomban számos példa található, melyet át lehetne ültetni a hazai gyakorlatba.
Segítségükkel hatásvizsgálatok (természetes és/vagy mesterséges folyamatok), monitoring és
modellezési tevékenységek is végrehajthatóak. A lehetőségek tárháza egyre bővül, számos
feladat ellátásához szabadon elérhető távérzékelt adatok közül válogathatunk, továbbá egyedi
fejlesztésekkel speciális célterületekre is alkalmazhatjuk a módszereket.
A távérzékelés többféle lehetőséget biztosít az egyes ágazatok, így az erdészet számára is a
különböző célú felmérésekhez, kutatásokhoz. Az ezen technológiákkal készített felvételek
feldolgozása nagy szakértelmet igényel, mindemellett speciális szoftverekre van hozzájuk
szükség, a forrásigényről nem is beszélve, hiszen egy-egy távérzékelési munka eredményeként
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igen nagy mennyiségű adat keletkezik, melynek tárolására nagy adattárra van szükség. Jelen
tanulmány a légi távérzékelési technológiák erdészeti célú alkalmazásait tekinti át, ismertetve
az érzékelők típusait, a feldolgozási folyamatot, és többek között a technológiák felhasználási
lehetőségeit.
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2. Távérzékelési adatok és módszerek az erdőtérképezési gyakorlatban
2.1 A távérzékelés fogalma és jellemzői
A távérzékelés fogalmát már számos tudós megalkotta. Általánosságban elmondható, hogy a
távérzékelés a tárgyakra vagy a jelenségekre jellemző információk beszerzésével és
megmérésével foglalkozó tudományág, mely olyan rögzítő berendezések segítségével operál,
amelyek nincsenek közvetlen (fizikai) kapcsolatban a vizsgált tárggyal vagy jelenséggel
(Mucsi, 2004). A távérzékelésben három elem szükséges: egy platform, amely a készüléket
tartja, a megcélzott célobjektum, valamit az eszköz vagy érzékelő a cél megfigyelésére. A
távérzékelő rendszerek egyik legfontosabb kiegészítő eleme és fő célja a szerzett adatokból
nyert információ, valamint annak felhasználása és tárolása.
Amikor a Föld tudósai távérzékelésről beszélnek, a megfigyelt tárgy a Föld. Általános
értelemben tehát a távérzékelés a Föld, a földfelszín, az óceánok, a légkör és a térbeli dinamika
megfigyelésére és tanulmányozására szolgáló eszköz. A tudósok számára a platformok
mindegyike a Föld felszínéről "távolról" van, például a repülőgépek és a műholdak. A cél maga
a bolygónk, az érzékelők megtalálhatók a Föld megfigyelésére használt eszközökben (kamerák,
szkennerek, radarok stb.). Végül pedig a megszerzett információ a hozadék, ami növeli
ismereteinket a bolygónkról, mint pl. az ózonlyuk fejlődése, a sivatagok terjedése, az erdőirtás
előrehaladása és még sok más. A távérzékelés tehát egy olyan technológia, amely elsősorban a
Föld rendszerének, a környezetnek és dinamikájának megfigyelésére és tanulmányozására
irányul.
A távérzékelési eljárások legfőbb jellemzői
Nagyváradi (2013) az alábbiakban összegezte a távérzékelési eljárások fontosabb
tulajdonságait:









A távérzékelési eljárások egyik legfőbb jellemzője, hogy nincs fizikai kontaktus a
mérőeszköz és a felmérés tárgya között, így a megfigyelt tárgy nem szenved el sem
roncsolást, sem állapotváltozást.
A távérzékeléshez alkalmazott eszközöknek köszönhetően a szabad szemmel láthatatlan
dolgok is láthatóvá válnak az elektromágneses spektrum látható tartományán kívüli
hullámhosszokon történő felmérésnek köszönhetően, mellyel a környezet megfigyelését
végezzük.
A módszer objektivitását az adja, hogy mérhető, fizikai adatok keletkeznek a
távérzékelési felmérések során, melyek további elemzésnek vethetők alá
információkinyerés céljából.
A felvételezések alkalmával nemcsak kvantitatív, hanem kvalitatív adatokra is szert
tehetünk.
A távérzékelés során nyert mérési adatok térbeli információkkal rendelkeznek,ezáltal
olyan adatbázist építhetünk az adatokból, amely térben, több dimenzióban biztosít
információt.
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Az elérhető távérzékelési technológiák széles tárháza lehetőséget biztosít a
témaspecifikus, az adott kutatáshoz leginkább releváns felmérési eszközök, módszerek
és eljárások, valamint adatfeldolgozási eljárások kiválasztására.
A felvételezés során összegyűjtött adatok reprodukálhatók, ezáltal bővül az
alkalmazások köre.
A távérzékelési eljárásokkal nyer adatokat összehasonlíthatjuk más időpontban készült
felvételezés adataival, ezáltal idősoros elemzést, változásvizsgálatokat hajthatunk
végre. Más lokalizációjú felvételekkel történő összevetés esetén összehasonlító
elemzést végezhetünk.
A távérzékelési technikák nagy előnye a hagyományos földi geodéziai felméréssel
szemben az időhatékonyságuk; általuk nagy kiterjedésű területekről rendkívül rövid idő
alatt gyűjthetünk be sok adatot. Ezek ráadásul térbeli információkkal rendelkeznek,
megkönnyítve a tematikus információk kinyerését. Ezen túlmenően, ez a jellemző
biztosítja a magas fokú aktualitást a hagyományos térképezési/felmérési eljárásokhoz
képest. (Nagyváradi, 2013).

A távérzékelési eljárások lehetőséget biztosítanak arra, hogy a nem elérhető, nehezen
megközelíthető, vagy más módszerekkel nem látható területeket feltérképezzük, ezáltal fontos
információkat szerezzünk róluk. A technológiák folyamatosan fejlődnek, az emberi tudástár
bővül, a módszerek a kutatásoknak, fejlesztéseknek hála folyamatosan finomodnak, javulnak.
Az elemzések megismételhetők, idősoros vizsgálatok hajthatók végre, így a rögzített felvételek
mindig értékes új információk forrásai lehetnek, például a változásvizsgálatokban.
2.2 A távérzékelés történetének áttekintése
Az emberek mindig is vágytak a táj nemcsak szemmagasságból, hanem más perspektívából
történő megfigyelésére is. Azáltal, hogy a levegőből észlelhetjük környezetünket, új
megvilágításba kerültek a terepi elemek, jelenségek és folyamatok.
Az első hőlégballon a „Napkirály” (XIV. Lajos) udvarából emelkedett fel, mellyel Versailles
építményeit tekintették meg a magasból. Szintén Franciaországban készült az első légi
fényképfelvétel 1839-ben. Az első világháborúban harci cselekmények megfigyelése céljából
alkalmazták a légifelvételeket. Az idő múlásával a légifelvételek minősége egyre jobb lett, s
katonai célú alkalmazásain túl a polgári életben is előszeretettel felhasználták, elsősorban
térképezési célokra.
A távérzékelés a fény és az anyag kölcsönhatásain alapul (Krinov, 1947). Ezen
gondolatmenetből származtatható a multispektrális leképezés és elemzések alapelve is. Ez a
módszer egészen új lehetőséget adott az objektumok felismeréséhez, a folyamatok leírásához.
Általa nem csak a jelenségek természetét, de időbeli változásaikat is tanulmányozhatjuk.
Az igazi áttörést a távérzékelésben az első műholdak megjelenése hozta. Az űrkorszak kezdete
(1957 az első műhold felbocsátása, 1961 Jurij Gagarin repülése) óta rohamos fejlődik ez az
adatgyűjtési technika. Az első űrfelvételt a Földről az Explorer-6 amerikai műhold készítette
1959-ben (Büttner, 1996).
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Az első erőforrás kutatási műhold az ERTS-1 (Earth Resources Technology Satellite), mely
1972-től továbbított képeket a Föld felszínéről. Az űripar rohamos fejlődésének köszönhetően
ma már számtalan műhold pásztázza bolygónk felszínét. Ezek a műholdak különböző céllal
lettek Föld körüli pályára állítva; vannak köztük a földfelszínt figyelő műholdak, mások a
vizeket, vagy éppen a légkört vizsgálják, megint mások a hőmérséklet megfigyelésben vesznek:
részt, vagy épp a távközlésben játszanak szerepet. A műholdak különböző pályákon mozognak,
melyek főbb típusai a következők:


Alacsony
Föld
körüli
pályának (Low
Earth
Orbit,
rövidítve LEO)
az olyan műholdpályát, ahol a Föld felszínétől legfeljebb 2000 km távolságra
lévő műholdak keringenek. Ilyen pályán kering a Nemzetközi Űrállomás.



Közepes magasságú Föld körüli pálya (angol rövidítéssel: MEO – Medium Earth
Orbit) olyan orbitális pálya, amely az alacsony Föld körüli pálya felső határától, 2000
km-től a geoszinkron pálya magasságáig, 35 786 km-ig terjedő Föld körüli kozmikus
térséget foglalja magában. Közepes Föld körüli pályán elsősorban navigációs műholdak
keringenek, az amerikai Navstar GPS 20 200 km, az orosz GLONASZSZ 19 100 km,
valamint
az európai Galileo 23 222
km
magasságban,
valamint
a Déli vagy Északi féltekét ellátó távközlési műholdak.



A geoszinkron pálya a Föld forgásával megegyező irányban haladó,
kis inklinációjú pálya, melynek keringési periódusa 23 óra, 56 perc, 4 másodperc. Egy
geoszinkron pályán lévő műhold a Föld rögzített földrajzi hosszúsága fölött látszik,
melytől szabályos kitérésekkel északi és déli irányban eltér. A Föld adott pontja felett
minden nap ugyanabban az időpontban ugyanabba az égi pozícióba visszatérni látszik.



A geoszinkron pálya speciális esete a geostacionárius pálya (Geostationary Earth
Orbit, GEO), amely nem tér ki az Egyenlítőtől északra és délre, hanem pontosan az
Egyenlítő fölött helyezkedik el. Ennek következtében az objektum a Föld bármely
pontjáról (ahonnan látható) mindig azonos helyen, látszólag mozdulatlannak látszik. A
pálya magassága 35 786 km az átlagos tengerszint fölött.



Magas Föld körüli pályának (High-Earth Orbit; HEO) nevezzük azt a pályát,
amelynek földközelpontja és a földtávolpontja is 35 786 kilométer feletti magasságban
van. Pályájuk geocentrikus (földkörüli) pálya, amely elliptikus pálya. Az ilyen pályák
keringési ideje több mint huszonnégy óra.

A műholdak egy része folyamatosan készíti felvételeit, mások előre programozott metódussal,
a Földről irányítottan. A felvételek különböző geometriai felbontással készülnek, különböző
spektrális sávokban.
Az űrtávérzékelés erőteljes fejlődésének köszönhetően a műholdak által szolgáltatott felvételek
minősége egyre jobbá vált, azok egyre több információt tartalmaznak. Mindehhez hozzájárult
a szenzorok fejlődése, az adattároló kapacitás növekedése és az adatátviteli technikák fejlődése.
A térbeli felbontásban szintén nagy változás figyelhető meg: míg az első Landsat-műhold 80
m-es felbontással rendelkezett, addig a ma polgári célra elérhető legjobb térbeli felbontású
Geoeye-2 felvétel pánkromatikus sávjának felbontása 34 cm. Az egyik legdinamikusabban
fejlődő ágazat a távérzékelésen belül a hiperspektrális technika, melynek képviselői a légi
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távérzékelésben többek közt az AVIRIS, DAIS, HyMap, CASI, AISA, de az űrtávérzékelésben
is képviselteti magát (EO-1 Hyperion, PROBA Chris). Mindezek mellett említésre méltók a
hiperspektrális légi-, és űrfelvételek feldolgozásához szükséges, kiegészítő adatokat is
szolgáltató kézi radiométerek, mint nem képalkotó eszközök.
A távérzékeléssel elérhető információmennyiség hatalmas, azonban korlátot szabnak neki
egyes technikai jellemzők (szenzorok spektrális érzékenysége, adatátviteli korlátok stb.). Ha a
nagy térbeli részletesség a felmérés célja, akkor kompromisszumot kell kötnünk az egyszerre
felvételezhető terület nagyságát illetően. A nagyon nagy felbontású (Very High Resolution,
VHR) űrfelvételeknél, ahol a multispektrális felvételezési csatornák száma kevés (pl. 4 db a
QuickBird és IKONOS műholdak felvételei esetében), a spektrális információ-tartalom lesz
gyengébb.
A kisebb területek felmérésére a szintén lendületesen fejlődő légi távérzékelés nyújthat
megfelelő szolgáltatást. Ennél a módszernél a repülés idejével összhangba hozható a terepi
mérés. Míg az 1950-es években a színes infravörös légifelvételekből származó adatokat
alkalmazták vegetáció-térképezési célokra, addig napjainkban a légi multi-, és hiperspektrális,
továbbá az aktív radar és Lidar eszközök is alkalmazhatók a vegetáció-, így az
erdőtérképezésben is.
A felvételezésből származó adatok tárolásához, feldolgozásához és elemzéséhez a
számítástechnika fejlődésére is szükség volt. A nagy térbeli felbontású rendszerek megjelenése
a pixel alapú feldolgozási technikák mellett újabb objektum-alapú feldolgozási módszerek
fejlődését generálta. Új szoftverek jelentek meg a piacon a spektrális felbontás növekedése
következtében is, de a már meglévőkben is rendszeresen tapasztalhatjuk az újabb elemző
algoritmusok beépítését.
A távérzékelési eljárások sokféle vizsgálat elvégzéséhez nyújtanak alapot. Általuk a kis
életközösségek vizsgálatától kezdve egészen globális méretekig végezhetünk felvételezést,
vagy akár extraterresztriális kutatásokra is fordítható ez az eljárás. Mindez annak köszönhető,
hogy a távérzékelés eszköztára rendkívül széles; a kisebb területegységek megfigyelésére
légifényképezést alkalmazhatunk, nagyobb térrészek, pl. kontinensek felmérésére műholdas
megfigyelőrendszereket, míg a Földön kívüli élet keresésére a bolygóközi űrszondákat vehetjük
igénybe ismereteink bővítése céljából. A technikai fejlődés pedig nem áll meg, így a folyamatos
kutatásoknak hála az információnyerés hatékonysága egyre kedvezőbb (Nagyváradi, 2013).
A távérzékelést napjainkban már egyre többen alkalmazzák. Míg korábban elsősorban katonai
célokra alkalmazták, ma már a polgári életben is széleskörű a használatuk. Alkalmazásukkal
kiváltható a jóval idő és költségigényesebb terepi felmérés, amely ráadásul egyszerre csak kis
területen végezhető el. A másik igen fontos előnye a távérzékelésnek az információszerzésben
történő minőségi javulás. A módszer gyors elterjedése és növekvő piaca tehát nem meglepő.
Míg régen a térképezési munkák alapját a felszíni mérések és a geodéziai terepmunka adta,
később pedig a repülés és fényképezés elterjedésével a fotogrammetria, addig napjainkban a
különböző technológiákkal történő légi távérzékelés és űreszközök által szolgáltatott felvételek
feldolgozásából és elemzéséből szolgáló információk biztosítják az alapot.
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A távérzékelési módszerek alkalmazásával, az ezzel járó perspektíva-váltással olyan
összefüggéseket, folyamatokat deríthetünk fel, amelyeket a hagyományos módszerekkel nem.
Magyarországon a távérzékelés fejlődése, az Európai Unió trendjeihez alkalmazkodva, egyre
nagyobb mértékű. A távérzékelés különböző tudományterületeken történő főbb felhasználási
lehetőségei az alábbiak:


talajtan: földértékelés, talajtérképezés, erózióbecslés, másodlagos szikesedés



természetvédelem: vegetáció térképezés és állapotbecslés, monitoring



erdőgazdálkodás: erdőtérképezés, erdőnyilvántartás, erdősítés/újraerdősítés tervezése,
erdőtűz észlelés,



környezeti erőforrások: térképezés, hatásvizsgálat, havária események felmérése



környezet- és tájgazdálkodás: területhasználat tervezés, földhasználat tervezés,
erózióbecslés, vízgazdálkodás



hidrológia: agrohidrológia, vízmérleg készítés, energiamérleg készítés



geodézia: DTM (Digital Terrain Modell – Digitális Terepmodell) készítése, geodéziai
felmérések



katasztrófa előrejelzés és elhárítás. ár- és belvíz térképezés



térinformatika. elsődleges alapadatok



mezőgazdaság: precíziós mezőgazdaság, termésbecslés, gyomtérképezés

A listát tovább bővítik a légifelvételek környezet-, illetve mezőgazdálkodásban,
erdőgazdálkodásban, geodéziában történő felhasználásának lehetőségei is.
A távérzékelési technológiák fejlődése az utóbbi években a nagyfelbontású űrfelvételek és légi
hiperspektrális felvételek alkalmazása, valamint az aktív távérzékelési módszerek – azon belül
is a lézeres felmérési technológiák – felé irányult. A légi lézerszkennelés (ALM vagy ALS,
Airborne Laser Mapping vagy Scanning – légi lézeres térképezés/pásztázás, illetve LIDAR,
Light Detecting and Ranging – lézeres felmérés) teljesen új távlatokat nyitott az adatnyerés
sebessége, a domborzatról és a felszíni objektumokról gyűjthető információ mennyisége és
pontossága szempontjából. E korszerű adatnyerési módszerekkel a földfelszín legkülönfélébb
jelenségeiről, rétegeiről, felületeiről gyűjthetünk multispektrális, pozíció- és egyéb adatokat. A
műholdfelvételek közül jelenleg a Sentinel és a Planet Labs sorozatok forradalmasítják az
ágazatot, mivel magas térbeli, spektrális és időbeli felbontású adatokat szolgáltatnak, akár
ingyenesen, vagy nagyon alacsony költséggel.
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2.3 A távérzékelés fejlődése az erdészeti ágazatban
A magyarországi erdészetben a távérzékelés mintegy 150 éves múltra tekint vissza. Egy
erdőmérnök-hallgató, Újsághy Zsigmond 1854-ben felvetette tanárának a fényképek alapján
történő térképezés elméletét. Újsághy a következőt állította: „…az ortogonális projectio minden
méreteit, tehát úgy a vízszintes mint a függélyes távolságokat levezetni lehet…”. Noha a
torzulással még számolni kellett, az elmélet helyessége beigazolódott (Németh, 1998).
Az első magyar nyelvű erdőtörvény az 1879. évi XXXI. törvénycikk előírta az üzemterv alapján
történő gazdálkodást. E törvényhez kapcsolódóan jelent meg 1880-ban egy erdőrendezési
utasítás, amely részletesen szabályozta az erdők felmérését, térképezését és területszámítását
úgy, hogy a térképek készítési módja és külalakja nem változott egészen a II. Világháborúig.
1896-ban rendezték meg az Ezredéves Kiállítást, amelyen nem csak erdészeti térképeket
mutattak be, de a Csiby Lőrinc vezetésével fotó-teodolittal folytatott kísérletekről is
beszámoltak, valamint ismertették a műszer segítségével készített térképet is.
Jankó Sándor 1917-ben Pozsonyban jelentette meg az első magyar nyelvű fotogrammetria
könyvet (Jankó, 1917). Utódja, Sébor János 1930-ban jelentette meg tanulmányát
„Fotogrammetria az erdőgazdaság szolgálatában” címmel.
A II. Világháború után az 1948. évi ideiglenes erdőrendezési utasításnak megfelelően 1:75 000es méretarányú átnézeti térképvázlatot készítettek az ideiglenes üzemtervekhez, továbbá
előírták a területkimutatásokat is. A feladat gyorsítása érdekében Bezzegh László a
fotogrammetriai módszer kikísérletezésébe kezdett. 1949-51-ig dolgozott ezen a témán a
Honvéd Térképészeti Intézet Wild A5 autográfját használva (Bezzegh, 1949).
1952–1956 között Sébor János és munkatársai az Erdészeti Földméréstani Tanszéken
foglalkoztak gyakorlati fotogrammetriával, elsősorban a földi fotogrammetria tárgykörével
(Sébor et al., 1954).
1959-60-tól ismét a fotogrammetriával kezdtek foglalkozni Zeiss Stereotop, valamint Zeiss C5
típusú sztereoplanigráf használatával. Az illesztőpontokat, melyek a tájékozáshoz voltak
szükségesek, már meglévő térképekről azonosították be, ezáltal tudták kiegészíteni az előző
üzemtervezés 1:10 000-es térképeit. Változatos terep esetén a kiértékelést a szeteroplanigráfon
végezték el. Sík vidékeken a légifénykép-átrajzolók segítségével valósították meg a térképkiegészítéseket az erdőrendezők.
Teszárs Géza és munkatársai 1960-ban végrehajtották az első légifényképezést a Sopronihegységről. Ez volt az első erdészeti célú légifényképezés hazánkban (Teszárs, 1960a). Ennek
eredményét az Erdő című folyóiratban tették közzé (Teszárs, (1960a, Teszárs, 1960b).
Ezt követően mind nagyobb területeket vetettek alá légifényképezésnek, melyeket aztán
felhasználtak az üzemtervek elkészítéséhez. Ekkor terjedt el a ~ 1:10 000-es fekete-fehér
képanyag.
1996-ban Czimber Kornél fejlesztésének köszönhetően elkészült a STEREO program, amely
digitális sztereófotogrammetriai kiértékelést tett lehetővé. 1997-ben az IMAGE digitális
képfeldolgozó programmal már az ortofotó-előállítás is lehetővé vált.
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Ezt követően az ortofotóval kapcsolatos kutatások is rohamos fejlődésnek indultak.
Kivitelezésre került Győr-Moson-Sopron megye védett területeinek 1:30 000-es, infraszínes
légifényképezése, melynek képanyagából kiváló minőségű ortofotó-mozaikokat állítottak elő
(Király, 2000).
Az Állami Erdészeti Szolgálatnál bevezették a digitális térképezést (ÁESZ, 2000). A DigiTerra
Map program alkalmazásával az ország több pontján folyik üzemszerű ortofotó-előállítás,
melyek kiegészülnek GPS-es illesztőpont-mérésekkel.
Hazánkban az erdészeti szakigazgatás a hagyományos fotogrammetriát részesítette előnyben,
de az átállás a digitális fotogrammetriára aránylag könnyen ment. Ugyanakkor az űrfelvételek
adta lehetőségekkel kevésbé élnek az ágazatban.
A földi erőforrás-kutató műholdfelvételek számos esetben támogatják az erdővel, mint
természetes erőforrással való hatékonyabb gazdálkodást. Ezek közt említhetjük meg a
következőket:





felmérés,
természetes folyamatok hatásai,
emberi tevékenységek hatásai,
monitoring és modellezés.

A távérzékelés szerepe a különböző térségekben eltérő. Az olyan területeken, ahol kiterjedt
erdőségek vannak, de társadalmi, gazdasági okokból kifolyólag nincs megfelelő erdészeti
szakigazgatás (pl. trópusi esőerdővel borított területeken, Indonéz szigetvilág országai), ott a
távérzékelés szerepe igen jelentős. Azokban az országokban viszont, ahol van múltja az
erdészeti szakigazgatásnak (pl. Magyarország), ott inkább kiegészítő szerepe van a
távérzékelésnek a hagyományos terepi felvételezés mellett.
Az 1990-es évektől megjelentek a globális erdészeti erőforrás-felmérések, melyeket szintén a
távérzékelés segítségével hajtottak végre (pl. a globális erdészeti erőforrások értékelése (Global
Forest Resources Assessment – FRA, 2000), valamint az erdők és földfelszín változások
globális megfigyelése (Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics – GOFCGOLD).
Az erdészeti ágazatban kiemelten fontos jelentősége van a távérzékelésnek olyan folyamatok,
természeti csapások esetén, mint a természeti katasztrófák, viharok, árvizek, jég- és hókárok,
jelentősebb természetes tűzesemények. Ilyen eseményekkor a kár mértékének felmérésére
gyakran a távérzékelés az egyetlen gyors és hatékony módszer. Az Egyesült Államokban az
Államok Erdészeti Szolgálata (US Forest Service) kezdeményezésére a MODIS
műholdfelvételek alapján kidolgozásra került egy aktív tűzjelző rendszer. A MODIS
Gyorsreagálású Rendszer (MODIS Rapid Response System), a MODIS felvételek 250 m-es
felbontású színkompozitját, valamint különböző aktív tűztérképeket szolgáltat valós időben.
Az erdészeti monitoring tevékenység révén átfogó képet kapunk a fenti események időbeni
változásáról, megismerhetjük a kiváltó okokat. Mindemellett lehetőségünk nyílik a különböző
modellezések kifejlesztésére és tesztelésére is.
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2.4 A távérzékelés jelentősége az erdőgazdálkodásban
Az erdők feltérképezése a hagyományos módszerekkel munka-, költség-, de leginkább
időigényes folyamat. A légi- és űrfelvételek megkímélnek mindezektől, alkalmazásukkal az
erdészeti térképek könnyen frissíthetők. A távérzékelési módszereket a fafajok
behatárolásának, a fákat károsító betegségek terjedésének, a különféle szennyeződések
felmérésének, az erdőtüzek megfékezésének, valamint az erdők vízgazdálkodásának
kutatásában alkalmazzuk legfőképpen.
Az EU több táji/vegetációs mutatószáma közül a CORINE adatbázisból becslik az erdőkben a
holtfa mennyiségét.
Magyarország nem rendelkezik egységes biodiverzitás mutatószám készlettel. Folyt már
azonban több olyan környezeti állapot értékelés, amelyek mutatószámokat használtak. Az
erdőkkel kapcsolatban csupán három táji/élőhelyi állapot mutatószám létezik: (1) Erdőterület
arányának alakulása (amely összevonva tartalmazza a (fél)természetes erdőket és
ültetvényeket), (2) Az erdők egészségi állapota (szintén összevonva a természetes és a teljesen
jellegtelen faállományokat), (3) A kistérségek tűzveszélyességi besorolása és a leégett
erdőterület, 2002-2003. A távérzékelés segítségével pótolhatóak a fennálló adathiányok, a
korszerű eszközöknek és módszertannak köszönhetően lehetőség van az erdőállomány
fafajonkénti értékelésére, ami jól mutatja a természetes fafajú erdők abszolút és relatív területi
csökkenését, továbbá lehetőség van a természeti értékkel bíró, illetve nem bíró állományok
szétválasztására is.
Mindezek mellett, új irányként, a távérzékelés alkalmas az erdőterületek fahozamának és egész
állapotának felmérésére is. A korszerű légi szenzorokkal készített adatbázisok alapján nagy
pontossággal és a jelenleg alkalmazott földi becslési módszereknél pontosabban lehet becsülni
az erdőrészletek fahozamát, biomassza mennyiségét és az egészségi állapotát. Napjainkban
számos nagy pontosságú és információtartalmú távérzékelési légi és műholdas adat elérhető,
amelyek különböző környezeti elemek hatékony felmérésére alkalmas. A végfelhasználók
számára ezek a nyers adatok önmagában nem informatívak, illetve ezek kezelése szaktudást és
jelentős számítási erőforrást (software, hardware) igényel. A jelenlegi legkorszerűbb
távérzékelési adatgyűjtési eljárásokból, úgymint a lézeres letapogatás (Lidar) pontfelhőjéből, a
nagyfelbontású digitális, térkiértékelésre alkalmas sztereo képanyagból, újonnan fejlesztett és
a magyar erdészeti viszonyokhoz paraméterezett automatikus és objektív adatkinyerési
eljárásokkal gyorsan, költséghatékonyan naprakész és pontos információkat állíthatunk elő a
felmérés tárgyát képező erdő - és faállományokról.
A korszerű távérzékelési rendszerek nagy pontosságú, részletes adatbázisok előállítását teszik
lehetővé nagy területekről. A távérzékelt adatok feldolgozásával számos olyan információ
nyerhető, amely a jelenleg alkalmazott geodézia rendszerekkel nem, vagy csak nagy
erőforrások alkalmazásával lehetséges. A korszerű távérzékelési technikák rövid idő alatt nagy
területről tudnak különböző adatot gyűjteni, amellyel a felszíni objektumok helyzete, állapota
a felhasználói igény szerint vizsgálható.
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2.5 Légi távérzékelés
A légi távérzékelés a jelenlegi leginnovatívabb módszer mivel gyors, kevés az emberi munka
igénye, viszonylag könnyen kezelhető és olyan tulajdonságok is megbízhatóan vizsgálhatóak,
amelyek a földi és a műhold mérésekkel nem.
A rendszer nagy előnye, hogy tetszés szerint kivitelezhetőek a felvételezések, így az adott
időjárási körülmények között az optimális terület felett képesek adatfelvételezésre. A szenzorok
kalibrálhatóak és a meghibásodásuk esetén javíthatóak.
A korszerű légi távérzékelési szenzorok rövid időn belül, nagy terület felmérésére alkalmasak.
Az alkalmazott szenzorok nagy pontosságúak, a földi mérésekkel egyenértékű megbízhatóságú
adatok nyerhetőek belőle. Az adatfeldolgozás automatizálható, a végtermékekre specializált
adatfeldolgozási algoritmusok fejleszthetők.
A vizsgált jelenségek többsége kis számú földi kontrollméréssel elvégezhető. Kiegészítő földi
mobil méréseket csak a beépített városi területeken és a folyók medertérképezésére kell
alkalmazni. Az előbbi módszerekkel a hagyományos földi geodéziai módszerekkel
egyenértékű, de több nagyságrenddel nagyobb és sok esetben megbízhatóbb adatmennyiséget
kapunk. A rendszer további előnye, hogy akár több szenzort is lehet azonos időben
adatfelvételezésre alkalmazni (multiszenzoros rendszerek).
A távérzékelési és térinformatikai módszerek egyre nagyobb teret nyernek a földfelszín
vizsgálatában, a felszínen lezajló folyamatok elemzésében. A földmegfigyelő műholdak
évtizedek óta küldik adataikat. Az archív felvételekben rendelkezésünkre álló adatmennyiség
ma is rohamosan növekszik, és az új fejlesztéseknek köszönhetően egyre nagyobb a felvételek
adat tartalma is.
A hagyományos terepi módszerekkel szemben a távérzékelési eljárások egyidejűleg sokkal
kiterjedtebb területről képesek adatszolgáltatásra. Az archív távérzékelési adatok mindazonáltal
alkalmazhatóak olyan esetekben is, amikor elemzéseket kell végrehajtani adathiányos
területekre.
A távérzékeléssel gyűjtött információk ugyan csak a Föld egy darabjáról szolgáltatnak
ismerettel, azonban a különböző alkalmazások integrálásával, más felmérésekből származó
adatokkal jelentős információbővülést érhetünk el, mely alapján a földfelszínen végbemenő
folyamatokat elemezhetjük. A földrajzi információs rendszerek (FIR, vagy GIS – Geographical
Information Systems) hatékony és egyre szélesebb körben használt megoldást jelentenek a
különböző forrásokból származó adatok integrációjára és elemzésére. A távérzékelésből és más
módszerekből származó adatok összevetése biztosítja számunkra, hogy térben és időben is
nagyobb ismeretre tegyünk szert környezetünk tanulmányozása során.
2.6 A légi távérzékelés törvényi szabályozása
2.6.1

Hazai jogszabályok

2001. évi LXXXI. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz
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való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény
kihirdetéséről
A törvény az aarhusi egyezmény ratifikálását szolgálja. Az egyezmény szerint az
egyezményben részes valamennyi fél, így Magyarország is garantálja a nyilvánosság számára
a jogot az információk hozzáférhetőségéhez, a döntéshozatalban való részvételhez a
környezetvédelmi ügyekben a jelen és jövő generációkban élő minden egyén azon jogának
védelme érdekében, hogy egészségének és jólétének megfelelő környezetben éljen.
A vállalás alapján a magyar hatóságoknak, a nemzeti jog értelmében közigazgatási funkciót,
ezen belül a környezethez kapcsolódó konkrét kötelezettségeket teljesítő, tevékenységeket és
szolgáltatásokat végző természetes és jogi személyeknek, ezek ellenőrzése alatt álló állami
feladatot vagy funkciót ellátó vagy környezettel kapcsolatos állami szolgáltatást nyújtó
természetes és jogi személyeknek az egyezmény szerint kötelessége a környezeti információk
hozzáférésének biztosítása. Az egyezmény a környezeti információk közé sorolja között a
következőket
a) a környezet elemeinek, úgymint a levegőnek és az atmoszférának, a víznek, a talajnak, a
földnek, a tájképnek, a természetes élőhelyeknek, a biológiai sokféleségnek és összetevőinek,
beleértve a genetikailag módosított szervezeteket is, illetve ezen elemek közti kölcsönhatásnak
az állapota;
b) tényezők, úgymint anyagok, energia, zaj és sugárzás, tevékenységek és intézkedések,
beleértve a közigazgatási intézkedéseket, a környezetet érintő megállapodásokat, irányelveket,
jogalkotást, terveket és programokat, amelyek befolyásolják vagy befolyásolhatják a fenti a)
bekezdésben említett környezeti elemeket, valamint a környezeti döntéshozatalban felhasznált
költség-haszon, továbbá egyéb gazdasági elemzések és becslések;
c) az emberi egészség és biztonság állapota, az emberi élet, a kulturális helyszínek és az épített
környezet állapota, olyan mértékben, amilyen mértékben ezeket befolyásolja vagy
befolyásolhatja a környezeti elemek állapota, vagy ezen környezeti elemeken keresztül a b)
bekezdésben említett tényezők, tevékenységek vagy intézkedések.
A kormányzatnak az egyezmény céljainak elérése érdekében többek között meg kell tennie a
szükséges szervezeti, szabályozás intézkedéseket az egyértelmű és átlátható környezeti
információkhoz való hozzáférés érdekében. Ezen túlmenően Magyarországnak mint részes
félnek biztosítania kell, hogy a környezeti információk egyre inkább rendelkezésre álljanak
olyan elektronikus adatbázisokban, amelyek a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetők.
2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről
A térképészeti törvény 2. §-a szerint földmérési és térképészeti állami alapfeladatnak minősül:
az állami térképi adatbázisok létesítése, fenntartása és működtetésének biztosítása országos
lefedettséggel, az állami alapadatok előállítása, karbantartása, kezelése, tárolása és
szolgáltatása, a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység, a nemzetközi
kötelezettségből származó földmérési, térképészeti, távérzékelési és térinformatikai feladatok
ellátása, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapítása, nyilvántartása és abból
adatok szolgáltatása, a földmérési, térképészeti és távérzékelési tevékenység országos
összhangjának biztosítása, a szakmai követelmények meghatározása és érvényesülésük
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ellenőrzése, az előzőekkel kapcsolatos kutatás és műszaki fejlesztés, a nemzeti téradatinfrastruktúra alapjainak létrehozása és fenntartása. Az állam a nemzetgazdaság térkép és
téradatigényeinek kielégítése érdekében gondoskodik az állami alapmunkák végzéséről. Állami
alapmunkának minősülnek: az államhatár földmérési munkái, az alapponthálózatok létesítése
és fenntartása, az állami térképi adatbázisok készítése és fenntartása, a Földrajzinév-tár
létrehozása, fenntartása, működtetése.
Az állami alapadatok adatbázisai egymástól független adatbázisok, amelyek körét a törvény
határozza meg, ezek pontos tartalmát azonban nem rögzíti. Az adatbázisok nyilvántartásával
kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával az adatkezelő csak államigazgatási szervet
vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg. Az egyes állami
alapadatok, adatbázisok kezelését jogszabályban meghatározott szervek végzik.
2018. január 1-jétől a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladata, hogy az
erdészeti hatóság részére közvetlen hozzáférést biztosítson többek között az állami
távérzékelési adatbázis a körzeti erdőtervezéshez, az Országos Erdőállomány Adattár
vezetéséhez, valamint az erdészeti mérő- és megfigyelő rendszer működtetéséhez szükséges,
miniszteri rendeletben meghatározott adataihoz. Az állami távérzékelési adatbázist kötelező
alkalmazni az erdőgazdálkodási tevékenységhez.
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
A törvény 4. § (1) bekezdése az építésügy központi irányítását az állam feladataként határozza
meg. A településrendezés tekintetében az arra vonatkozó országos szabályok és közérdekű
követelmények megállapítása –, összehangolása és ellenőrzése az állam feladata. A Kormány
az építésügy központi feladatainak ellátása körében gondoskodik többek között az épített
környezet rendezett alakítását és védelmét biztosító – a nemzetközi előírásokkal összhangban
álló – jogszabályok megállapításáról, továbbá azok folyamatos korszerűsítéséről.
A településszerkezeti terv készítése a települési önkormányzatok feladata. A terv meghatározza
a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az
egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki
infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és
elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi
település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának
javítása vagy legalább szinten tartása mellett.
A jogszabály értelmében a településfejlesztés és településrendezés során biztosítani kell az
erdőgazdálkodást, valamint a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a felszíni és felszín
alatti vizek védelmének szempontjait.
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának a
törvény szerint meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból
jelentős tényeket. Az ingatlan-nyilvántartás – ha törvény kivételt nem tesz – a bejegyzett jogok
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és a feljegyzett tények fennállását hitelesen tanúsítja. Az ingatlan-nyilvántartás vezetése,
valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése az ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik.
A törvény szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése a
földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatkörébe tartozik. Az ingatlannyilvántartás az állampolgárok és egyéb személyek Alaptörvényben biztosított jogát, a
tulajdonhoz való jogot (ingatlan esetén) közhitelesen tanúsítja. Mező-, erdőgazdasági
hasznosítású föld esetében - ide nem értve az erdő művelési ágban nyilvántartott földrészleteket
- a tulajdonilap-másolat szolgáltatását úgy kell teljesíteni, hogy abból megállapítható legyen az
érintett földrészletnek a Fétv. szerint vezetett földhasználati nyilvántartásba bejegyzett
földhasználója is, vagy az a tény, hogy a földhasználati nyilvántartás adatai alapján az érintett
földrészletre nincs bejelentett földhasználó.
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról

A törvény célja többek között, hogy a mező-és erdőgazdasági föld forgalma és a mező- és
erdőgazdasági föld, mint a jelzálogjogon alapuló hitelezés biztosítéka, a kialakuló új üzemi
szervezetek működését hatékonyan elősegíthesse
Az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van
feljegyezve.
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

A természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése
és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember egészsége, életminősége
szempontjából; e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet közötti
harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és
számos faj fennmaradását.
A törvény 12. § (1) bekezdése előírja, hogy a környezet védelmével kapcsolatos állampolgári
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából a közfeladatot ellátó szervek mindenki
számára lehetővé teszik a környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a
környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának megismerését. A törvény értelmében
mindenkinek joga van a külön jogszabályban meghatározott környezeti információkat - mint
közérdekű adatokat - megismerni.
A jogszabály előírja, hogy a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérésére,
igénybevételi és terhelési adatainak mérésére, gyűjtésére, feldolgozására és nyilvántartására a
miniszter – a Kormány által meghatározottak szerint – mérő-, észlelő-, ellenőrző (monitoring)
hálózatot, Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert létesít és működtet. A
környezetvédelmi feladatokat ellátó önkormányzati és állami szervek kötelesek az Információs
Rendszer működtetéséhez szükséges és náluk keletkezett adatokat az Információs Rendszer
rendelkezésére bocsátani. A miniszter az adatgyűjtés alapján évente jelentést terjeszt a
Kormány elé az ország környezeti állapotának alakulásáról. A lakóhelyi környezet állapotának
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alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a
lakosságot.
A projekt során betartjuk a hazai jogi szabályozás követelményeit, a tematikus környezeti
adatok előállítására vonatkozó trendeket követjük. Célunk EU színvonalú agrárkörnyezetvédelmi trendek elérése, illetve fenntartása, a (fenntartható) fejlődés biztosítása.
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
A 67. § (1) kimondja, hogy a természet védelmével kapcsolatos egységes, a nemzetközi
követelményeknek is megfelelő információs rendszert a miniszter az Országos
Környezetvédelmi Információs Rendszer (Kt. 49. §) önálló részeként működteti.
Erdő telepítése tekintetében előírja a törvény, hogy - ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik
- elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék.
A természetes vagy természetközeli állapotú erdei életközösség megóvását, a természetes
folyamatok szabad érvényesülését, továbbá a kutatások folytatását szolgáló erdőterületeket az
illetékes miniszter erdőrezervátummá nyilvánítja.
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
A törvény 2. § (1) bekezdése az mondja ki, hogy a vízgazdálkodáshoz szükséges adatgyűjtés
elrendelése állami feladat.
A 16. § (1) bekezdés szerint „A vizek kártételei elleni védelem érdekében szükséges feladatok
ellátása - a védőművek építése, fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése, valamint a védekezés - az
állam, a helyi önkormányzatok, illetve a károk megelőzésében vagy elhárításában érdekeltek
kötelezettsége.
(2) A Kormány által rendeletben kijelölt vízügyi igazgatási szervnek a vizek többletéből eredő
kockázattal érintett területekre veszély- és kockázati térképet, valamint kockázatkezelési tervet
kell készítenie.
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
A 38. § (1) bekezdése előírja hoy Az erdők nyilvántartása, az erdőgazdálkodás kiszámítható
működése és országos szintű szabályozása érdekében az állam Adattárat (Országos
Erdőállomány Adattár) működtet.
Az erdőgazdálkodási tevékenységgel összefüggő tervezés, irányítás, ellenőrzés és tájékoztatás
az Adattár adatainak felhasználásával történik.
Az Adattár többek között tartalmazza a nyilvántartott terület erdőgazdasági azonosító adatait,
területét és térképi ábrázolását a nyilvántartott terület erdőgazdasági azonosító adatait, területe
és térképi ábrázolását, az érintett földrészlet, illetve alrészlet ingatlan-nyilvántartási azonosító
adatait, a nyilvántartott terület termőhelyi viszonyaira, faállományára jellemző adatokat,
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vágásos és átmeneti üzemmódú erdő esetén a faállomány vágásérettségi kora, örökerdő
üzemmód és átmeneti üzemmód esetén az örökerdő fenntartási, átalakítási, illetve erdőfelújítási
tervben foglalt adatokat, a következő körzeti erdőtervezésig terjedő időszakban az erdőben
végrehajtható, illetve végrehajtandó fakitermelések, erdőnevelési beavatkozások módja, és a
végrehajtásukra vonatkozó rendelkezéseket, az erdőfelújítási kötelezettségre vonatkozó
lehetőségek, illetve előírásokat, a jóváhagyott erdőtelepítési-kivitelezési tervek adatait,
erdőlétesítmények adatait. Az erdészeti hatóság az Adattárban az erdő faállományának
fatérfogatára, továbbá ezzel összefüggésben az erdőterv érvényességi időszakában elvégezhető
vagy elvégzendő fakitermelés fatérfogatára vonatkozó adatot csak tájékoztató adatként tart
nyilván. Az Adattár jelentős részben közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére, a működési
területükön fekvő védett és Natura 2000 területek Adattárban szereplő adataihoz történő
elektronikus hozzáférést az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint
biztosítani kell.
2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról

A téma vonatkozásában a törvény megalkotásával a jogalkotó célja, hogy megteremtse az alap
(felfedező) tudományos kutatások szakszerű támogatásának intézményes rendszerét, az
alapkutatások eredményeire épülő alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések támogatásával
megalapozza a további fejlesztési és innovációs folyamatokat,az alapkutatások eredményeire
épülő alkalmazott kutatások és kísérleti fejlesztések támogatásával megalapozza a további
fejlesztési és innovációs folyamatokat, a kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények
létrehozásának és hasznosításának támogatásával segítse a magyar gazdaság fenntartható
fejlődését, elősegítse a vállalkozások kutatáson, fejlesztésen és innováción alapuló
versenyképességének növekedését, hozzájáruljon az ország védelmi és biztonsági
képességeihez szükséges fejlett technológiák alkalmazásához és hozzájáruljon a tudáson és
innováción alapuló gazdaság kialakításához és ezáltal az intelligens növekedés beindításához
majd fenntartásához.
A törvény a magyar gazdaság versenyképességének és jövedelemtermelő képességének a
tudásra, valamint a technológiai innovációra épülő és a fenntartható fejlődést szolgáló
növekedésének elősegítése végett fogalmazódott meg. A projekt a K+F eredmények
létrehozásával és hasznosításával segíti a magyar gazdaság fenntartható fejlődését, elősegíti a
régióban található kutatás-fejlesztési és innovációs lehetőségek minél teljesebb körű hatékony
kihasználását.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A közérdekű adatok kezelése körében a törvény célja, hogy a közügyek átláthatósága a
közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog
érvényesítésével megvalósuljon.
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A törvény meghatározza a közérdekből nyilvános adat fogalmát. Eszerint közérdekből
nyilvános adat a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből
elrendeli. A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki
igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok
megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A törvénynek megfelelően
biztosítjuk a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatok törvény szerinti megismerésének
rendjét.
A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló
241/2009. (X. 29.) Korm. rendelet
A rendelet 6. §-a szerint „A téradat-szolgáltatásokat - összhangban a 2007/2/EK irányelv
végrehajtását szolgáló uniós jogi aktusokkal - átalakítási szolgáltatással vagy az e rendelet
hatálybalépésekor meglévő téradatkészletek tekintetében azok alkalmassá tételével kell
biztosítani. Ha a valamely téradatkészlet a téradatkezelő által kezelt közhiteles nyilvántartásban
áll rendelkezésre, a téradatokat e nyilvántartásból kell szolgáltatni.
31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos
információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól
A rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében „A TeIR térítésmentesen mindenki számára
elérhetővé teszi a területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb
dokumentumokat (elemzések, értékelések, hírek, szakmai jogszabályok, irányelvek,
módszertani segédletek, tervbemutatók, helyes gyakorlat példái, szakkifejezések glosszáriuma,
EU dokumentumok), valamint a rendszer meta-adatbázisát az interneten, az alrendszerként
működtetett szakmai portál (a továbbiakban: TÉRPORT alrendszer) segítségével.
311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való
hozzáférésének rendjéről
A rendelet értelmében a környezeti információval rendelkező szerv elektronikusan vagy más
módon közzéteszi a nyilvánosság számára a rendeletben meghatározott környezeti
információkat tartalmazó dokumentumokat, így többek között, a környezetállapot-jelentések;
a környezetre hatást gyakorló vagy valószínűleg hatást gyakorló tevékenységek eseti vagy
folyamatos megfigyeléséből származó adatok vagy az ezeket összefoglaló adatok; a környezeti
elemekre vonatkozó környezeti hatástanulmányok és kockázatelemzések; külön jogszabályban
meghatározottak, különösen a szerv birtokában levő vagy a számára tárolt környezeti
információk jegyzéke. A 4. § előírja, hogy a környezeti információval rendelkező szerv a
környezeti információt lehetőség szerint elektronikus adatbázisokban tartja nyilván, továbbá a
technikai feltételek rendelkezésre állása esetén a környezeti információt az internetes honlapján
is megjeleníti és a megjelenített adatokat szükség szerint frissíti.
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6. § szerint „Az emberi egészséget vagy a környezetet érő közvetlen fenyegetés esetén függetlenül attól, hogy emberi tevékenység vagy természeti ok idézi elő -, a környezeti
információval rendelkező szerv a birtokában lévő vagy számára tárolt környezeti információt
közzéteszi a várható kihatással érintett lakosság számára azonnal és késedelem nélkül, lehetővé
téve a fenyegetésből származó kár megakadályozására vagy csökkentésére irányuló
intézkedések megtételét.”
78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
A rendelet rendelkezik a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer létrehozásáról. A
környezeti alapnyilvántartás (KAR) a külön jogszabályok alapján létrehozott környezetvédelmi
nyilvántartások által közösen használt, az 1. mellékletben meghatározott egyedi
környezetvédelmi azonosító, kód- és törzsjellegű, valamint a hozzájuk tartozó leíró adatokat
tartalmazza. 12. § előírja, hogy a KAR-ban nyilvántartott ügyfél adatai, az ügyfél által
szolgáltatott környezetvédelmi adatok, a hatóság által hozott határozatok adatai külön
jogszabály szerint - a személyes adatok kivételével - nyilvánosak, azokat a minisztérium
honlapján közzéteszi.
7/2000. (V. 18.) KöM rendelet a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének
szabályairól
Az országos és a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a vízvédelmi
hatóság és országos illetékességű központi szerve (a továbbiakban együtt: környezetvédelmi
hatóság) a Kt. 66. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági határozataikról, illetve
szakhatósági állásfoglalásaikról - az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részét
képező - hatósági nyilvántartást vezetnek.
A nyilvántartása tartalmazza a tevékenység folytatókra, illetőleg telephelyeikre, valamint a
tevékenység végzésének helyére vonatkozó, a környezetvédelmi hatóság által ismert és
határozatában vagy szakhatósági állásfoglalásában rögzített, környezetvédelmi szempontból
lényeges műszaki (technológiai) alapadatokat, a környezethasználat mennyiségi, minőségi
jellemzőit, továbbá a tevékenységek gyakorlásához kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket,
illetőleg a jogi szempontból jelentős tényeket.
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
A rendelet hatálya a Kvt. 43. § (4) és (5) bekezdése szerinti tervre, illetve programra terjed ki.
A rendelet meghatározza, hogy mikor kötelező a környezeti vizsgálat lefolytatása így pl. a
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, energetika, ipar, szállítás, közlekedés,
hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, elektronikus hírközlés, idegenforgalom, regionális
fejlesztés számára készül, és keretet szab olyan tevékenységek vagy létesítmények jövőbeli
hatósági engedélyezése számára, amelyek a környezeti hatásvizsgálatról szóló külön jogszabály
mellékletében vannak felsorolva, azonban - e rendelet alkalmazása szempontjából - függetlenül
az abban megadott küszöbértéktől és területi megkötéstől, vagy a külön jogszabályban

„RED FAITH” projekt – Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai
Envirosense Hungary Kft.

meghatározott Natura 2000 területre jelentős káros hatással lehet. (2) A rendelet hatálya alá
tartozó tervekben, illetve programokban szereplő adatok közérdekű adatok.
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról
A törvény 1. § (1) bekezdése szerint „A katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes
irányítása állami feladat.” A törvény kimondja, hogy minden állampolgárnak, illetve
személynek joga van arra, hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt,
elsajátítsa az irányadó védekezési szabályokat.
A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott szervek és a
különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, az állampolgárok, valamint
a polgári védelmi szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi
szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat, az állami
mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási szervek, az egészségügyi államigazgatási szerv, az
önkéntesen részt vevő civil szervezetek és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem
természeti katasztrófa esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az
önkormányzatok bevonásával, illetve közreműködésével az államnak kell biztosítani.
A törvény előírja, hogy a katasztrófavédelemben részt vevők biztosítsák az állampolgárok
tájékoztatásához szükséges információkat az életet, testi épséget, az anyagi javakat és a
környezetet veszélyeztető hatásokról.
A törvény a Kormány hatáskörébe utalja, hogy meghatározza a katasztrófavédelmi feladatok
ellátásához szükséges földmérési és térképészeti állami alapadatok, illetve termékek, továbbá
az ingatlan-nyilvántartási adatok (jogok, tények) körét, valamint ezek szolgáltatásának részletes
szabályait.
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
A veszélyelhárítási tervezés célja, hogy a Kat. 44. §-ában felsorolt természeti, civilizációs és
egyéb eredetű veszélyekre a kockázatok azonosítása, elemzése és értelmezése alapján egységes
okmányrendszerbe foglalja a katasztrófavédelmi feladatok és intézkedések rendjét,
végrehajtását, az azt biztosító személyi, anyagi és technikai eszközök hozzárendelésével. A
rendelet a katasztrófavédelmi törvény alapján előírja, hogy veszélyelhárítási tervet kell
készíteni. A veszélyelhárítási tervezés szintjei: települési (a fővárosban kerületi)
veszélyelhárítási terv, munkahelyi veszélyelhárítási terv, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
helyi szervének összesített terve, területi (fővárosi) veszélyelhárítási terv, központi
veszélyelhárítási terv.
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának
rendjéről
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A rendelet szerint a felügyelőség köteles az illetékességi területén az üzemi tervekből származó
adatokat nyilvántartani, továbbá azokat a lehetséges szennyezőforrásokat felmérni és
nyilvántartani, amelyek rendkívüli mértékben veszélyeztethetik a térségben a környezeti
elemek eredeti állapotát. A kárelhárítás egységes adatnyilvántartását a felügyelőség kezeli, és
az adatok hozzáférhetőségét a VIZIG és NPI, valamint a hivatalos statisztikai szolgálathoz
tartozó szervek számára biztosítja. Az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság
a környezetvédelmi hatóságok által szolgáltatott adatok alapján országos nyilvántartást vezet.
91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének
megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
A rendelet értelmében a kármentesítés tényfeltárási és beavatkozási szakaszaiban folytatott
tevékenység környezetre gyakorolt hatását, eredményességét, továbbá a természetben okozott
károsodás csökkenését, illetve megszűnését, a természeti környezet változását, az eredeti
állapothoz való közelítés, regenerálódás mértékét, faj, élőhely, terület kedvező
természetvédelmi helyzetének megvalósulását folyamatosan, illetőleg az egyes szakaszokat
követő időszakokban a kötelezett (megj: aki a nemzeti parkok esetében a NP igazgatósága)
monitoring keretében ellenőrzi. A monitoring magában foglalja az (1) bekezdés szerinti
ellenőrzés többek között az észlelési, megfigyelési adatok és származtatott adatok gyűjtésére,
feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó követelményeket; az adatszolgáltatási,
jelentéstételi, illetve a záródokumentáció készítésére vonatkozó kötelezettségeket;
A monitoring bizonyos esetekben állami feladat.
178/2010. (V. 13.) Korm. rendelet a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek
meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek
készítéséről, tartalmáról
A nyilvánosság tájékoztatása és jelentéstételi kötelezettség körében a 13. § előírja, hogy az
előzetes kockázatbecslést, a veszély- és kockázati térképet és a kockázatkezelési tervet a
nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium honlapján. A kockázatkezelési terv elkészítése és
felülvizsgálata során tájékoztató és egyeztető fórumok szervezésével biztosítani kell, hogy a
terv tartalmát a társadalom megismerje és véleményezhesse.

2.6.2

Közösségi jogszabályok

A Tanács 2005/370/EK határozata a környezeti ügyekben az információhoz való
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség
nevében való megkötéséről (2005. február 17.)
Ezzel a határozattal a Közösség nevében jóváhagyják az Aarhusi Egyezményt (amelyet a
Közösség és tagállamai 1998-ban írtak alá). A 2001. október 30-a óta hatályban lévő
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egyezmény abból az elképzelésből született meg, hogy a polgárok környezettudatosságának
erősítése és a környezeti kérdésekben való fokozott részvétele jobb környezetvédelmet
eredményez. Célja, hogy hozzájáruljon a jelen és jövő generációkban élő minden egyén azon
jogának védelméhez, hogy egészségének és jólétének megfelelő környezetben éljen. E cél
elérése érdekében az egyezmény három területen javasol fellépést:
a hatóságok birtokában lévő környezeti információhoz való hozzáférés biztosítása a
nyilvánosság számára;
a nyilvánosság részvételének ösztönzése a környezettel kapcsolatos döntéshozatalban;
a környezeti ügyekben az igazságszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő feltételek
bővítése. A nyilvánosság hozzáférése a környezeti információhoz. Az egyezmény az
információhoz való hozzáférés terén konkrét jogokat és kötelezettségeket határoz meg,
elsősorban az információk továbbításának határidejére és azon indokokra vonatkozóan,
amelyek alapján a hatóság bizonyos típusú információk tekintetében visszautasíthatja a
hozzáférést.
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti
információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül
helyezéséről
Az irányelv célja, hogy biztosítsa a hatóságok birtokában lévő környezeti információkhoz való
hozzáférést, és megkönnyítse azoknak a polgárok körében történő terjesztését. A hatóságoknak
a polgárok rendelkezésére kell bocsátaniuk a birtokukban lévő környezeti információkat:








a nemzetközi szerződéseket, egyezményeket és megállapodásokat;
az uniós, nemzeti, regionális és helyi jogszabályokat;
a politikákat, programokat és cselekvési terveket;
a környezetállapot-jelentéseket (amelyeket legalább 4 évente kell közzétenni);
a környezetre hatást gyakorló tevékenységekre vonatkozó adatokat;
az engedélyeket és hozzájárulásokat;
a környezeti hatásvizsgálatokat és kockázatelemzéseket.

A környezeti információkhoz történő szélesebb körű hozzáférés és az ilyen információk
terjesztése hozzájárul a környezeti kérdésekkel kapcsolatos nagyobb tudatossághoz, a szabad
véleménycseréhez, a nyilvánosságnak a környezeti ügyekkel kapcsolatos döntéshozatalban
való hatékonyabb részvételéhez, és végezetül a jobb környezethez. Ezen irányelv szerint
gondoskodunk arról, hogy kérésre rendelkezésre bocsátjuk a projektben keletkezett környezeti
információkat.
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról;
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Az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) bizonyos
tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról
A Szerződés 6. cikke meghatározza, hogy a környezetvédelmi követelményeket be kell
illeszteni a közösségi politikák és tevékenységek meghatározásába, különös tekintettel a
fenntartható fejlődés előmozdítására. A környezeti vizsgálat fontos eszköz a környezeti
szempontok beillesztésére olyan tervek és programok előkészítésébe és elfogadásába,
amelyeknek valószínűleg jelentős hatása lehet a tagállamokban a környezetre, mivel biztosítja,
hogy e tervek és programok megvalósításának ilyen hatásait előkészítésük során és
elfogadásukat megelőzően számításba vegyék.
Az irányelv szerint a tagállamokban alkalmazott különböző környezeti vizsgálati
rendszereknek a környezet magas szintű védelmének eléréséhez szükséges közös eljárási
követelmények sorát kell tartalmazniuk. A Közösségen belül a tervek és programok környezeti
vizsgálata terén működő rendszereknek biztosítaniuk kell, hogy megfelelő, határokon átnyúló
konzultációkat tartsanak abban az esetben, ha valamely tagállamban kidolgozott terv vagy
program megvalósítása várhatóan jelentős hatást gyakorolhat a környezetre valamely másik
tagországban. A más államok környezetére jelentős hatást gyakorló tervekre és programokra
vonatkozó információkat a kölcsönösség és egyenértékűség alapján, megfelelő jogi kereteken
belül kell továbbítani a tagállamok, illetve az említett egyéb államok között.
Az irányelvben a tagállamok vállalják, hogy abban az esetben, ha ez az irányelv környezeti
vizsgálatot ír elő, környezeti jelentést kell készíteni, amely tartalmazza az ebben az irányelvben
meghatározott lényeges információkat, amelyek azonosítják, leírják és értékelik a terv vagy
program megvalósításának valószínűleg jelentős környezeti hatásait és az ésszerű
alternatívákat, figyelembe véve a terv vagy program célkitűzéseit és földrajzi hatályát; a
tagállamok minden intézkedést közölnek a Bizottsággal, amelyet a környezeti jelentések
minőségével kapcsolatban tesznek. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy abban az esetben,
ha valamely tervet vagy programot elfogadtak, erről tájékoztassák az illetékes hatóságokat és a
nyilvánosságot és a vonatkozó információkat bocsássák azok rendelkezésére. E kötelezettség
teljesítését vállaljuk.
Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti
károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről
A Szerződésben megfogalmazott közösségi környezetvédelmi politika célkitűzéseinek és
alapelveinek végrehajtásához a környezeti károk lehetőség szerinti megelőzése és felszámolása
jelentősen hozzájárul. Az irányelv kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget ír elő a tagállamok
vonatkozásában. Amennyiben a környezeti károk ténylegesen vagy valószínűleg több
tagállamot érintenek, azok együttműködnek – ideértve a megfelelő információcserét – abból a
célból, hogy biztosítsák a megelőző tevékenység és, amennyiben szükséges, a felszámolási
tevékenység megvalósulását az ilyen környezeti károk esetében. Amennyiben a környezeti
károk már bekövetkeztek, az a tagállam, amelynek a területén azok keletkeztek, kellő
információval látja el a potenciálisan érintett tagállamot.
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Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai
Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról
Az INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe – azaz Európai Térbeli
Információs Infrastruktúra) irányelv 2007. május 15-én lépett életbe. Az irányelv célja a
térinformációkat alkalmazó szakterületeken fellelhető adatok hozzáférhetőségének biztosítása,
Európai szinten egységes módon.
A projekt során végrehajtandó kutatások során az INSPIRE keretirányelv főbb alapelveinek
való megfelelésre törekszünk, a téradat-infrastruktúra kialakítása során figyelemmel leszünk az
irányelvben meghatározott keretekre, különösen az interoperabilitásra.
Az INSPIRE keretirányelv főbb alapelvei a következők:





Az adatokat egyszer kell gyűjteni és azon a szinten kell tárolni, ahol a tárolás a
leghatékonyabban megoldható.
A térbeli adatokat a kormányzat egy szintjén kell gyűjteni és az összes szinttel meg kell
osztani azokat.
A térbeli adatoknak olyan módon kell rendelkezésre állniuk, hogy azok ne hátráltassák
a széleskörű felhasználhatóságot.
Biztosítani kell, hogy egyszerű legyen:
o megtalálni, hogy mely térbeli adatok állnak rendelkezésre,
o ellenőrizni, hogy valóban arra az adatra van-e szükség,
o megismerni, hogy milyen feltételekkel lehet azt felhasználni.

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003/4/EK irányelv
Az aarhusi egyezmény információhoz való hozzáféréssel kapcsolatos első pillérének közösségi
szintű végrehajtása már a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló
2003/4/EK irányelvvel valósult meg.
2003/35/EK irányelv
A nyilvánosság környezeti eljárásokban történő részvételére vonatkozó második pillért a
2003/35/EK irányelv ültette át.
A Bizottság 1089/2010/EU rendelete (2010. november 23.) a 2007/2/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv téradatkészletek és -szolgáltatások interoperabilitására
vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásáról
Ez a rendelet megállapítja a 2007/2/EK irányelv I., II. és III. mellékletében felsorolt témák
szerinti téradatkészletek és téradat-szolgáltatások interoperabilitására és – adott esetben –
harmonizációjára vonatkozó technikai rendelkezések követelményeit.

„RED FAITH” projekt – Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai
Envirosense Hungary Kft.

3 Adatgyűjtési eljárások
3.1 Az érzékelők (szenzorok) típusai
A távérzékelést úgy definiálhatjuk, mint a távoli objektumok fizikai tulajdonságainak mérésére
szolgáló eljárás, a visszavert vagy kibocsátott energi felhasználásával. A távérzékelés a
földfelszíni jellemzők azonosításának tudományára, valamint azok geo-biofizikai
tulajdonságainak becslésére utal, amelyek az elektromágneses sugárzást használják
kölcsönhatásként. A spektrális, térbeli, időbeli és polarizációs hullámprofil az érzékelő fő
jellemzői, amelyek megkönnyítik a szenzorok megkülönböztetését. A különböző
hullámhosszúságú (tükröződő, szétszórt és/vagy kibocsájtott) érzékelők által látható
földfelszíni adatok radiometrikus és geometrikus korrekción esnek át a spektrális információk
kivonása előtt. A távérzékelést adatok, a maguk szinoptikus nézetre való képességükkel, az
ismételt lefedettséggel kalibrált érzékelőkkel a változások észleléséhez, különböző
felbontásokban történő megfigyelésekkel, a hagyományos módszerekhez képest jobb
alternatívát kínál a természeti erőforrások kezeléséhez.
A napjainkban használatos érzékelők rendkívül sokféle fizikai mennyiség mérésére alkalmasak.
A távérzékelési adatgyűjtés folyamatát mutatja be a következő ábra:
1. ábra

„RED FAITH” projekt – Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai
Envirosense Hungary Kft.

A távérzékelési adatgyűjtés folyamata
A rendszer összetevői a következők:






adóegység, sugárforrás,
vizsgált objektum,
hordozóeszköz (platform),
érzékelő (sensor).

A műszereket többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. A működés elve alapján
beszélhetünk passzív, és aktív szenzorokról (2. ábra).
2. ábra
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Passzív távérzékelés

Aktív távérzékelés

Passzív és aktív távérzékelés
A távérzékelési technológiában a szenzorok két fő típusát alkalmazzák: az aktív érzékelőket és
a passzív érzékelőket. E kettő közötti különbség meglehetősen kicsi (1. táblázat), azonban nagy
hatással van funkcionalitásukra. A nap folyamatosan fényenergiát bocsát ki, és ez a föld
egyetlen természetes fényforrása. Ráadásul ez az energia nem figyelhető meg a naprendszerben
egyetlen alkotóeleménél sem. Ehelyett máshol verődik vissza. A holdhoz hasonlóan, ragyog,
annak ellenére, hogy nem rendelkezik saját fényforrással.

1. táblázat
Aktív szenzorok

Passzív szenzorok

Az aktív szenzorok nem mérik és nem
észlelik a visszavert napfényt, hanem saját
megvilágításból származó fényforrásuk van.
Az aktív szenzorok rávetítik fényüket a
földre, és mérik a földfelszínről érkező
visszaverődést.

A Föld a Napból érkező napfényt veri
vissza. Az ilyen visszaverődő napfény
mérésére képes érzékelők passzív
érzékelőként ismeretesek.

Kevésbé használt műholdas képhez.

A passzív érzékelőket azért használják
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szélesebb körben, mert kiváló minőségű
műholdas képeket biztosítanak. A passzív
érzékelő a Föld technikai megfigyelése terén
kiemelkedőbbek, mint például a
multispektrális és hiperspektrális
technológia.
Az aktív érzékelő és a mikrohullámú energia A passzív szenzoroktól függő műhold
lehetővé tette a műholdas ipar számára,
teljesen hasztalan lenne a nap és a napfény
hogy nappal és éjjel készítsen képet.
létezése nélkül.
Emellett az aktív érzékelő működése
független az időjárástól és a felhőktől.
Az aktív és passzív szenzorok közti különbségek
A Föld felszínének alkotóelemei és annak légköre természetes emissziót eredményez. Ezeknek
a kibocsátásoknak a mérése hasznos a globális műholdas célokból. A kibocsátás mérésére a
passzív érzékelők több mikrohullámú komponens és eszköz felhasználásával készülnek. A
passzív érzékelők mérik ezt az energiát vagy erőt a fizikai hőmérséklet, az érdesség és a földhöz
kapcsolódó egyéb fizikai jellemzők felületi kombinációjának függvényében. A mérendő anyag
fizikai tulajdonságait a passzív érzékelők mérési frekvenciatartományainak megállapítására
használják. Ezeket a rögzített tulajdonságokat molekuláris rezonanciaként is említik. A
frekvencia soha nem változik, és a társított érték nem duplikálható a sávban lévő más
frekvenciákkal.
A passzív szenzorok tehát nem rendelkeznek saját sugárforrással. Természetes eredetű
elektromágneses sugárzásokat érzékelnek, amelyek forrása általában a visszavert napfény vagy
a tárgy által spontán kibocsátott sugárzás. A passzív szenzorok közé sorolhatjuk a
fényképezőgép is, amely egy filmre felvitt fényérzékeny rétegre rögzíti a tárgyról érkező
sugárzás intenzitásának térbeli eloszlását. Ebbe a csoportba tartoznak a multispektrális
szkennerek, a termális szkennerek vagy a mikrohullámú radiométerek is.
Az aktív érzékelő sokkal inkább radar eszköz, nem pedig mikrohullámú. Ennek az eszköznek
vagy érzékelőnek a célja szintén a jelek mérése. Ezek azonban nem a napból származnak. Ezek
a saját energiaforrásaikat vetik a föld felé. Ez az energia visszaverődik a Föld felszínéről. Ezeket
a visszaverődéseket aktív érzékelők észlelik és mérik. Mind a Föld fizikai felszíne, mind pedig
a légköre visszaveri az aktív érzékelők által kiadott energiákat. Ezek az űr aktív érzékelő
műholdak többféle távérzékelési műveletben részt vesznek, valamint a Föld fizikai testének és
légkörének megfigyelésében is. Például a felszín feletti csapadékmennyiséget a radar-visszhang
visszaverésével lehet mérni. A csapadék radar képes elvégezni ezt a műveletet.
Az aktív szenzorok tehát saját sugárforrással rendelkeznek. A tárgy passzív, a szenzor a
kibocsátott sugárzás visszavert részét érzékeli. Idetartoznak a radarok (RAdio Detection And
Ranging) vagy a lidarok (LIght Detection And Ranging). Az előbbiek a mikrohullámú, az
utóbbiak az ultraibolya, látható és az infravörös tartományban érzékelő műszerek.
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A távérzékelő adatgyűjtő rendszerek csoportosítása
A távérzékelési adatgyűjtő eszközöket több szempont szerint csoportosíthatjuk; az egyik ilyen
a hullámhossztartomány, amelyben operálnak. Eszerint megkülönböztetünk optikai és a
mikrohullámú tartományban működő műszereket. Az optikai tartományban működő
műszerek jeles képviselői a passzív kamerák nagy része, míg a mikrohullámú tartományban a
radarokat, és a mikrohullámú radiométereket említhetjük.
Az optikai távérzékelés a látható, közel infravörös és rövid hullámú infravörös érzékelőket
használja fel, hogy képeket formáljon a Föld felszínéről, a földi célpontokról visszaverődő
taszuláris sugárzás érzékelésével. A különböző anyagok eltérően verik viszza és nyelik el a
sugárzást a különböző hullámhosszokon. Így a célpontok megkülönböztethetőek spektrális
reflexiós jeleik révén a távérzékelt képeken. Az optikai távérzékelő rendszereket a következő
típusokba sorolják, a képalkotási folyamatban használt spektrális sávok számától függően.
1. Pánkromatikus képalkotó rendszer: Az érzékelő egyetlen csatornás érzékelő, amely
széles hullámhossz-tartományban érzékeny a sugárzásra. Általában igen jó geometriai
felbontással jellemezhetők. Ha a hullámhossztartomány egybeesik a látható
tartománnyal, akkor a kapott kép hasonlít egy "fekete-fehér" fényképre, amelyet az
űrből készítettek. A mért fizikai mennyiség a célok látszólagos fényereje. A céltárgy
spektrális információi vagy "színe" elvész. A pánkromatikus képalkotó rendszerekre
példák:
 IKONOS PAN
 SPOT HRV-PAN
2. Multispektrális képalkotó rendszer: A szenzor többcsatornás érzékelő, néhány
spektrális sávval. Minden csatorna érzékeny a sugárzásra egy keskeny hullámhosszsávon belül. A kapott kép egy többrétegű kép, amely tartalmazza mind a megfigyelt
célok fényességét, mind spektrális (szín) információját. Példák a multispektrális
rendszerekre:
 LANDSAT MSS
 LANDSAT TM
 SPOT HRV-XS
 IKONOS MS
A sávok szélessége változó, régebben elterjedtebbek voltak a szélessávú (broadband)
érzékelők, amik több 10 nm-es spektrális sávokon dolgoznak. A keskeny sávú (narrow
band) szenzorok segítségével lehetővé válik a szűkebb hullámhossz-tartományokhoz
kapcsolható paraméterek (pld. vörösél, „Red Edge” – ld. később) célzott vizsgálata. A
mai szenzorok jelentős része szűkebb és tágabb sávok egyidejű felvételezését is
lehetővé teszi a leggyakrabban vizsgált paraméterek optimális térképezése érdekében.
3. Hiperspektrális képalkotó rendszer: A hiperspektrális képalkotó rendszer "képalkotó
spektrométer" néven is ismert. A hiperspektrális szenzorok húsznál több (de akár 250
– 300), igen keskeny (2-10 nm) sávban dolgoznak. A nagy spektrális felbontás (a
hordozóeszköz és az alkalmazás függvényében) nagy geometriai felbontással is párosul,
ezért – és a keletkező hatalmas adatömeg feldolgozási igénye miatt - viszonylag kis
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területeket képesek lefényképezni egyszerre. A hiperspektrális képen található pontos
spektrális információk lehetővé teszik a célpontok jobb jellemzését és azonosítását. A
hiperspektrális képek potenciális alkalmazásokkal rendelkeznek olyan területeken, mint
a precíziós mezőgazdaság (például a növények típusainak, egészségi állapotának,
nedvességtartalmának és érettségének megfigyelése), a parti gazdálkodás (például a
fitoplanktonok nyomon követése, a szennyezés, a batimetriai változások). A
hiperspektrális rendszer példái:
 Hyperion az EO1 műholdon
 repülőgépre szerelt műszerek: AISA, DAIS, AVIRIS, HYMAP
A szenzorok általában paraméterezhetők, a rögzített hullámhossz-tartományok és a
geometriai felbontás az adott felmérés tárgyához igazítható.
A szenzor felelős a célpontból kibocsájtott vagy visszavert energia felderítésére és rögzítésére.
Az energia befogása érdekében az érzékelőnek stabil felületen, ún. platformon kell lennie. A
hordozóeszköz feladata, hogy az érzékelőt a vizsgált objektumhoz viszonyítva olyan helyre
juttassa, ahonnan a visszavert hullámok a felhasználásnak megfelelő módon rögzíthetők. A
visszavert vagy kibocsátott energia összegyűjtéséhez az érzékelőnek a cél fölött kell
elhelyezkednie. Annak alapján, hogy a szenzort milyen eszköz hordozza, és mekkora
magasságból készíti a felvételt, megkülönböztetünk kézi (vagy földközeli), légi -, és
űrszenzorokat.
1. A kézi vagy földközeli érzékelők a Föld felszínére vonatkozó részletes információk
összegyűjtésére szolgálnak. A földi érzékelő által összegyűjtött adatokat a többi
szenzor, például a műholdas alapúak által összegyűjtött adatok összehasonlítására
használják, vagy a felületi jellemzők részletesebb megértése érdekében. Az egyik előny
az, hogy a légköri zavarok az ilyen típusú érzékelésben hiányoznak. Az érzékelő létrán,
állványon vagy darun stb. helyezhető el. Ilyen érzékelők lehetnek pl. a multispektrális
fényképezőgépek, vagy a hiperspektrális, nem képalkotó műszerek (FieldSpec,
HandySpec).
2. A repülőgépek a légi szenzorok legfontosabb platformjai. Esetenként helikoptereket is
használnak. A repülőgépeket a Föld felszínére vonatkozó részletes információk
összegyűjtésére használják. Jelentős hátránya az, hogy rossz időben nem lehet a
repülőgépekkel felszállni. Légi szenzorokat hordozhat sárkányrepülő, alacsony
magasságon, vagy nagy magasságon repülő gép. A hagyományos légifényképek mellett
egyre nagyobb teret hódítanak a nagy térbeli felbontású látható-infravörös, vagy csak a
látható tartományban dolgozó digitális kamerák is, valamint a több száz keskeny
hullámhossztartományban dolgozó, az előbbiekben is említett hiperspektrális érzékelők.
3. Az űrben a távérzékelés űrsikló vagy műholdak használatával történik (űrszenzorok).
Az ilyen típusú műholdak gyakran távérzékelő műholdakként ismertek. Legnagyobb
előnyük a többi eszközhöz képest, hogy folyamatos adatszolgáltatásra képesek nagyobb
méretű területekről. Általában multispektrális érzékelőket, vagy radarokat hordoznak,
de léteznek már hiperspektrális űrérzékelők is (pl. Hyperion, 220 csatorna). A műholdas
alapú érzékelők a világon a leghatékonyabbak és széles körben elterjedtek. Ezek
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globális szintű lefedettséget biztosíthatnak, de költségesek. A költség gyakran fontos
tényező az érzékelő kiválasztásakor.
A távérzékelt felvételek felbontása
Egyes eszközök nagyon nagy magasságból készítenek felvételeket és globális lefedettséget
vagy országszintű lefedettséget biztosítanak. Az információk kivonásához új érzékelőt kell
kialakítanunk a centiméter szintű információk biztosításához. Az érzékelő tervezése vagy a
kimeneti kép használata közben meg kell néznünk a felbontást. Négy különböző típusú
felbontás létezik.
Térbeli felbontás
Az érzékelő azon képességét, miszerint felismeri a legkisebb egyedi tárgyat a Föld felszínén,
térbeli felbontásnak nevezzük, tehát tulajdonképpen a térbeli felbontás az elemi földi pixel
méretét, vagyis a legkisebb ábrázolt területnek a méretét jelenti, és összefüggésben van a
felvétel által lefedett földfelszíndarab méretével. A részletek kinyerése a képből nagyban függ
a térbeli felbontástól (3. ábra). Az érzékelő térbeli felbontása erősen függ a pillanatnyi
látómezőtől (Instantaneous Field of View - IFOV). Az IFOV paraméter (legkisebb elemi
látószög) azt a látószöget adja meg, mely egy egyedülálló érzékelővel (képponttal) került
leképezésre. Meghatározza a Föld felszínének olyan területét, amelyet egy meghatározott
magasságról "bizonyos időben" látunk. A megtekintett terület nagyságát úgy határozzák meg,
hogy az IFOV-t megszorozzák a talajtól az érzékelőig terjedő távolsággal.

3.ábra
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Különböző térbeli felbontású felvételek ugyanazon területről
A geometriai felbontás függvényében kis -, közepes-, és nagyfelbontású felvételeket
különböztethetünk meg. Kis felbontás esetén a pixelméret nagyobb mint 100 méter, nagy
felbontás esetén pedig kisebb mint 1 méter. Mivel a nagyobb hullámhossz fordítottan arányos
az energiával, ezért a nagyobb hullámhossz-tartományban kisebb a felvételek térbeli felbontása,
mert így a minimálisan detektálható energiamennyiséghez nagyobb területre van szükség
(Lillesand et al., 2004). A spektrális és a térbeli felbontás azonban a fejlődő detektortechnológiának köszönhetően folyamatosan javul, hiszen a jel/zaj arány egyre kedvezőbb.
A geometriai felbontás mértékegysége: m (km, cm).
Spektrális felbontás
Az érzékelő azon képességét, hogy rögzítse az információt egy adott spektrális tartományon,
spektrális felbontásnak nevezik, vagy úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az érzékelő képessége
a finom hullámhosszak meghatározására. A különböző objektumok eltérő spektrális jelekkel
rendelkeznek.
A spektrális felbontás a műholdas szenzorok esetében jellemzi a felvétel sávszámát, a sávok
szélességét és az átfogott elektromágneses spektrum tartományát. Egy adott felszínre, vagy
tárgyra vonatkozóan nagy spektrális felbontás mellett – több sáv, szűk sávszélesség – pontosabb
spektrális mérés lehetséges, mint egy szélesebb spektrális tartományban. Figyelembe kell
azonban vennünk, hogy a sávszűkítésnél a berendezések, változatlan terepi felbontás esetén,
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alacsonyabb energiaszintet érzékelnek, ezért csökkenni fog a rendszer radiometriai felbontása.
A spektrális felbontás mértékegysége: sáv.
Időbeni felbontás
A többi felbontási tulajdonsághoz hasonlóan a távérzékelési vizsgálatokban a temporális
felbontás is fontos. A visszatérési idő vagy időbeli felbontás azt az időtartamot jelenti, amely
egy adott földrajzi hely két egymást követő megfigyelése között eltelik. A műholdak időbeli
felbontása általában több nap, ami lehetővé teszi a területek rendszeres megfigyelését és az ott
zajló folyamatok, változások figyelemmel kísérését. Az adott időközönként gyűjtött képeket
multi-temporális adatoknak nevezik.
Az időbeli felbontásnak az űr- és a légifelvételek esetén van nagy szerepük, amiket általában
jelenségek és folyamatok időbeli nyomonkövetésére használunk. A folyamatoknak jellegzetes
saját időrendszerük van, hiszen a környezeti változások időben rendkívül gyorsan játszódnak
le, gondoljunk csak a meteorológiai jelenségekre, vagy a katasztrófák bekövetkezésére. Ezért
ezek a megfigyelések a lehető legrövidebb visszatérést igénylik.
Az időbeni felbontás mértékegysége: nap (óra).
Radiometriai felbontás
Miközben a képpontok elrendezése leírja a kép térbeli szerkezetét, a radiometriai jellemzők
leírják a kép tényleges információtartalmát. Minden alkalommal, amikor egy érzékelő elkészít
egy képet, az elektromágneses energia nagyságára való érzékenysége meghatározza a
radiometrikus felbontást. A képalkotó rendszer radiometrikus felbontása azt írja le, hogy képese megkülönböztetni az enyhe különbségeket az energiában. Minél érzékenyebb az érzékelő
radiometrikus felbontása, annál érzékenyebb a visszaverődő vagy kibocsátott energiában lévő
kis különbségek kimutatására.
A radiometriai felbontás mértékegysége: bit.
Az egyes felbontások közötti kapcsolatokat vizsgálva rádöbbenünk, hogy nem létezik olyan
passzív távérzékelt felvétel, amely mind geometriailag, mind spektrálisan, mind
radiometriailag, mind időben kiváló felbontású legyen.
A vizsgált területegységről egy adott időpillanatban és egy adott irányban meghatározott számú
foton lép ki. Annál kevesebb foton jut el az érzékelőhöz, minél kisebb területről kívánjuk a
visszaverődő sugárzást rögzíteni. Ha a beérkező fotonokat a hullámhossz szerint tovább bontom
(vagyis javítom a spektrális felbontást), akkor egy adott spektrális sávban még kevesebb foton
lesz. Ha a végére kevés foton marad, a felvétel dinamikája elvész, hiszen adott nagyon kis
területegységről, nagyon szűk spektrális tartományban csak néhány foton marad, amely nem
biztosít elegendő radiometriát a felvételnek.
Letapogatásnál az érzékelés időben elhúzódik; ekkor több idő alatt több fotont tudok érzékelni,
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viszont eközben az objektum megváltozhat. Tehát bármennyire is szeretnénk, nem létezik olyan
felbontás, ahol egyszerre teljesül a geometriai, radiometriai, spektrális és temporális
tökéletesség. A legjobb geometriai felbontású felvételek pánkromatikusak, a hiperspektrális
felvételek meglehetősen gyenge geometriai felbontással bírnak, stb.
A szenzorok mérési adataiból előállított kép által tartalmazott információk a következőképpen
osztályozhatók:
1. Geometriai (térbeli) információk: a tárgyak helye, elhelyezkedése, alakja, felülete stb.
Fontos mérőszáma a földi pixelméret, azaz a kép egy pontjának a földfelszínen mérhető,
valós térbeli kiterjedése.
2. Spektrális információk: a tárgyról érkező sugárzás mértéke. A mérés szenzortól
függően egy vagy több hullámhossztartományban (spektrális- vagy színképsáv)
történik.
Erdőtérképezési szempontból kiemelt jelentőségűek a passzív optikai-, illetve a lézeres
letapogató (LIDAR)-technológiák, így a továbbiakban az ezekhez kapcsolódó információkat
ismertetjük részletesebben.
3.2 Passzív optikai távérzékelés
Számos elektronikus (ellentétben a fotográfiaival) távérzékelő rendszer szkenner-rendszerek
segítségével gyűjt adatokat, amelyek olyan érzékelőt alkalmaznak, amely szűk látómezővel
rendelkezik, és amely a terep fölött áthaladva kétdimenziós képet képez a felületről. A pásztázó
rendszerek mind repülőgépen, mind műholdas platformokon használhatók, és alapvetően
ugyanazok a működési elvek. A különböző hullámhossztartományokban adatokat gyűjtő
szkenner-rendszert multispektrális szkennernek (MSS) nevezik, és ez a legáltalánosabban
használt szkennelési rendszer. Két fő üzemmódot vagy szkennelési módszert alkalmaznak
multispektrális képadatok megszerzéséhez:



repülési pályára merőleges szkennelés (across-track scanning),
repülési pályával párhuzamos szkennelés (along-track scanning).

A pályára merőleges szkennerek több sorban pásztázzák a Földet (Ábra). A vonalak
merőlegesek az érzékelőfelület mozgásának irányára. Minden vonal az érzékelő egyik oldaláról
a másikra kerül letapogatásra, forgó tükröt használva. Ahogy a platform továbbhalad a Föld
felett, az egymást követő vizsgálatok egy kétdimenziós képet alkotnak a Föld felszínéről. Tehát
a Földet pontonként és vonalról vonalra szkenneljük. Ezeket a rendszereket whiskbroom
szkennereknek nevezik (0 dimenziós érzékelők) (4. ábra). A beérkező visszavert vagy
kibocsátott sugárzás több, egymástól függetlenül érzékelt spektrális komponensre oszlik. A
belső érzékelők mindegyike érzékeny egy meghatározott hullámhossz-tartományra, felismeri
és mérni tudja az egyes spektrális sávok energiáját, majd elektromos jelként digitális adatokká
alakulnak, és rögzítik őket a későbbi számítógépes feldolgozásra.
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4. ábra
Motor
Forgó pásztázó
tükör
Teleszkóp

IFOV
Detektor
FOV

Földi felbontási
egység

Felmérés iránya

Whiskbroom szkenner működési elve

A repülési pályával párhuzamos szkennerek a platform előremutató mozgását is használják az
egymást követő pásztázási vonalak rögzítésére és egy kétdimenziós kép létrehozására,
merőlegesen a repülésirányra, vagyis a hordozóeszköz mozgása biztosítja a teljes képalkotást.
Azonban a pásztázó tükör helyett érzékelők lineáris sorát (úgynevezett töltés-csatolt eszközök,
CCD-k) használják, amelyek a lencse rendszerek által képzett kép fókuszsíkjában helyezkednek
el. Ezeket a rendszereket "push broom" szkennereknek (5. ábra) is nevezik (1 dimenziós
érzékelők, sorszenzorok), mivel az érzékelő sor mozgása olyan, mint egy seprű, amely a padló
mentén nyomódik. Minden egyes spektrális sáv vagy csatorna méréséhez külön lineáris sor
szükséges. Minden egyes pásztázó vonal esetében az egyes lineáris sorok detektorai által észlelt
energia mintavételezése elektronikusan és digitálisan rögzítve történik.
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5. ábra

Érzékelő sor
Fókusz sík

Lencse

Pásztázás
iránya

Földi felbontási
egység

Pushbroom szkenner működési elve
A műholdakon alkalmazott 1D-s érzékelők esetében a platform mozgása meglehetősen
egyenletes. Ennek ellenére szükség van a mozgás figyelembe vételére és modellezésére a
felvételek tájékozása és ortorektifikálása során. Gugan és Dowman 1988-ban kidogozott erre
egy eljárást. Az általuk javasolt modellben 14 ismeretlen paraméter meghatározása szükséges
minden egyes képre úgy, hogy az egyes mintavételi sorok közötti összefüggést dinamikus
tájékozási paraméterekkel írják le, amelyeket a mintavételi idő alapján alacsony fokú
polinommal közelítenek (Gugan – Dowman, 1988).
A 2 dimenziós érzékelők esetében a teljes képsíkon egyszerre történik a képalkotás.
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Az érzékelők esetében további technikai megoldásokra van szükség a spektrális tartomány
miatt, ugyanis adott szenzor több spektrális tartományban is érzékelhet. Nyilvánvalóan az
érzékelő dimenziófokának növekedésével bonyolódik a technikai kivitelezés. A különböző
hullámhosszak szétválasztása a 0D- és 1D-s érzékelőknél valamilyen optikai eszköz révén
valósul meg, ennek megfelelően az érzékelők egymás mellett helyezkednek el. A
hiperspektrális érzékelők esetében sorérzékelőt alkalmaznak a pásztázó letapogatók esetében
(whiskbroom), valamint területi érzékelőt egyetlen sor érzékelésére (pushbroom). Az érzékelő
térbeli és spektrális tengelye ily módon elkülönül. A 2D-s érzékelőknél viszont általában több,
egymás melletti, külön optikával rendelkező egységeket alkalmaznak. Az nagyobb
hullámhosszak esetében gyakran speciális anyagból készült optikákat kell alkalmazni az optikai
távérzékelésben.
A szenzorok fejlődése a műholdas alkalmazásokban is jól látszik. Míg korábban elsősorban 0Ds érzékelőket (pl. Landsat MSS és TM) alkalmaztak, később az 1D-s érzékelők terjedtek el (pl.
SPOT). A légi platformok esetében az 1D-s és a 2D-s érzékelők használatosak. Ezen kívül meg
kell említeni, hogy minél nagyobb az érzékelő spektrális felbontása, annál valószínűbb az
alacsonyabb dimenzió.
A digitális mérőkamerákban az 1D-s és a 2D-s szenzorokat alkalmazzák. Az 1D-s érzékelőjű
digitális mérőkamera pl. a Leica Geosystems ADS (Airborne Digital Sensor) sorozata (ADS40,
ADS40 2nd Gen, ADS80, ADS100).
6. ábra

A Leica ADS40 sematikus felépítése
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Ebben az esetben 12000 pixel felbontásúak az 1D-s érzékelők, amelyekből 4+1 sáv tekint lefelé
(nadir), 4+1 sáv tekint visszafelé (10° backward), és 1 sáv tekint előrefelé (40° forward) (lásd
6. ábra).
A 2D-s érzékelőjű kamerák közül a Z/I Imaging cég DMC (Digital Mapping Camera – DMC)
elnevezésű kamerája volt sokáig a piacvezető. Ezt követően a Vexcel cég által megjelenített
UltraCAM sorozata teljesen átvette a vezetést. Az osztrák, gráci székhelyű Vexcel cég több kis
érzékelő egymás mellé tételéből valósította meg a nagyobb érzékelőt, ezáltal jelentősen
olcsóbban tudták így előállítani. Leberl professzor 2003-ban kidolgozta a több érzékelő
képének összekalibrálását (Leberl et al., 2003). Később a Microsoft felvásárolta a Vexcel céget.
7. ábra

A Vexcel UltraCAM D érzékelőinek felépítése

Légi lézeres (LIDAR-) letapogatás
A LIDAR egy aktív távérzékelési technológia, amely nagy mennyiségű távmérési adatot képes
gyűjteni nagyon rövid időn belül. A LIDAR betűszó a „Light Detection and Ranging”
kifejezésből származik, amely durva fordításba „fény érzékelése és távmérés”-t jelent. A
távolság pontos időméréssel határozható meg; a kibocsátott és a visszavert jelek közötti
időkülönbség és a fény sebessége segítségével. A légi LIDAR előnye, hogy nagy területről
gyorsan, nagy pontosságú adatgyűjtésre képes a föld felszínéről, és képes olyan területeken is
mérni, ahol a földi geodéziai méréseket csak nagy erőforrásigénnyel lehetne megvalósítani. A
légi LIDAR rendszer részei: a lézerszenzor, a hordozó eszköz (pl. repülőgép), a GPS/INS
inerciális navigációs rendszer. A mérés alapelve a következő: a szenzor lézersugarat bocsát ki
a földfelszín felé, és méri a visszaverődés idejét, amiből távolságot számol (lézertávmérő). A
nagy pontosságú navigációs rendszernek köszönhetően a szenzor helyét és helyzetét pontosan
ismerjük, a mért távolság alapján a visszaverődési pont koordinátái meghatározhatók. A
lézerszkennelés alatt a repülési irányra merőlegesen lézernyaláb pásztázza a tájat, miközben a
repülőgép meghatározott sebességgel halad.

„RED FAITH” projekt – Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai
Envirosense Hungary Kft.

Egy kibocsátott lézerimpulzusból több visszaverődést kapunk, mivel az impulzus terjedése
során különböző magasságú objektumokkal lép kölcsönhatásba, így az energiájának egy része
a legközelebbi objektumról verődik vissza, a fennmaradó rész tovább halad és később verődik
vissza. Így pl. erdős területen az impulzus egy része a korona szintről verődik vissza, míg a
maradék része eljut a talajig, a felszínről információt nyújtva.
A technológiát a NASA kezdte el fejleszteni a hetvenes években. Elsőként közeli infravörös
tartományban előállított lézer-impulzusok esetében sikerült a talajról visszaverődő jeleket
rögzíteni.
A távolság mérésére több lehetőség adódik:
1. időmérésen alapuló (Time of Flight – TOF)
2. fázismérésen alapuló (Continuous Wave – CW)
3. előmetszésen alapuló (Triangulation-based)

A hordozóeszköz többféle lehet: műhold, valamilyen repülőszerkezet, mobil platform, vagy
akár hagyományos geodéziai műszerláb is. Jelenlegi tanulmány szempontjából a légi
hordozóeszközök a legfontosabbak, ezek közül a repülőket, helikoptereket, valamint újabban a
különböző pilóta nélküli eszközöket (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) kell kiemelni. A légi
hordozóeszközökhöz tartozó magassági tartományhoz legjellemzőbbek az időmérésen alapuló
(TOF) berendezések.
Az impulzusok visszaverődési idejét jellemzően 10-10 s (0,1 ns) élességgel mérik, és alakítják
távolságokká (a 0,1 ns körülbelül 3 cm-es távolságot jelent). A távolságok meghatározásánál
először egy visszaverődést (one discrete return), később egy kibocsájtott impulzus első és
utolsó visszaverődését (first and last pulse), majd akár 4-6 visszaverődést is sikerült rögzíteni.
A jelenlegi eszközök többsége alkalmas a teljes visszavert jel digitalizálására (full waveform
recording) is. Ezek megfelelőek arra, hogy információt nyújtsanak arról az objektumról,
amelyről visszaverődött az impulzus, és ez a feldolgozás során nagyon hasznos (8. ábra). (pl.
egy repülőtér kifutóján lényegében csak egy távolságot, míg erdők esetében akár 5-6 távolságot
is meghatározhatunk egy kibocsájtott impulzusból).
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8. ábra

A teljes visszavert jel alakjának digitalizálása (FWF) és ennek előnyei (forrás:
www.riegl.com)
A légi lézeres letapogatásból megfelelően pontos koordinátákat állíthatunk elő, ehhez a szenzor
helyzetének és irányának a meghatározására van szükség. Az érzékelő helyzetét a kinematikus
GPS, majd GNSS eszközök, míg az irányát az inercia-eszközök (Inertial Navigation System –
INS vagy Inertial Measurements Units – IMU) biztosítják. Ezen eszközök fejlődése hozzájárult
a geometriailag elegendően pontos adatok szolgáltatásához a lézeres letapogatásból eredően.
A kanadai Optech cég az 1990-es évek közepén jelentette meg első kereskedelmi légi lézeres
letapogató berendezését. 2000-re a piacon több tucatnyi érzékelőt gyártó, valamint szolgáltatást
nyújtó cég jelent meg.
Azáltal, hogy egy időpillanatban egy jól meghatározott irányban történik a távmérés, amelyek
jellemzően pásztára merőlegesen tapogatják le a felmérendő területet, az érzékelők
szerkezetileg a 0D-s passzív érzékelőkhöz hasonlíthatóak. A berendezés minden egyes
kibocsájtott lézer-impulzushoz rögzíti az aktuális pozíciót (X0, Y0, Z0) és az irányt (ω, φ, κ), így
a mért távolságokból térbeli transzformáció segítségével előállítható a nagy-pontosságú térbeli
ponthalmaz, amelyet leggyakrabban pontfelhőnek hívunk (Point-cloud).
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4 Előfeldolgozás
4.1 Passzív optikai felvételek előfeldolgozása
A különböző optikai felmérések fizikai körülményei, illetve a felvételezés karakterisztikájának
köszönhető geometriai és radiometriai torzulások meghatározzák a felvételeken tárolt
értékeket, így közvetlenül nem következtethetünk a földfelszíni objektumok tulajdonságaira.
Ennek elkerüléséért a felvételek geometriai és radiometriai korrekciójára van szükség,
amelynek módszerét az elemzés végcélja határozza meg, amely általában a földfelszíni
objektumok detektálása, lehatárolása, valamint az objektumok tulajdonságainak és a
tulajdonságok változásának vizsgálata.
Az ún. abszolút korrekciók, amelyek a felvételezés körülményeinek ismeretétét igénylik,
nagyszámú bemeneti paraméter megadásával használhatók, így a torzító hatások korrigálás
meghatározható pontossággal történik. Abszolút korrekció során a felvétel DN értékeit
korrigáljuk a rögzítéssel egyidejűen a felszínen mért reflektancia értékkel.
A relatív módszerek a felvételek pixelértékeit felhasználó statisztikai elemzéseket és
közelítéseket alkalmaznak (adatainkat ismert, illetve állandó reflektancia tulajdonságú területtel
vetjük össze), kevesebb bemeneti paraméter ismerte mellett.
A hibrid módszerek a fent említett módszerek előnyeit ötvözik: kisebb bemeneti paraméter
ismeretében is megközelítik a fizikai módszerek pontosságát.
4.1.1 Radiometriai korrekciók
A felvételeket terhelő radiometriai torzító hatások
A távérzékelt felvételek egyes radiometriai értékei nem azonosak a földfelszínről kiinduló
sugárzásmennyiségekkel, számos természetes és művi hatásnak köszönhetően, így a felvételek
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nyers pixelértékei egymással közvetlenül nem hasonlíthatók össze, amely különösen az idősoros
adatok analízisekor okozhatnak nehézségeket. A felvételek értékeit befolyásoló radiometriai
hatások az alábbi két csoportra oszthatók.
Természetes radiometriai hatások:
1. a különböző Nap-Föld-távolságokból és napállásszögekből eredő megvilágítási
különbségek
2. a különböző felvételezési szögekből és a földfelszín anizotróp visszaveréséből adódó
hatások
3. a különböző légköri körülmények okozta eltérések.
Mesterséges radiometriai hatások:
1. a szenzorok különböző hullámhossz-tartományai és kalibrációja,
2. az eltérő kódolási eljárásokból adódó eltéréseket – a radiometriai felbontás (azaz a
digitalizálási szintek száma) és a mintavétel gyakorisága egy adott szenzor milyen
pontosságát határozza meg.
3. a leképező rendszer egyéb torzításait – az egyes detektorok érzékenysége eltérő, ami a
szkennerek felvételein általában csíkozás formájában jelenik meg. A szenzoröregedés
szintén befolyásoló tényező, amelynek során a szenzor érzékenysége megváltozik, így
az ugyanazon szenzorral különböző időpontokban készített felvételek sem
hasonlíthatók össze közvetlenül egymással (Markham és Barker, 1986).
A földfelszín heterogenitásából adódóan a pixelek mindig kevert értékeket tartalmaznak, a
radiometriai érték több felszínborítási elem értékét együttesen jeleníti meg, különösen két
felszínborítási kategória határán a kontúr- vagy határpixelek esetében. A geometriai felbontás
radiometriai hatása is ún. kevert pixelek, „mixelek” formájában jelenik meg. A pixelen belüli
heterogenitás a geometriai felbontás változó értékei is befolyásolja a keveredés mértékét:
nagyobb pixelméret (kisebb a felbontás), több kategória keveredés eredményezheti egy pixelen
belül, a spektrális keveredés tehát a pixelmérettel növekszik. Az egyes objektumok határain
határpixelek mindig kevert értéket tartalmaznak.
A távérzékelt felvételek kiértékelését nehezíti, az eltérő megvilágítási és légköri körülmények
között, eltérő időpontokban készülő felvételek összevetése és a szenzorok idővel változó
tulajdonságai. Az űrfelvételek beszerzése során általában radiometriailag és geometriailag is
különböző szinten korrigált felvételekkel találkozhatunk. Minden esetben elvégzik a
radiometriai rendszerkorrekciókat: kiegyenlítik az érzékenyégből eredő eltéréseket (csíkozás)
kalibrációs függvények segítségéve, eltávolítják a kalibrációs fényforrás adatait tartalmazó
pixeleket. Az egyes disztribútorok eltérő korrekciós szinteket alkalmazhatnak.
A radiometriai korrekciók esetén a végcél a meghatározó, kvalitatív (minőségi, tematikus) vagy
kvantitatív (mennyiségi) elemzéseket céloznak az elemzések.
Kvalitatív elemzésekkor az objektumok kategorizálása és elkülönítése a cél, amelyek általában
statisztikai, relatív alapon működnek, radiometriai korrekciót nem igényelnek, de a kontraszt
kiemelése igényelt művelet.
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Mivel a kvantitatív elemzésekben fontos az adatok összehasonlíthatósága, a mérés idejétől
függetlenül, ezért szükséges az elemzéseket pontatlanító, a földfelszín valós változásaihoz nem
köthető radiometriai eltérések, hibák minimalizálása. Ebben az esetben a szenzorok kalibrációs
adatait felhasználva meghatározzuk a szenzorig ténylegesen eljutó sugárzás mértékét, és ezzel
korrigáljuk a szenzornál érzékelhető látszólagos reflektanciát.
Megállapíthatjuk, hogy:
1. A Nap-Föld-távolság ciklikus változásának és a különböző napállásszögeknek
köszönhető hatások a felvételezés pontos idejét alapul vevő csillagászati számításokkal
kiküszöbölhetőek.
2. A szenzorokra jellemző kalibrációs adatok elérhetők, így a radiancia meghatározható, a
szenzorok eltérő tulajdonságaiból és az öregedéséből eredő heterogenitás
kiküszöbölhető.
3. A globális és lokális légköri hatások korrigálásához a légkör aktuális állapotának
ismerete, a légkörprofilok (függőleges rétegződés) meghatározása szükséges. Ez
meglehetősen sok input paraméter meglétét jelenti, ezért gyakran a szabványos
légkörmodelleket alkalmazzák, így az alapkorrekciókat elvégezhetjük, de a légkör
aktuális állapotából adódó hibák továbbra is terhelik a felvételeket.
4. Az abszolút radiometriai korrekciók helyett relatív korrekciót is alkalmazhatunk, azaz
igen kevés kiegészítő információ mellett, vagy akár csak a rögzítés dátuma és ideje
alapján igyekszünk korrekciót végezni.
Az anizotróp visszaverés hatásai jelentős torzító tényezők, amit a Lambert-i
reflektanciamodell segítségével nem tudunk kiküszöbölni. A felszíni objektumok valójában a
legtöbb esetben nem izotróp módon verik vissza a fényt, a visszaverést a megvilágítás és a
megfigyelés iránya határozza meg. Az ún. kétirányú reflektanciaeloszlás-függvény
(Bidirectional Reflectance Dirstribution Function, BRDF) ezt a jelenséget írja le (9. ábra) - a
beérkezési irány mennyiben befolyásolja a visszaverődő fény mértékét. Leírása meglehetősen
nehézkés, több szögből végzett távérzékelések adatait használja, de közelítésére kidolgoztak
BRDF-korrekciós metódusokat. A növényzet, különösen a fás társulások esetében a BRDF
hatás nagyon jelentős, a reflektancia erősebb, amennyiben a sugárzás irányából érzékelünk
(„Hot Spot”-effektus).
9. ábra
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BRDF hatás erdők esetében
4.1.1.1 Abszolút radiometriai korrekciók
A radiancia számítása
A felvétel digitalizálásakor az analóg jel időszakos mintázásával, kódolt értékekkel (Digital
Number, DN) rögzítik a jel mértékét. A DN értékek a radianciával arányos számot jelentik. Ha
visszafejtjük a spektrális radianciát a digitális számértékekből, a szenzoröregedésnek
köszönhető hatásokat a felvételen korrigálhatjuk.
A lineáris összefüggés az adott hullámhosszon mért kódolt számértékek és a spektrális radiancia
között a következő egyenlettel írható fel:
Li = ai + bi · Qi

[1]

ahol:
Li az adott színképsáv hullámhossz-tartományán a szenzornál mért radiancia [W/m2/sr/mm],
ai a szenzor által az adott színképsávban mért minimális radiancia (bias),
bi a szenzor válaszgörbéjének meredeksége az adott színképsávban (gain),
Qi az adott színképsáv adott pixelének fájlban tárolt kódolt számértéke [DN]. (Markham és
Barker, 1986; Chander és Markham, 2003)
A szenzor együtthatóit (a és b) laboratóriumban, kalibrálással határozzák meg szatellit fellövése
előtt, rendszeresen ellenőrzik és újrakalibrálják a szenzoröregedés miatt. A kalibrációs
változásokat az űrfelvételek disztribútorai közzéteszik. A kalibrációs paramétereket a felvételek
metaadat fájljai tartalmazzák, de az adott szenzor technikai dokumentációjában, publikus
weboldalakon is hozzáférhetők.
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Tehát, ugyanazok a DN értékek két eltérő időpontban, azonos megvilágítási és időjárási
körülmények mellett készült felvétel között sem feltétlenül jelentenék ugyanazt a spektrális
radianciát adott pixelre, tökéletes a geometriai korrekció esetén sem. Azaz, ugyanolyan mértékű
radianciához (két időpont között változatlan felülethez) is kapcsolódhatnak eltérő DN értékek
a vizsgált pixelünk esetében. A DN értékek felhasználása egy változásanalízishez tehát hamis
változások azonosítását is eredményezheti, ami a szenzorparaméterek időbeni változásának is
köszönhető.
A légkörön kívül mért reflektancia-faktor kiszámítása
A szenzornál mért látszólagos reflektancia-faktor meghatározható kiegészítő adatok
birtokában, a radiancia kiszámítása után. Ez 0 és 1 közötti faktorszám megadja, hogy adott
spektrumon a földfelszín a Nap sugárzási energiájának mekkora részét veri vissza, egy
Lambert-i reflektorhoz (fehér, izotróp visszaverésű felülethez) képest.
A számítás segítségével kiküszöbölhetők:
1. napállásszögekből
2. a változó Nap-Föld-távolságból,
3. és a Nap sugárzási energiájának egyenlőtlen eloszlásából származó hatások.

Az alábbi összefüggés segítségével kiszámíthatjuk a légkörön kívül mért reflektanciát:

[2]

ahol:
ρTOA a légkörön kívül mért (Top of the Atmosphere) látszólagos reflektancia,
Lαaz adott színképsáv hullámhossz-tartományán a szenzornál mért radiancia [W/m2/sr/mm],
d a Nap-Föld-távolság a felvétel készítése idején [csillagászati egység (CSE)],
Es(α) a Nap átlagos sugárzási energiája az adott hullámhossz-tartományban [W/m2/mm],
θs a Nap szöge a zenithez a felvétel készítése idején (a felület normálisával bezárt szög neve
zenitszög) (ESA, 2002).
A Földre érkező sugárzási energia a Nap-Föld-távolság négyzetével fordítottan arányos. Mivel
a távolság ciklikusan változik a Föld pálya-excentritásának köszönhetően, a d távolság alapján
az eltérő időpontban rögzített felvételek megvilágítási eltérései kiküszöbölhetők.
A távolság aktuális értéke kiszámíthat az alábbi egyenlettel (amennyiben a rögzítés dátuma
ismert).
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d = 1 – 0,016729 · cos (0,9856 · (k – 4))

[3]

ahol
d a Nap-Föld-távolság [csillagászati egység, cse.]
k az adott év kezdete óta eltelt napok száma (évnap) (ESA, 2002).
A különböző spektrumok radiancia-értékei sem hasonlíthatók össze közvetlenül, mivel a Nap
energiája hullámhossz szerint eltérő. Ha ismerjük a szenzor adott sávjának és a Nap ugyanezen
hullámhosszra jellemző kibocsátott energiáját, akkor ez a hatás korrigálható. Az Es(l) érték tehát
szenzorfüggő, felhasználói szinten is kiszámítható, de a szolgáltatók szintén nyújtanak
segítséget a meghatározásában.
A fent említett 3 faktorból eredő globális hatás tehát korrigálható a légkörön kívül mért
látszólagos reflektancia (ρTOA) kiszámításával. A nem korrigált globális hatások közül a légköri
hatások a legmeghatározóbbak. A lokális effektusokat tekintve a domborzat torzítása, és az
anizotróp visszaverődés okozta lokális differencia jelentős. Amennyibe a vegetáció vizsgálata
a cél, fontos a fenlógiai fázist is figyelembe venni. Meghatározóak lehetnek a lokális légköri
hatások is.
Légköri korrekciók
A légköri hatások abszolút korrekciója régóta számos kutatás tárgyát képezi. A radiancia és az
atmoszféra kölcsönhatásainak szimulációjára számos ún. légköri sugárzástranszfer-kódot
alkottak. A modellek nagyszámú input paramétert igényelnek a szenzorra, a felvétel alakjára, a
Nap aktuális helyzetére, illetve a légkör és felszín jellemzőire vonatkozóan. Bizonyos
paraméterek csak a felvételezéssel egyidejű helyszíni referenciamérésekkel biztosíthatók. A
légkörprofilt általában léggömbre telepített rádiószondás mérésekkel vizsgálják (plé,
léghőmérséklet, légnyomás, páratartalom, stb. mérése különböző magasságokon). Az aeroszol
koncentráció fotométerrel értékelhető, vagy a látótávolságból becsülhető. A felszíni
reflektancia az adatrögzítéssel egy időben végzett terepi radiométeres mérésekkel biztosítható.
A nagy input paraméter igény csak igen ritkán garantálható, ezek helyettesítésére kidolgozásra
került számos hibrid és relatív korrekciós eljárás. Az általános légkörmodellek alkalmazása
hosszú idősoros tapasztalatok eredményeit használva írja le egy adott geolokáció légköri
szerkezetét (pld. közepes szélesség, kontinentális, nyári légkörtípus; arktikus, óceáni, téli
légkörtípus). Az általános légkörmodellek azonban az aeroszolok és a vízgőz, mint intenzíven
változó paraméterek vizsgálatát azonban nem végzik el, így ezek a paraméterek szintén
csökkentik az elemzések pontosságát.
Hiperspektrális felvételek néhány spektrumát felhasználva pontos, akár kisebb területen nagy
változékonyságot mutató paraméter esetében is hatékony atmoszférikus korrekció végezhetünk.
Az adatok előfeldolgozása magába foglalja az atmoszférikus korrekciót is, amely vagy terepi
referenciaméréseket, vagy a MODTRAN-on alapuló atmoszférikus modellek valamelyikét
(FLAASH, MODTRAN, ATCOR, stb.) használja.
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A különböző számszerűsített mutatókat és azok változásait értékeljük, a reflektancia
megadására a spektrális reflektancia-együtthatót vagy más néven reflektancia-faktort
alkalmazzuk. Ezt a 0 és 1 közötti mutatót, a tárgy által adott irányba, adott besugárzás mellet
visszavert sugárzás leírására használjuk, a Lambert-i reflektor értékével összehasonlítva.
4.1.1.2 Relatív radiometriai korrekciók
A domborzat torzításának korrekciója – mivel mind a geometriai, mind a radiometriai
tulajdonságokat befolyásolja - különösen a változatos topográfiával rendelkező, dombos és
hegyvidéki területeken mérvadó. A domborzat heterogenitásából adódó hatás kiküszöbölésére
az adott területre megfelelő részletességű domborzatmodell, illetve a megvilágítás jellemzői
szükségesek. A topográfiai normalizálási eljárások közül egyesek Lambert-i visszaverődést
feltételeznek (Colby, 1991; Smith et al., 1980). Egyéb modellek képesek az anizotróp
visszaverődés kezelésére, például megvilágítási- és visszaverési szögek közötti összefüggések
empirikus, regressziós közelítésével (Hodgson és Shelley, 1993).
Geometriai korrekciók
A felvételeket terhelő geometriai hatások
A távérzékelt felvételek geometriai torzulása sokrétű, azonban az adott pixel valós felszínnel
megfeleltethető koordinátái fontos szereppel bírnak az előfeldolgozás folyamán, hiszen ezek
azok a jellemzők, amelyek segítségével a különböző időpontokban, különböző szenzorokkal
készített felvételeket egymással és egyéb adatokkal összeegyeztethetjük (térinformatikai
adatbázisok, egyéb mérési adatok) (Buiten és Clevers, 1993). A geometriai korrekció ezért
kulcsfontosságú az elemzések elvégzéséhez.
Az űrfelvételek geometriai torzulásai meghatározzák:
1. a szenzor belső leképezési tulajdonságai (pl. elrajzolás),
2. a platform (műhold, repülő) jellemzői és mozgása (pl. pályaingadozások, a műhold
helyzetének és sebességének változásai),
3. a Föld görbülete és mozgása (elfordulás, panoramikus torzítás),
4. valamint a felvételezés fizikai körülményei (légköri fénytörés, domborzati hatások).
A matematikai modellek alkalmasak néhány torzító hatás leírására, de a lokális
maradványhatások miatt a geometriai korrekció sohasem lehet tökéletes (Bruzzone és Cossu,
2003) (pl. domborzati hatások, a Föld mozgásából adódó eltolódások).
A Föld és a műhold közötti távolságból adódó fénytörés geometriai effektusa atmoszférikus
korrekcióval kiküszöbölhető, azonban az inhomogén inhomogén gravitációs mező hatására
bekövetkező pályaingadozások, pályakiigazítások további geometriai eltéréseket okoznak.
A szenzorok mozgó alkatrészeire visszavezethető (pl. egyes szenzorok lengő és forgó tükreinek
mozgása) geometriai hibák matematikai modellekkel nem leírhatóak, csakúgy, mint a
szabálytalan platform-mozgásból eredő hibák.
A műholdfelvételek kereskedelmi terjesztésével foglalkozó cégek és szervezetek különböző
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feldolgozási és korrekciós szinten kínálják a felvételeket, de az alapkorrekciót (szögtorzulás,
Föld görbületéből adódó torzulás, stb.) általában minden esetben elvégzik. Az árképzést
meghatározza a korrekció mértéke, így az adat pontossága, azaz az alacsonyabb árfekvésű, sok
felhasználót elérő felvételek jelentős geometriai torzulásokat tartalmaznak, így a felhasználó
oldali korrekciós megoldások széles tárháza vált elérhetővé. Különösen igaz ez a közepes és
nagy térbeli felbontású felvételek esetében, ahol a magas információtartalom kihasználásához
pixelszintig, vagy az alá kell csökkentetni a torzítások mértékét.
A rutinszerű, alapkorrekciókon túl általában további geometriai korrekciós műveletekre van
szükség. A korrekcióval szemben alapelvárás a közös referencia koordináta-rendszer
kiválasztása, amely a felszíni adatbázisokkal való kompatibilitás miatt valamely földrajzi
koordináta-rendszer. A geometriai korrekció így geotranszformációval kezdődik, első körben
meghatározzuk a saját koordináta-rendszer és a vonatkoztatási rendszer közötti transzformációs
függvényt, majd a pixelértékeket áttranszformáljuk a kívánt referencia rendszerbe.
Az optikai szenzorok képalkotása
A digitális érzékelők, mint a passzív optikai adatgyűjtés meghatározó eszközeinek feladata az
elektromágneses hullámok révén közvetített információ gyűjtése és rögzítése. Az ~400 nm –
~1500 nm közötti optikai spektrális tartomány információinak összegyűjtésére a képalkotó
eszközökben optikai eszközöket, lencséket találunk, ami a sugárzás a centrális vetítés
törvényszerűségei szerinti leképződését célozza.
Centrális vetítés
A centrális vetítéskor a perspektív vetítés középpontján áthaladó, a képsíkot átmetsző
vetítősugarakkal háromdimenziós objektumokat képezünk le (10. ábra).

10. ábra
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A centrális vetítés elve

A tárgytérben lévő P pont X, Y, Z koordinátái, és a pont képsíkon leképződött P’ pont képsíkbeli
koordinátái között az összefüggés a következő:

[4]
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ahol:
c

kameraállandó

O (X0, Y0, Z0)

vetítési középpont

H (ξ0, η0)

képfőpont

P (X, Y, Z)

tárgypont

P’ (ξ, η)

képpont

rik

forgatási mátrix elemei

Minden tárgypontnak egy képpont felel meg, azaz egyértelmű hozzárendelés valósul meg. A
fenti egyenletből a tárgypont X és Y koordinátáját kifejezve:

[5]

r
Az egyenelt alapján bármely képponthoz – a Z koordináta függvényében – számtalan tárgypont
tartozhat, a tárgytérben egy egyenes felel meg az adott képpontnak. Az ezen az egyenesen lévő
összes pont képe a képsíkon ugyanabba a pontba képződik le, így a tárgy nem rekonstruálható
egy képből, vagy ismernünk kell a pont magassági Z koordinátáját, vagy egy másik képre van
szükség (Kraus, 1998). Ha két különböző szögből készített felvételt alkalmazunk, a két képen
két térbeli egyenes vetíthető, amely a keresett tárgypontban metszi egymást.
A ξ0, η0 a képfőpont koordinátáit és a c kameraállandót (mint belső tájékozódási paramétereket)
is ismernünk kell a számítások elvégzéséhez (lásd 11. ábra). A nem mérőkamerákat elsősorban
úgy különíthetjük el a mérőkameráktól, hogy azoknak a belső tájékozását pontosan nem
ismerjük, értékeik nincsenek meghatározva a kamerakalibráció során. Az IKT eszközök
fejlődésével számos olyan módszert fejlesztettek ki, amelyek lehetővé teszik ezeknek a
kameráknak is a kalibrációját.
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11. ábra

A mérőkamera belső tájékozásának elemei
Ahol:


X0, Y0, Z0 az O vetítési pont tárgytérbeli koordinátái,



ω, φ, κ az rik forgatási mátrix forgatási szögei

Ortorektifikáció
Az ortorektifikáció nem más, mint a pálya, a szenzor és a domborzati tulajdonságok
ismeretében matematikai modellekkel leírt geometriai korrekció. A számos elérhető eljárás
alapja a kollinearitás egyenletei, amely szerint a megfigyelt földfelszíni pont, az annak
megfelelő képpont és a vetítés középpontja egy vonalba esnek (Kraus, 1998). A korrekciós
számításokkor a belső (szenzorhoz kapcsolódó) és külső (referencia rendszerhez kapcsolódó,
általában illesztőpontokkal meghatározott) tájékozódási paramétereket vesszük alapul. A
szükséges illesztőpontok számát az alkalmazott eljárás és a részben átfedő felvételek száma
határozza meg. Domborzatmodell használata segíti az ortorektifikáció hatékonyságát.
Nem-paraméteres módszerek, georeferálás illesztőpontok segítségével
A nem-paraméteres módszerek révén két koordináta-rendszer közötti transzformációt
valósíthatunk meg. A két koordináta-rendszer lehet felvétel-felvétel, illetve felvétel-földfelszín
vonatkozású. A kapott eredmény egy földrajzi koordinátákat tartalmazó, geokódolt felvétel (pl.
műhold felvétel transzformációja GPS mérés során gyűjtött illesztőpontokkal).
Ebben az esetben közelítő függvények használatával valósul meg a koordináta-transzformáció,
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amelyet az illesztőpontok statisztikai adataiból határozunk meg. Buiten (1993) alapján az n
darab illesztőpont alapján számított trendfüggvény a következő alakban írható fel:

x = f(i,j) + u

[6]

y = g(i,j) + v

ahol:
(x,y) a referencia koordináta-rendszer szerinti koordináták és u = u1, u2, ..., un ,
(i,j) a transzformálandó kép eredeti koordináta-rendszere szerinti koordináták és v = v1, v2, ...,
vn ,
(u,v) az n illesztőpont négyzetes eltérése a trendfüggvénytől a legkisebb négyzetek alapján
történt illesztés után.
A széles körben elterjedt, elsősorban közel homogén domborzatú területeken alkalmazható,
alacsony számítókapacitást igénylő, egyszerű polinomiális módszer nem igényel szenzorhoz
kapcsolódó, vagy topográfiai információkat. A módszer segítségével a polinomokkal nem
leírható domborzati hatás korrigálása nem megoldható. Másodfokú polinomokon alapuló
trendfüggvény:
x = a1 + a2 · i + a3 · j + a4 · i2 + a5 · ij + a6 · j2 + u

[7]

y = b1 + b2 · i + b3 · j + b4 · i2 + b5 · ij + b6 · j2 + v
ahol ai és bj a függvény közelítésekor kapott együtthatók.
A függvény segítségével a kép egészére közelített geometriai korrekciót valósíthatunk meg, a
lokális geometriai hatások (pl. domborzat, légkör) korrigálására nem alkalmazható, ezeket
lokális deformációs modellekkel korrigálhatjuk.
Korrelációs módszerek, “image matching”
Az alapkorrekciót követően is a felvételek még mindig jelentős, úgynevezett geometriai
maradványhibákkal terheltek. (Bruzzone és Cossu, 2003). Az un. lokális deformációs modellek
révén, nagyszámú illesztőpont esetén a lokális geometriai torzulások kkiküszöbölhetők. Blanc
(1999) két felvétel közötti igen nagyszámú (akár 10000) illesztőpont automatikus azonosításán
alapuló geometriai korrekciós módszerével (Image Matching) pixel alatti illesztési pontosság
érhető el két felvétel között a két kép hasonlóságának függvényében.
Bruzzone és Prieto (2000) a geometriai zaj hatása minimalizálható, ha a vizsgálatot objektum
szinten, azaz homogén pixel-csoportok szintjén végezzük. A módszer elvi alapja a
határpixeleken jelentkező, legnagyobb mértékű geometriai hibák figyelembe vétele, mégpedig
homogén, kisebb hibával jelentkező régiók kijelölésével. Képszegmentációval, azaz azonos és
közel azonos tulajdonságú pixelek objektumba történő összefűzésével, majd az így képzett
objektumok felvétel-pár közötti összehasonlításával jelentősen növelhető a változásvizsgálatok
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pontossága. Ráadásul, az objektum alapú adatelemzés segíti a különböző térinformatikai
rendszerek integrációját, illetve a geometriai maradványhibák korrekcióját.
4.2

LIDAR-adatok előfeldolgozása

A lézeres adatok előfeldolgozása során a pontsűrűség térbeli eloszlásának és heterogenitásának
ellenőrzése valósul meg az egyidejű geometriai és radiometriai korrekció mellett. Első
lépésként a szenzorról származó pontfelhő direkt georeferenciáját ellenőrizzük.
A sávszerű felvételezésből, valamint a sávok között átfedésből adódóan meghatározhatjuk a
pászták közötti relatív eltérést, amelyet a repülési nyomvonal kiegyenlítésével, vagy a sávok
affin transzformációjával küszöbölhetünk ki.
Az így képzett, relatív értelemben torzításmentes pontfelhő abszolút tájékozását, annak
háromdimenziós mivoltából adódóan illesztőpontok helyett, illesztőfelületek alkalmazásával
valósíthatjuk meg. Ezek az illesztőfelületek olyan terepi mérésekkel azonosított ferde síkok (pl.
háztetők), amelyek geometriája horizontálisan és vertikálisan is könnyen meghatározható.
A 3D pontfelhő radiometriai korrekciója során a lézernyaláb sugárzási energiájának
változásából adódó intenzitás értéket alakítjuk át reflektancia értékké, a detektor jellemzőinek,
a légkör karakterisztikájának és a felvételi geometriának felhasználásával. A hatékony
radiometriai korrekció megvalósításához olyan referencia felületeket alkalmazunk, ahol a
megvilágítás és a szemlélés iránya a felvételezés irányával és megvilágításával azonos. A
lézerszkennelt adatok radiometriai korrekciójakor szintén szükséges számolnunk a BRDF és a
légkörprofil torzító hatásával.
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5. Elemzés, kiértékelés
5.1 Erdők és egyéb objektumok tematikus térképezése
A távérzékelési eljárásokkal készült felvételek önmagukban még nem informatívak. A belőlük
származtatható adatokat különböző elemzési módszerekkel nyerhetjük ki, aktuális vizsgálati
célunknak megfelelően. Az adatelemzési módszerek két nagy csoportját különböztethetjük meg
a kinyerni kívánt információ jellege alapján; ezek a kvalitatív és a kvantitatív módszerek.
Kvalitatív elemzéseket akkor hajtunk végre, ha célunk a földfelszíni objektumok elkülönítése,
a felszínborítás vizsgálata véges számú kategória alapján, illetve ha több időpontú felvételadatbázis alapján az egyes kategóriák konverziójának, a területi kiterjedés változásainak
vizsgálatát és leírását óhajtjuk elvégezni.
A felvételek spektrális, térbeli/geometriai és (több időpontú felvételek esetén) időbeli
információkat is hordoznak egyidejűleg. Ezen információk értelmezése, a számunkra fontos
információk kinyerése vagy kiszámítása révén létrehozzuk a következő információs szintet, az
ún. tematikus szintet. Mindennek eléréséhez szükség van többféle interpretációs technika
alkalmazására.
Az interpretáció a felvétel tartalmának kiértékelésére irányul. Ennek során a tárgyak és
jelenségek felismerése, jelentőségük szerinti osztályozása történik meg. Ez tehát egy döntési
folyamat, melynek során a tárgyak és jelenségek kialakulásának, fejlődésének, vagy pillanatnyi
állapotának vizsgálatát követően elvégezzük azok mennyiségi és minőségi meghatározását a
légifénykép, űrfelvétel segítségével (Mike, 1976). A felvétel egyes elemeinek diszkrét
kategóriákba sorolása a kutatás szempontjából releváns jellemzők alapján történik.
Az interpretációs technikák között aszerint tehetünk különbséget, hogy az embernek mekkora
szerepe van a tematikus információs szint létrehozásában, felépítésében. A két fő interpretációs
eljárás a következő:


vizuális interpretáció,



digitális interpretáció.

Vizuális interpretáció
A távérzékelt felvételek vizuális értelmezése összetett folyamat. Magában foglalja a kép
tartalmának felismerését, de túlmutat azon, hogy mi látható a képen, a térbeli és tájképi minták
felismerése érdekében. Ez a folyamat durván két szintre osztható:


A tárgyak felismerése, úgy mint utcák, mezők, folyók stb. A felismerés minősége függ
attól, hogy milyen szakértői vizsgálattal történik a képértelmezés és a vizuális észlelés.



A valós értelmezés során következtetések levonására kerül sor pl. korábban felismert
objektumok révén. A tárgy-specifikus tudás és szakértelem kulcsfontosságú.

Egy képet igen sok szempontból elemezhetünk. Interpretáció során az értelmező megvizsgálja
a felvételt és a rendelkezésre álló adatok alapján igyekszik minél több információt szerezni.
Vizsgálata ilyenkor kiterjed a terület, az objektumok, folyamatok minél alaposabb
megismerésére. Nem csak egy képet, képpárt, vagy képmozaikot vizsgál tehát, hanem a
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környezetet is. Gyakran szükségessé válik a rendelkezésre álló összes korábbi felvétel
áttekintése is, valamint az elérhető valamennyi információforrás átható vizsgálata és értékelése
is (pl. korábbi légifelvételek, korábbi topográfiai és helyrajzi térképek, talajtani-, hidrológiai-,
növénytani-, és egyéb tematikus térképek, helyszíni beszámolók, visszaemlékezések,
szakirodalom, egyéb cikkek, stb.). Sok esetben terepi bejárásra is szükség van, melynek során
mintavételezést kell végrehajtani, s a mintákat laboratóriumi vizsgálatnak szükséges alávetni.
Az interpretációt általában több személy végzi, illetve egymás munkáját is leellenőrzik. Fontos,
hogy az értelmező személy szakterületén magas kvalitással rendelkezzen, hiszen gyakran
közvetett-, áttételes jelekből kell az összefüggésekre következtetnie, ami nem könnyű feladat.
Az interpretációt végző/ellenőrző személyeknek ezen túlmenően ismerniük kell az
információszerzési módszer elvét, pontosságát, hiba- és torzítási lehetőségeit, tiszátban kell
lenniük a vizsgált alapállományok megbízhatóságával, a kiértékelés várható hibájával,
torzításaival, és a kiértékelés pontos céljával. Ismerni kell a tárgy jelentőségét, fontosságát
(Rádai, 1978).
Szilágyi és Juhász 1988-ban az alábbi 9 kategóriába sorolta az elsődlegesen vizsgálandó
fotóelemeket (2. táblázat).
A felismerhetőség természetesen függ a kontraszttól, és a tárgy környezetétől is. A szenzor és
az optikai rendszer felbontása, feloldóképessége meghatározza a még megkülönböztethető
tárgyak méretét.
Buiten (1993) a kép értelmezéséhez szükséges interpretációs elemekhez a fentieken kívül még
a felbontást is megemlíti. Véleménye szerint a szenzor felbontása meghatározza a még
megkülönböztethető tárgyak méretét. A felismerhetőség természetesen függ a kontraszttól, a
tárgy környezetétől is.
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2. táblázat
Képértelmezéshez szükséges interpretációs elemek
Méret:

A tárgy hosszúsága, szélessége, magassága, területe, térfogata.

Alak:

A vizsgált tárgy alakja.

Szín:

Tágabb értelemben a tárgy sugárzás-visszaverési és -kibocsátási
tulajdonságai, illetve az ezekből adódó „szín”. Multispektrális képeknél
pl. az összes mért sugárzási érték ide sorolható.

Vetett árnyék:

Az esetleg más módon nem megfigyelhető tárgyakat láthatóvá teheti a
karakterisztikus árnyékuk. Az árnyékból a tárgy magasságára is lehet
következtetni.

Tónus és
színárnyalat:

A felvételen a fény és árnyék, az élesség és tompaság aránya, vagy a
színárnyalatok minősége.

Szövet, finom
szerkezet:

Az egyes tárgyak színének térbeli eloszlása szintén lehetővé teheti az
azonosítást. Kvalitatív alapon használhatjuk például a durva, finom,
szabályos, szabálytalan, fonalas, szemcsés stb. jelzőket. Kvantitatív
alapon matematikai módszerekkel számíthatjuk ki a kép egy adott
darabjára (pl. 5*5 pixeles mozgó ablakra a szórásértékek kiszámítása
stb.).

Szerkezet,
mintázat,
textúra:

A megfigyelt tárgy mintázata utalhat természetes vagy mesterséges
voltára, de gondolhatunk a geomorfológiai jegyekre is, vagy például
mezőgazdasági terület esetén a művelési ágak jellemző mintázataira, a
területhasználati jellemzők megjelenésére stb.

Környezettel
való kapcsolat
(asszociáció):

A tárgyak egymás közti kapcsolatainak elemzése elősegíti a kép egyes
részeinek azonosítását. Ehhez általános ismeretek, valamint földrajzi,
fizikai, illetve egyéb szakmai tudás lehet szükséges. Például egy
hűtővizet használó erőművet általában folyó mellé telepítenek; ipari
terület város közelségét jelezheti, stb.

Előfordulás
helye:

Bizonyos tárgy adott terepviszonyok közti megjelenése elejét veheti a
téves következtetések levonásának - például egy lakótelepi ház nem
lehet egy mocsár vagy egy dzsungel közepén stb.

Egy felvétel értelmezéséhez használható interpretációs elemek Szilágyi és Juhász (1988)
szerint
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A képértelmezés gyakorlata


Dokumentumok beszerzése: műholdképek, térképek, stb.



Előértelmezés: eloszlás, a terület felosztása, stb.



Részleges terület elővizsgálat: A regionális sajátosságok felismerése



Részletes értelmezés: A munka magja: a területeket külön-külön figyelembe veszik, az
objektumokat felismerik és összehasonlítják a térképekkel. Először az egyszerűen
azonosítható objektumokat kell címezni.



Földvizsgálat / mező összehasonlítás: a bizonytalan értelmezési eredmények duplán
történő ellenőrzése



Az eredmények ábrázolása: térképeken, térképszerű vázlatokon, tematikus leképezésen,
stb.

Az értelmezésnek alávetendő képek előfeldolgozást igényelnek; megfelelően kontrasztos, a
vizsgált témát a lehető legjobban kihangsúlyozó képet szükséges megjelenítenünk, amely lehet
akár szürkeárnyalatos kép, akár színes kompozit. A kontrasztfokozás mellett szükség lehet a
térképi koordinátarendszerbe transzformálásra is. Ezt követően az előállt digitális
űrfotótérképek már alkalmasak az értelmezés elvégzésére s a terepi munkára. Az interpretáció
során kitűzzük a vizsgálati célt, s ennek megfelelően különböző osztály-, illetve
kategóriarendszereket használhatunk. A kiegészítő információk kezelése révén lehetőség nyílik
akár a spektrálisan és textúra alapján nem elkülöníthető, funkciójában különböző kategóriák
elkülönítésére is. Kiegészítő adatként terepi adatok, térképek, más időpontú felvételek
használhatóak.
E technika előnye, hogy az interpretátorok (légifelvételek elemzésében jártas szakemberek)
szaktudása átvihető az űrfelvételek elemzésére is, hiszen a hamisszínes infravörös légifelvétel
standard színeinek megfelelő színkompozitok a térképező műholdak legnagyobb részének
felvételeiből előállíthatók, vagyis a módszer a légifényképezés tapasztalataira épül.
A módszer hátránya az igen nagy gyakorlat- és élőmunka-igény, valamint az emberi tényezőből
adódó szubjektivitás. Mivel az értelmezést általában több személy végzi, jelentős eltérések
lehetnek az egyes személyek munkái között, de megismételhetőség sem kivitelezhető, mivel
egy adott személy sem képes kétszer ugyanúgy értelmezni egy felvételt.
Ha több időpontú felvétel, illetve térkép áll rendelkezésre, akkor a fentebbi táblázatban felsorolt
9 elemhez hozzáadódhat még egy tizedik interpretációs elem: az időbeliség. Ez igen fontos
kiegészítő információkat nyújthat valamennyi interpretációs kritériumhoz.
Képosztályozási technikák a távérzékelésben
A képosztályozás a felszínborítási osztályok képpontokhoz való hozzárendelésének folyamata.
Úgy is fogalmazhatunk, mint számítógéppel segített interpretáció, amikor a kép tartalma, vagy
textúrája alapján képezünk bizonyos sajátosságokkal rendelkező csoportokat. Az osztályba
soroláskor elemezzük az egyes területek spektrális sajátosságait. A felszínt borító különböző
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felületek sajátos spektrális reflektancia görbével jellemezhetők. Több hullámhosszon vizsgálva
a felszínt az alkalmazott csatornákon jelentkező szürkeségi értékek elemzése alapján
viszonylag jól elkülöníthetőek egymástól az eltérő borítottságú felületek.
A digitális interpretáció módszerébe tartozó osztályozás során tehát a kép pixelei kerülnek
becsoportosításra (osztályba vagy kategóriába) a számértékeik alapján (ERDAS kézikönyv,
1997).
A mintázat felismerési folyamat esetén olyan mintákat keresünk, amelyek az adathalmazban
bizonyos jelentéssel bírnak. Általuk információt nyerhetünk ki az adathalmazból. Ezt a munkát
számítógéppel segíthetjük, ezáltal a folyamat automatizálható és az emberi szubjektivitás
kiiktatható.
A képosztályozás egy mintafelismerési eljárás, amikor is a képet felépítő pixelek spektrális
tulajdonságait vizsgáljuk. Ezek alapján statisztikákat számíttatunk, majd következik a pixelek
kategóriákba sorolása és szétválogatása a matematikai kritériumok szerint. Az osztályozási
folyamat első része a „tanulási” szakasz, amikor az osztályozás szempontjából releváns
információ kinyerése történik, míg a második, osztályozási szakaszban lezajlik a matematikai
döntési folyamat.
A tanítási folyamat során kritériumokat állítunk fel; ezek alapján lesznek a minták
felismerhetőek. A tanítás (training) lehet automatikus vagy felügyelt.
Az osztályozási módszerek többsége pixel-alapon (pixel-based classification) történik, vagyis
egy-egy pixelt egy-egy osztályba sorolnak be (szigorú osztályozási módszerek/hard
classification) (Liu et al., 2011). A kis felbontású űrfelvételeknél azonban számolni kell az ún.
kevert pixel (mixed-pixel) problémával, amikor is egy-egy pixel keverten tartalmazza több
különböző felszínborítás sajátságait (Mertens et al., 2003). Ekkor kerül előtérbe a pixelen-belüli
(sub-pixel) osztályozási módszer alkalmazása (rugalmas osztályozási módszerek). Ilyen
technika pl. a fuzzy logikán alapuló klaszterezés (fuzzy c- means) (Miin-Shen és Nataliani,
2017), SMA-módszer (Spectral Mixture Analysis) és ennek továbbfejlesztett változatai, az
LSMA (Linear Spectral Mixture Analysis) és az NSMA (Normalized Spectral Mixture
Analysis).
A pixel alapú osztályozási módszerek mellett mind nagyobb teret nyert a szegmens-alapú
osztályozás (szegmens: homogén, térben összefüggő pixelek csoportja), ami a nagy és igen
nagy felbontású felvételek elterjedésének köszönhető. Ma már az erdőtérképezésben is ezt a
fajta osztályozási módszert alkalmazzák. Mindemellett, olyan újabb osztályozók is előtérbe
kerültek, mint pl. a neurális hálózatok, a döntési-fa adatosztályozás, és a random forest
osztályozó.
A felhasznált felvételek felbontása és a megfigyelt objektumok jellemző mérete megszabhatja
a feldolgozásban alkalmazandó módszereket. Erre vonatkozóan a következőket említhetjük:




Ha a vizsgált objektumok területe jellemzően a felvétel pixelméretét kb. egy
nagyságrenddel haladja meg, a pixel alapú feldolgozás is jó eredményre vezethet (pl.
regionális térképezések kisfelbontású felvételekből; erdőállomány-szintű térképezés
közepes felbontású felvételekből).
Objektum-alapú képfeldolgozás alkalmazása szükséges abban az esetben, ha a vizsgált
objektumok területe jellemzően több nagyságrenddel nagyobb a felvétel pixelméreténél
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(pl. faegyed-szintű vizsgálat cm-es felbontású felvételekből; erdőállomány-szintű
vizsgálat méteres felbontású felvételekből).
A pixel alatti (subpixel) elemzési módszerek használata javasolható olyankor, amikor a
vizsgált objektumok területe sajátosan a felvétel pixelmérete körüli vagy annál kisebb.
Ez esetben azonban előfeltétel a felvételek meglehetősen pontos radiometriai és
geometriai előfeldolgozása (a jó eredményre még így sincs garancia).

A három legfontosabb képosztályozási technika a távérzékelésben:




Ellenőrzött osztályba sorolás (más néven Felügyelt (tanulóterületes) osztályozás)
Nem ellenőrzött osztályba sorolás (más néven Automatikus (nem-felügyelt)
osztályozás)
Objektum-alapú képfeldolgozás

Ellenőrzött osztályba sorolás: Az ellenőrzött osztályba sorolás lehetővé teszi, hogy nagy
részletességgel végezzünk az űrfelvételen osztályozást. A csoportok kialakításához a képről
meg kell határozni azokat a minta együtteseket, melyek vélhetően egyazon kategóriába (pl.
területhasználati típusba) esnek. Az egyes osztályokhoz tartozó mintaterületeket tanító
területeknek nevezzük. Ennél a módszernél mi magunk különítjük el és határozzuk meg az
egyes osztályokat. Kihívást jelentő feladat, hogy bizonyos radiancia-értékekről meg tudjuk
mondani, hogy melyek tartoznak egyazon osztályba. A csoportok kialakítását követően az
elemzéshez elvégezzük az egyes minták spektrális tulajdonságainak statisztikai kiértékelését,
megvizsgáljuk a minták szürkeségi értékeinek szórását, eloszlását csatornánként, valamint
elkészítjük a variancia és kovariancia mátrixokat. Az osztályba sorolás folyamata
tulajdonképpen egy döntés, amikor arról határozunk, hogy az ismeretlen képpont spektrális
tulajdonságai alapján melyik minta csoportba tartozik, vagy melyikhez áll a legközelebb.
A technika több eljárást foglal magába:




parallelepipedonok módszere,
átlagoktól számított legkisebb távolság módszere,
legnagyobb valószínűség módszere (Maximum likelihood osztályozás).

A parallelepipedon osztályozás az egyes spektrális komponenseknek a tanuló-adatokból
számított hisztogramjának vizsgálatán alapul. Egy kétdimenziós adatokból álló spektrális
osztályban lévő alsó és felső határok a hisztogramon kijelölhetők, és a későbbiekben az ezek
által kijelölt fényességtartomány használható az osztály komponenseinek karakterisztikus
helyeként. Az összes csatornát figyelembe véve ezek egy többdimenziós "dobozt",
parallelepipedont adnak. Ha az osztályozás során valamely pixel helye egy ilyen
parallelepipedon belsejébe esik, az illető pixelt az annak megfelelő osztályba soroljuk.
A legkisebb távolság szerinti osztályozás esetében az alkalmazott csatornák által képzett
statisztikai térben kiszámítjuk az ismeretlen képpont és az egyes osztályok minta közepei
közötti távolságot. Az új képpont abba az osztályba tartozik, amelyik osztályhoz a legközelebb
esik.
A legnagyobb valószínűség módszere a legismertebb irányított osztályozási módszer a
távérzékelt képek feldolgozásában. Ebben az esetben az egyes tanulóterületeken belül lévő
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reflektancia-értékek eloszlását egy valószínűségi sűrűségfüggvény írja le (Szabó, 2013). Az
eljárás megbecsüli, hogy egy adott pixelérték mekkora valószínűséggel tartozik az egyes
osztályokhoz, és a legmagasabb valószínűséget adó osztályhoz sorolja azt.
Nem ellenőrzött osztályba sorolás: Ennél az osztályozásnál nem rendelkezünk előzetes
információkkal az elkülönítendő osztályokról. Azt feltételezzük, hogy a hisztogram-csúcs
környékén előforduló értékek nagy valószínűséggel egyazon osztályba tartoznak, tehát
ugyanazt a folttípust képviselik a felszínen. A radianciaértékek ugyan némileg eltérhetnek, de
lévén, hogy közeli értékekről van szó, az egy kategóriába történő csoportosítás megvalósítható.
A nem ellenőrzött osztályba sorolás módszere tehát egyesével vizsgálja meg a csatornák
hisztogramjait, és egy kategóriába sorolja be azok csúcsértékeinek környezetét. Ezek alapján
kerülnek kialakításra az egyes kategóriák, melyek tükrözik a felszínborítás egyes foltjait
(Szabó, 2013). Az elemzés ezt követően az így kialakított csoportokat használja, mint
osztályokat. Az eljárás klaszterezés néven ismert. Míg a tanítóval történő osztályozásnál az
osztályok információs osztályok, addig a klaszter elemzés osztályai spektrális osztályok. Ezért
az esetek többségében az osztályok újbóli csoportosítása szükséges az információs osztályok
kialakítása érdekében (Eastman, 2008). A klaszter-középpont módszer (K-means)
alkalmazásánál megkeresik a klaszter középpontját és a pixeleket a legközelebbi klaszterközépponthoz sorolják. A távolságokat euklédeszi távolság alapján határozzák meg (Lillesand
és Kiefer, 2000).
Az ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique) napjainkban is az egyik
legismertebb nem ellenőrzött osztályba sorolási módszer, amely algoritmuson alapszik (Tou és
Gonzalez, 1974). A döntési szabály spektrális távolságon alapszik. A képosztályozás több
alkalommal megtörténik, melyek során mindig az azt megelőző osztályozási ciklus eredménye
lesz a bemenet. Kész adatbázisok légi-vagy űrfelvételek alapján történő ellenőrzésének kiváló
módszere ez, hiszen objektív, mert előzetes ismeretek nélkül nyeri ki az adatstruktúrában rejlő
mintázatot a felvételekből.
Az automatikus osztályozás hátrányaként említhetjük, hogy a pixelek térbeli homogenitását
figyelmen kívül hagyja, ráadásul időigényes is.
Objektum-alapú képfeldolgozás: A téradatok objektum alapú képfeldolgozási módszerének
eszközei automatizált vagy félautomatizált módon képesek feldolgozni a valóság komplex
rendszerét, így a többi módszernél tapasztalható ember általi észlelésen alapuló vizuális
értelmezés a képadatok esetében háttérbe szorul, vagy teljesen kiváltódik (Blaschke et al.,
2011). A hagyományos pixel alapú képelemző eljárások a kép spektrális és szerkezeti
tulajdonságait figyelembe vevő döntéshozatali logikán alapulnak, ezzel szemben az objektum
alapú osztályozóknál a spektrális reflektancia és a szerkezeti jellemzők mellett a térbeli
összefüggések (alak, topológia, szomszédság, relatív helyzet, stb.) is szerepet játszanak a
képobjektumok osztályozásánál, ezáltal a bemenő adatok pontosabb kiértékelése valósulhat
meg (Kristóf, 2005; Czimber, 2009). A távérzékelt adatokból így kinyert többletinformáció
hatékonyabbá teheti a további tér- és időbeli elemzések elvégzését.
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Kristóf (2005) SPOT-4 felvételek alapján végzett ellenőrzött és nem ellenőrzött osztályozást
haszonerdők térképezése céljából, melyen a gímszarvasok élőhelyét vizsgálta. Az automatikus
osztályozás során – naprakész terepi adatok híján - textúra-mutatókat alkalmazott.
Vizsgálatakor elemezte az űrfelvételt és a vektoros erdőrészlet adatbázist, s a kijelölt
mintaterületek a terepi ellenőrzést követően tanító területként szolgáltak az osztályozás
folyamatában. Újabb terepi adatgyűjtést követően az osztályozást megismételte. A legjobb
eredményt a nem-irányított 30 osztályos ISODATA osztályozás hozta. 7 fő kategóriát alkotott
meg, melyek a következők: záródott és nem záródott fenyő, átmeneti fenyő, záródott és nem
záródott akác, egyéb lombos faj, erdőszegély. Megállapította, hogy egy időpontról
rendelkezésre álló felvétel osztályozásával nem lehet egyértelműen elkülöníteni a záródás, a
korosztály és a fajspecifikus hatásokat. Erre multitemporális elemzési eljárások alkalmazását
javasolja.
Az erdészetben a képosztályozás során gyakori a pixel alapú elemzési technikák alkalmazása,
mint ahogy arról számos szerző beszámol (Latifi, 2012; McRoberts-Tomppo, 2007; McRoberts
et al., 2010). Amerika több államában és Finnországban a nemzeti erdőnyilvántartási adatok
előállításához a k-legközelebbi szomszéd módszert (k-Nearest Neighbors, k-NN) alkalmazzák,
mely a nem paraméteres eljárások közé tartozik. Ezt az eljárást Lidar pontfelhők
feldolgozásánál is meglehetősen jó eredménnyel lehet alkalmazni.
A nagy csatornaszámú hiperspektrális felvételek osztályozása rendkívüli nehézség elé állítja a
képértelmezőt. A csatornák számának növelésével, egyre több tanító pixelre van szükségünk,
azaz a tanító területeknek egyre nagyobbaknak kellene lenniük ahhoz, hogy megbízható
osztályozást kapjunk. Ez határt szab az információ kinyerés csatorna szám növeléssel elérhető
javulásának, hiszen újabb sávok hozzáadása nem hoz eredményt anélkül, hogy újabb tanító
képpontjaink lennének a különböző osztályokból. Ez az egyik legnagyobb korlátja a
hiperspektrális felvételek hagyományos osztályozási módszerekkel történő feldolgozásának
(Hughes-jelenség, Hughes, 1968). Ha a felvevőrendszerünk N spektrális sávval rendelkezik,
akkor célszerű osztályonként legalább 10N tanító pixel alkalmazása, de ha lehetséges, akkor
inkább több, akár 100N. Ez multispektrális esetben legfeljebb pár százas, hiperspektrális
esetben azonban tízezres nagyságrendet jelenthet.
Szintén érdemes megjegyezni, hogy adott méretű tanító adatra a dimenzió növelésével egy
bizonyos pont után romlik az osztályozás pontossága. Ez azt jelenti, hogy alaposan meg kell
gondolni, hogy a hiperspektrális felvételt milyen módon szeretnénk feldolgozni.
Adategyesítés (adatfúzió)
Hall és Llinas (1997) az alábbiakban határozta meg az adatfúzió fogalmát: Az adatfúziós
technikák kombinálják a több szenzorból származó adatokat és a kapcsolódó információkat a
társult adatbázisokból a jobb pontosság és specifikusabb következtetések elérése érdekében.
Az adatfúziót több forrás kombinációjaként határozhatjuk meg a továbbfejlesztett információ
elérése érdekében. Itt a „továbbfejlesztett” információ olcsóbb, minőségibb vagy relevánsabb
információt jelent.
Az adatfúziós technikákat széles körben alkalmazták multiszenzoros környezetben, különböző
szenzorokból származó adatok beolvasztása és aggregálása céljából. Az adatfúzió
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multiszenzoros környezetben történő használatának célja az alacsonyabb felismerési hiba
valószínűség és a nagyobb megbízhatóság elérése több elosztott forrásból származó adatok
felhasználásával.
Az erdészeti célú távérzékelésben régóta igény volt a különböző forrásból származó adatok
egyesítésére a minőség javítása érdekében. Pohl és van Genderen (1998) szerint 3 szint
különböztethető meg az adatkombinálásban annak alapján, hogy az információk ötvözése a
feldolgozási sor mely pontján történik:


pixel-szintű kombináció,



objektum-szintű kombináció,



döntéshozási szintű (vagy szabály-alapú) kombináció.

A pixel szintű képfúzió az információ feldolgozására és szinergikus kombinációjára utal,
amelyet különböző képalkotó források gyűjtenek össze, a jobb megértés érdekében. A pixelszintű eljárások egy speciális esete a pansharpening. Ez egy olyan folyamat, melynek során a
nagy felbontású pánkromatikus és az alacsonyabb felbontású multispektrális képalkotást
egyesítik egy nagy felbontású színes kép létrehozásához. A Google Maps és majdnem az összes
térképkészítő vállalat ezt a technikát alkalmazza a képminőség javítása érdekében. A
pansharpening eljárás nagyfelbontású színes képet eredményez három, négy vagy több
alacsony felbontású multispektrális műholdas sávból, valamint egy egyező nagy felbontású
pánkromatikus sávból:
Alacsony felbontású színes sávok + Nagy felbontású szürkeárnyalatos sáv = Nagy felbontású
színes kép
A sikeres eljárás feltétele tehát, hogy a sávok jól korreláljanak egymással, de a lefedett
hullámhosszak jól váljanak el egymástól, és a spektrális információt tartalmazó sávok
együttesen nagyjából ugyanazokat a hullámhosszakat fedjék le, mint a pánkromatikus sáv
(Švab és Oštir, 2006). Meg kell azonban jegyezni, hogy a spektrális tulajdonságok a folyamt
során legtöbbször módosul (Ehlers és Tomowski, 2008).
A képfúzió a legtöbb kereskedelmi szoftver több lehetőséget nyújt, pl. az ERDAS Imagine-ben
találkozhatunk a főkomponens módszer, a multiplikatív fúzió, a Brovey transzformáció, és a
wavelet-alapú képfúzió lehetőségeivel (ERDAS Field Guide, 2010).
Az Ultracam felvételek esetében háromsávos felvételekkel találkozhatunk ún. HSI (színezet,
telítettség, intenzitás) technikának köszönhetően. Hirschmugl (2008) UltracamD felvételek
felhasználása kapcsán többféle módszerrel is összevetette az elterjedtebb képfúziós technikák
eredményeit, és megállapította, hogy alkalmazhatóságuk erősen célfüggő, továbbá, hogy a
vizsgált eljárások éppen az erdészeti célú vizsgálatok szempontjából kiemelten fontos
infravörös sáv spektrális tulajdonságait módosíthatják jelentősen. A felsoroltak közül a Broveytranszformáció több szempontból is jól teljesített, amennyiben csak 3 sávra alkalmazták.
Az objektum-alapú képelemzés (Object-based image analysis - OBIA) azt jelenti, hogy a
pixeleket először objektumokba csoportosítják, vagy spektrális hasonlóságra, vagy külső
változókra (pl. tulajdonjogra, talajra vagy földtani egységre) alapozva. Számos változót lehet
meghatározni, amelyet spektrálisnak, alaknak és szomszédságnak kategorizálnak. A spektrális
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változók példái közé tartozik egy specifikus spektrális sáv átlagos értéke és szórása;
alakváltozók közé tartozik a méret, a perem és a tömörség; a szomszédsági változók például
egy objektum átlagos különbségét mutatják a sötétebbekhez képest. Minden objektum egy
"szuperobjektum" része is, melyet több szomszédos objektum egy nagyobb méretű
kombinációjával nyernek, és mindegyik kisebb részekre osztható: "al-objektumok".
Az OBIA használatával szabályokat vezethetünk be a tájképre vonatkozó ismeretekkel. Ha a
fák, a fű és a víz egy csoportja a sűrű ház szomszédságában található, valószínűleg egy városi
parkhoz tartozik. Ezzel ellentétben a sok fa által körülvett fák csoportja valószínűleg egy
erdőhöz tartozik. Ezt a különbséget meg lehet tenni az OBIA-val, de nem használhatunk
hagyományos spektrális képelemzést. Általánosságban elmondható, hogy az OBIA fokozott
pontosságot és részletességet nyújt a besorolás céljai érdekében.
Véges számú mintaterület alapján történő osztályozáshoz rendkívül nagyszámú leíró változó
áll rendelkezésre, amelyek részben egymással is korrelálnak. A változók (különösen a korrelált
változók) számának növekedése, amellett, hogy növeli a számításigényt, egy határon túl
ronthatja az osztályozás minőségét (Tuominen és Pekkarinen, 2005), így az osztályozáshoz
alkalmazandó paraméterek kiválasztása az objektum-alapú elemzések egyik legfontosabb
kihívásává vált (Laliberte és Rango, 2008).
A térbeli információk szerepe az elemzésekben
A fent leírt radiometriai elemzési módszerek a képpontok spektrális radiometriai értékeit,
„színét” veszik figyelembe. A radiometriai értékek térbeliségének figyelembevételével
kiküszöbölhetők a kevert (többféle felszínborítási elem sugárzási értékeit tartalmazó) pixelek
hatásai, s növelhető az osztályozás megbízhatósága. Az interpretációs elemek között szerepel
pl. a mintázat, a textúra, az asszociáció is, amelyek a felszíni objektumok térbeli jellemzőivel
kapcsolatosak.
Ha a vizsgált felvétel nagy térbeli felbontású, és a pixelméret kisebb, mint a vizsgálandó
objektumok, akkor a lokális variancia jellemzően alacsony, az egymás közelségében
elhelyezkedő pixelek reflektanciája hasonló. Ahogy a felvétel térbeli felbontása közelíteni
kezdi a vizsgálandó objektumok méretét, a lokális variancia megnő, majd amikor már több
objektum tulajdonságai keverednek egy pixelen belül, ismét csökkenni kezd (Woodcock és
Strahler, 1987). Tehát míg a kisebb térbeli felbontású, multispektrális felvételeknél az egyik
legfontosabb megoldandó feladat a vizsgálat szempontjából zajnak tekinthető jel (pl. talaj)
kiszűrése, vagy többféle jel szétválasztása, a nagyfelbontású képeken az egyes jelentéssel bíró
objektumok (pl. fák) lehatárolása, egységként kezelése jelent kihívást. Ennek két jelentős
gyakorlati következménye, hogy a nagy felbontású képek vizsgálata esetében a spektrális
tulajdonságok vizsgálata mellett jelentős szerepet kap a textúra, illetve hogy a pixel-alapú
módszerek alkalmazhatósága korlátozottá válik.
Textúra-elemzés
A textúraelemzés olyan matematikai eljárások és modellek osztályára utal, amelyek a
képalkotáson belüli térbeli variációkat jellemzik az információ kinyerésének eszközeként. A
textúra olyan térbeli konstrukció, amely meghatározza a térben változó spektrális értékek helyi
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térszerkezetét, amelyet nagyobb térbeli skála területen ismétlődik. Így a textúra észlelése a
térbeli és a radiometriai skálák függvénye. A textúra jellemzésére szolgáló matematikai
eljárások négy általános kategóriába sorolhatók: statisztikai, geometriai, modell alapú
módszerek és jelfeldolgozási módszerek, amelyek magukban foglalják a Fourier
transzformációkat, a konvolúciós szűrőket, az együttes előfordulási mátrixot, a térbeli
autokorrelációt, a fraktálokat stb. (Tuceryan és Jain, 1998; Zhao, 2001).
Mivel a textúrának annyi különböző dimenziója van, nincs egyetlen olyan textúra-megjelenítési
módszer, amely megfelel a különböző textúráknak. A legtöbb kereskedelmi forgalomban
kapható képfeldolgozó szoftvercsomag számos textúraelemző eszközt tartalmaz.
A textúrát alkotó képi értékek térbeli eltérései általában a tájképben lévő olyan mögöttes fizikai
változásoknak tulajdoníthatók, amelyek megváltoztatják a visszaverődést vagy az emissziót. A
textúrák elemzési technikái felhasználhatók kvantitatív metrikák biztosítására, amelyek nagyon
érzékenyek a változás alapjául szolgáló folyamatokra. Például Lam és munkatársai (2002)
kimutatták, hogy a táj komplexitásának kvantitatív leírása segíthet a tájfolyamatok
értelmezésében. Lam et al. (1998) a térbeli metrikák (pl. fraktál dimenzió) értékét mutatja a
képek térbeli jellemzőinek feltárásában.
A fraktálok és a térbeli autokorreláció a geometriai komplexitás mérésére szolgáló térbeli
analitikai módszerek (Lam et al., 2002), melyek leírják a természetben talált szabálytalan,
töredezett mintákat (Mandelbrot, 1983). A fraktál és a térbeli autokorrelációs technikák egyik
előnye a táj ökológiájában használt egyéb térbeli indexek, például a fertőzés, a dominancia
felett, hogy közvetlenül alkalmazható az osztályozatlan képekre (Lam et al., 2002). Ezenkívül,
az autoregresszív és a Markov modellekkel ellentétben, a fraktálok nagy teljesítményűek
alacsony frekvencián, amely lehetővé teszi számukra a hosszú periódusú folyamatok
modellezését (Ojala és Pietikyinen, 2004). Bár a fraktál technikát széles körben alkalmazzák
számos tudományágban (pl. Krummel és munkatársai, 1987; MacLennan és Howarth, 1987;
Lovejoy és Schertzer, 1985; Barbanis et al., 1999; Lu és Hellawell, 1995), a távérzékelt képek
jellemzésére szolgáló térbeli technika korlátozott, és alaposabb értékelést igényel (Lam et al.,
2002). Emerson és munkatársai (1999) arra a következtetésre jutottak, hogy további kutatásokra
van szükség a távérzékelt képek texturális elemzésének és a földrajzi folyamatok
összetettségének összekapcsolásához.
Quattrochi és munkatársai (2001) megvizsgálták a fraktálméretek és a képalkotó spektrális
felbontása közötti összefüggést. Hasonlóképpen, Lam és munkatársai (2002) arra a
következtetésre jutottak, hogy a többféle felbontású képalkotásokra alkalmazott fraktál és a
kapcsolódó textúranalízis módszerek további vizsgálata lehetővé tenné a skálák hatásának jobb
megértését a környezeti jelenségek elemzésére. Quattrochi és munkatársai (2002) mérték a
különböző környezeti és ökológiai tájak fraktál méreteit annak meghatározására, hogy azok
jellegzetes fraktálméretekkel rendelkeznek-e, amelyek különböző mértékű bonyolultságú
régiók azonosítására alkalmazhatók, és a változás-felismeréshez használták anélkül, hogy
előzetesen osztályozták volna a képeket. Al-Hamdan (2004) kimutatta, hogy fontos erdészeti
összefüggéseket lehetett hatékonyan becsülni távérzékelt radiometriai adatokból
textúraelemzési módszerekkel. A textúrális mutatók a táj jellegzetességeivel függtek össze. A
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tanulmány a különböző távérzékelők közötti optimális radiometrikus és térbeli felbontásokat is
feltárta a felületi jellemzők közötti különbségek kimutatására.
Minden monokróm, szürkeértékeket tartalmazó kép (felvétel) egy olyan kétdimenziós f(i,j)
függvénnyel írható le, ahol i és j a képpontok síkbeli koordinátáinak felelnek meg. A több
sávból álló, multispektrális vagy multitemporális képek a sávok számának megfelelő számú
ilyen függvénnyel írhatók le. A szürkefokozatok (radiometriai értékek) képen belüli
változékonysága ebben a felfogásban térbeli frekvenciák segítségével írható le: a gyors
változások magas frekvenciát, a lassú, átmenetes változások alacsony frekvenciát képviselnek.
Az éles határvonalak („élek”) magas frekvencia-komponenst feltételeznek.
A képfeldolgozás tekintetében textúra alatt a kép egy olyan helyi tulajdonságát értjük, amely
bizonyos területhez vagy kiterjedéshez rendelhető (Buiten, 1993).
A pontoknak nincs textúrájuk, csak területeknek, tehát a textúra nem értelmezhető a környezet
nélkül. A környezet nagysága függ a textúra típusától, valamint az alapegységek méretétől,
amikből előáll. A textúra értelmezhető pixel- és objektum-alapon is. A textúra az intenzitás
térbeli eloszlásához kapcsolható. Egy kép textúrája különböző léptékekben értelmezhető (pl.
St-Onge és Cavayas, 1997).
Erdőterületek osztályozásakor, valamint erdőszerkezeti paraméterek becslésekor a textúra
alapú mutatókat kiegészítő jelleggel, a pontosság javítására alkalmazhatjuk, továbbá olyan
esetekben, amikor kevés bemenő adat (sáv) áll rendelkezésünkre, például pánkromatikus vagy
valós színes felvételek esetében (Laliberte és Rango, 2008). Nagyfelbontású képeken a
spektrálisan azonos tulajdonságú képobjektumoknak is lehet eltérő textúrája (Czimber, 2009).
A textúrának annál nagyobb a jelentősége, minél nagyobb a felbontás. Amikor a térbeli
felbontás eléri a vizsgálandó objektum jellemző méretét, vagy az alá csökken, akkor az egymás
közelében lévő pixelek értékei erősen korrelálnak és a lokális variancia csökken (Woodcock és
Strahler 1987, Franklin et al., 2000). Az erdészeti alkalmazásokban a légifotókból nyert textúra
információkat a nagy spektrális, de rosszabb térbeli felbontással rendelkező űrfelvételekkel
egészítik ki (pl. Landsat, SPOT). Ezeken a kép különböző részein elhelyezkedő azonos
tulajdonságú objektumok különböző spektrális jellemzőket mutathatnak a kétirányú
reflektancia miatt (Tuominen és Haakana, 2005). A textúra bevonása az elemzésbe a nagy
térbeli felbontású multispektrális műholdfelvételek (pl. IKONOS, QuickBird képek) révén
mindenképpen előnyös.
A térfrekvenciák tanulmányozására két módszer terjedt el a képfeldolgozásban:


Fourier-transzformáció,



mozgóablakos módszer.

A variográfia lehetővé teszi számunkra, hogy észleljük a térbeli függőségeket. Amit nem
detektál, hogy ezek a függőségek egységesek-e az egész vizsgálati területen. Nagy regionális
különbségek lehetnek, és ebben az esetben a variogram nem lenne reprezentatív az egész
területre nézve. Csupán tájékoztatást ad az adataink térbeli változékonyságáról.
A "mozgó ablakok"-statisztika egyszerű technikája segíthet. A meghatározott méretű és alakú
"ablak" az adatok fölé kerül, a mozgó távolság megegyezik az ablak szélességével. Az ablakban
található összes adat statisztikailag összefoglalva: az ablakon belüli összes pont száma és átlaga,
a minimum / maximum értékek, a szórás, a variáció koefficiense (= szórás / átlag) stb. Az
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eredmények ismét pontok - a mozgó ablakok középpontjai és attribútumaiként ezeknek az
ablakoknak a statisztikai mutatói. Rossz adatok esetén az ablakot csak az ablak szélességének
felével lehet mozgatni, hogy több adatot kapjunk kiszámításához (= mozgó ablak átfedéssel).
A gyakorlatban feltáró módon használják a módszert: az analízist különböző méretű ablakokkal
végezzük, és összehasonlítjuk a statisztikákat. Különösen a variációs együttható jelentõs
paraméter, ha értékei >1, ez nagy változást jelez (= nagy térbeli változékonyság) ebben az
ablakban.
Textúra-analízishez legtöbbször statisztikai mutatókat számítunk: az ablakon belüli pixelek
szórását, illetve varianciáját. Ha a magas térbeli frekvenciákat erősítjük, azaz a szórást és
varianciát számoljuk, az éleket kiemeljük. A medián- illetve átlagszámítás a zajszűréshez, az
élek simításához, az alacsony térbeli frekvenciák erősítéséhez és a magas frekvenciák
kiszűréséhez használható. A mozgóablakos variancia-számítás a következő képlettel történik:
[8]
ahol:
σ2 a variancia,
xij az (i,j) koordinátájú pixel értéke,
n a mozgóablak pixeleinek száma,
M a mozgóablak pixeleinek átlaga, amit az képlettel számítunk. (ERDAS kézikönyv, 1997)
A lokális textúra-mutatókat tartalmazó eredménykép (eredménymátrix) közvetlenül bevonható
a képosztályozásba. Kristóf (2005) mozgóablakos módszerrel végzett textúra analízist 3x3
pixeles ablakra számítva variancia értékeket SPOT-4 felvétel négy spektrális sávján, s az így
előállított négy új textúra-sávot az eredeti felvétel-sávokkal osztályozta együtt (12. ábra).
A képobjektumon vagy mozgóablakon belüli pixelek intenzitás értékeinek másodlagos
statisztikái megadják a két intenzitás érték együttes előfordulásának egymástól adott távolságra
és irányban való valószínűségét. A keresztelőfordulási mátrix (grey-level co-occurrence matrix,
GLCM), és a belőle számított mutatók segítenek ennek leírásában. A keresztelőfordulási mátrix
egy négyzetes mátrix, melynek mérete megegyezik a kép szürkeárnyalatainak számával (N,
általában 256). A kép pixeleiből és a pixel adott irányban, adott távolságra elhelyezkedő
szomszédjának intenzitás értékeiből párokat képezhetünk. A szimmetrikus mátrix i,j (i és
j=0…N) eleme megadja egy i,j intenzitásértékű pár valószínűségét a képen. A mátrix 4 fő
irányra állítható elő (0, 45, 90, 135 fok) 8 szomszéd figyelembe vételével, a kép minden sávjára
külön. Így egy 4 sávval rendelkező (látható + infravörös) képre csak a közvetlenül szomszédos
pixelek viszonyait vizsgálva 16 darab mátrix állítható elő (Haralick et al., 1973, Czimber,
2009), és mindegyikből legalább 14-féle mutató. A trial and error, vizuális interpretáció, illetve
próbaosztályozási módszerek emiatt kevéssé alkalmazhatóak a releváns textúra mutatók
körének lehatárolására (Laliberte és Rango, 2008).
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12. ábra

a)

b)
Mozgóablakos variancia-számítás (Kristóf, 2005)

A vizsgálati terület a SPOT-4 űrfelvételen, hamisszínes színkompozitban, vörös: 3. sáv (közeli
infravörös), kék: 4. sáv (középső infravörös), zöld: 2. sáv (vörös). Felvételi időpont: 1998.
augusztus 2.
a)

A 3x3 pixeles mozgóablakos variancia-számítás eredménye a 2., 3., és 4. felvétel-sávra,
színkompozitban, vörös: 3. sáv (közeli infravörös), kék: 4. sáv (középső infravörös), zöld: 2.
sáv (vörös)
b)

A keresztelőfordulási mátrix (GLCM) alapján Haralick és társai (1973) dolgoztak ki 14 textúra
jellemzőt, ezek az alábbiak:

„RED FAITH” projekt – Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai
Envirosense Hungary Kft.

A textúra-mutatókat pixel-, vagy objektum-alapon számíthatjuk. A pixel-alapú módszernél a
mozgóablakos eljárással áll elő a környezet, amelyre a textúra-számítás végezhető; ebben az
esetben az ablak mérete jelentősen befolyásolhatja az eredményeket (pl. Franklin et al., 2001);
az objektum-alapúnál szegmentálással. A a mozgóablakos eljárásnál nagyobb ablakok
használatával jobban leírható a térbeli eloszlás és csökkenthető a random hiba a textúra
léptékfüggése miatt, viszont az ablakméret növelése esetén elmosódnak az objektumok határai
és szisztematikus hiba jelentkezhet (Franklin et al., 2000). Az erdészeti paraméterek
becslésében jobb eredményeket érhetünk el, ha a mozgóablak ideális méretét előzetesen
megvizsgáljuk a felvétel tulajdonságai alapján (Franklin és McDermid, 1994, Wulder et al.,
1998). Az ideális méret meghatározására leggyakrabban a félvariogramok hatástávolsága
alapján történő számítást alkalmazzák.
A GLCM mutatókat általában az osztályozás során alkalmazzák. Hátrányuk, hogy igen
számításigényesek, főleg a többléptékű szegmentálás végrehajtása esetén (Laliberte és Rango,
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2008), viszont egy részük gyorsan, a mátrix kiszámítása nélkül is előállítható (Miyamoto és
Merryman, 2206; Czimber, 2009). A hosszú számítási idő lerövidítését szolgálja a textúramutatókat mozgóablak alapján történő számítása is, amikor külön rétegként bemenő adatként
használják a szegmentációhoz (pl. Hájek, 2008).
Az erdőtávérzékelésben a távérzékelő képalkotó elemzéshez a legalkalmasabb 6 GLCM mutató
a nyomaték (ASM), a korreláció, a variancia, a homogenitás, a kontraszt és az entrópia ((Baraldi
és Parmiggiani, 1995; Carr és de Miranda, 1998; Rao et al., 2002; Soh és Tsatsoulis, 1999; Solberg,
1999). Információtartalmuk függ a spektrális tartomány, a térbeli felbontás és az érzékelt

tárgyak (dimenzió, alak és térbeli eloszlás) jellemzői tekintetében elemzett kép típusától.
Például Rao és munkatársai (2002) megállapították, hogy a korreláció és az entrópia jellemzők
voltak a legfontosabbak a 6 m-es térbeli felbontású optikai képek elemzésekor a felszínborítás
osztályozáshoz. Franklin és munkatársai (2001b) rámutattak, hogy a homogenitás hatékonyabb
volt, mint az elsőrendű variancia a Douglas-fenyves erdei állományok megkülönböztető
korosztályozásánál az IKONOS pánkromatikus adatok alapján, de más GLCM-eredetű
jellemzőket nem vizsgáltak.
Pesaresi (2000) úgy találta, hogy a kontraszt jobb, mint az ASM, az entrópia és a homogenitás,
míg Solberg (1999) azt javasolta, hogy az ASM és a homogenitás méréseket kellene használni.
Három textúra-mérést - a varianciát, a kontrasztot és a korrelációt - választották ki a kísérlethez,
mivel ezek tűntek a legrelevánsabbnak az erdőtípus és az életkor szerinti megkülönböztetésre
a 0,80 m-es térbeli felbontású digitalizált ortofotók alapján (Kayitakire et al., 2002). Ezt a
vizsgálatot hasonló erdőtípusokban végezték el olyan térbeli felbontással, amely közel áll az
IKONOS pánkromatikus adatokéhoz.
Az egyes mutatók jelentősen korrelálhatnak egymással, s ennek kiszűrése nehéz, melyre a
némelyik módszer nem is képes (pl. a döntési fa, vagy az eCognition feature space optimization
módszere nem). Laliberte és Rango (2008) az egyes textúra-jellemzők kapcsolatát vizsgálta.
Elemzéseik alapján arra jutottak, hogy az entrópia, az átlag és a korreláció minden léptékben a
legkevésbé korreláló változók. Az erdészeti paraméterek becslése, vagy az erdőállományok
osztályozása céljából végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy adott mutató relevanciája mindig
függ a kép spektrális tulajdonságaitól, a térbeli felbontásától, és a vizsgálandó objektumok
tulajdonságaitól (méret, alak, térbeli eloszlás) (Franklin et al. 2001, Kayitakire et al., 2006). A
homogén állományokat elemezve Wulder és munkatársai (1998) megállapították, hogy az
egyszerű textúra statisztikák jobban teljesítenek, míg heterogénebb állományok vizsgálatakor
a másodfokúak bizonyultak megfelelőbbnek. Adott területre, adott időpontban és egy bizonyos
módszerrel előállított felvételek esetén a mutatók szélesebb körének megválasztása célszerűbb
lehet természetes erdők vizsgálatakor, ahol a nagyobb fokú heterogenitás (pl. eltérő magasságú
fák és lékek okozta árnyékok miatt) jobban kimutatható a textúra elemzésével.
A textúra jelentősége az erdészeti célú távérzékelésben
Az elmúlt közel négy évtizedben számos kutatás történt arra vonatkozóan, hogy az erdészeti
paraméterek becslésének pontosságára, az erdőterületek osztályozásának minél pontosabb
végrehajtására milyen befolyással van a nagyon nagy térbeli felbontású (1-2 m) felvételekből
nyert textúra hozzáadása. A szakirodalom elsősorban borealis erdőkben (Kanada, Finnország),
jellemzően tűlevelűek dominálta állományokban történt vizsgálatokról számol be, amelyek

„RED FAITH” projekt – Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai
Envirosense Hungary Kft.

hazai adaptációja az eltérő körülmények miatt is nehéz.
Wulder és munkatársai (1998) 1 m felbontású 5 sávos CASI felvételeken becsülték a
levélfelületi indexet (LAI). Elsőfokú (átlag, szórás, minimum, maximum, range), másodfokú
(GLCM homogenitás, kontraszt, disszimilaritás, átlag, szórás és entrópia) és félvariogramból
számított textúra-mutatókat is felhasználtak az NDVI mellett. A becslés pontossága a textúra
mutatóknak köszönhetően jelentősen javult (0,3 körüli R2 értékekről 0,5-0,6 körülire), amikor
a vizsgált állományokat rétegezték fajösszetétel és alapvető strukturális jelleg (természetközeli
– ültetvény) szerint.
Franklin és munkatársai (2000) hasonló felbontású és sávszámú CASI felvételeken, valamint
30 cm-től 8 m-ig változó terepi felbontású multispektrális videófelvételeken, kanadai kevert
erdőkben végeztek vizsgálatokat. Ez alapján megállapították, hogy 10-15%-os javulás érhető
el, azonban a textúra mutatók és a spektrális tulajdonságok egyöntetű figyelembe vételével a
pontosság tovább növelhető, mintegy 65-75%-os pontosságot elérve ezáltal. Megjegyzendő
mindazonáltal, hogy a vizsgálatba mindössze két textúra-mutatót vontak be, továbbá a
referenciaadatok pontossága is szerepet játszhat az elért pontosságban.
Kim és munkatársai (2009) azt vizsgálták, hogy az örökzöld és az örökzöld-lombos vegyes
állományok milyen pontossággal különíthetők el egymástól egy 4 m térbeli felbontású
multispektrális IKONOS felvételen. A felvétel által lefedett mintaterületük észak-Karolinában
egy örökzöld, örökzöld-lombos vegyes és lombos állomány volt. Vizsgálatukhoz objektumalapú elemzést alkalmaztak. Megállapították, hogy több objektum-alapon számított texturális
mutató beintegrálásával az overall accuracy nőtt (60-79%-ról 83%-ra), ami annak köszönhető,
hogy az örökzöld és az örökzöld-lombos vegyes állományok jobban szegmentálhatóak voltak.
Tuominen és Pekkarinen (2005) az erdőszerkezeti paraméterek (átlagos magasság, fatömeg,
körlapösszeg, átlagos átmérő) k-legközelebbi szomszéd (kNN) módszer segítségével történő,
CIR légifelvételeken végzett becslésében a spektrális és (GLCM) texturális mutatók
jelentőségének vizsgálatakor azt találták, hogy a texturális mutatók hozzáadása jelentősen
(26%-kal) csökkentette az RMS hibát.
QuickBird felvételeken végzett osztályozási vizsgálat során Johansen és munkatársai (2007)
megállapították, hogy a kanadai vízparti és környező erdők osztályozási pontosságát a pixelalapon mozgóablakkal előállított textúra-információt tartalmazó rétegek (főleg a GLCM
kontraszt, disszimilaritás és homogenitás) hozzáadása 2-19%-kal növeli az egyes típusokban,
míg az osztályozás teljes pontossága (overall accuracy) 78.95%. A textúra azonban nem minden
típusban javította az osztályozást, hiszen a textúra szerepe fontosabbá válik az idősebb
erdőkben jelentkező lékek, illetve változatosabb méretű fák vizsgálata esetén.
Chubey és munkatársai (2006) döntési fák segítségével vizsgálta szegmentált IKONOS 2
felvételeken az üzemtervi adatok (magasság, kor erdőtípus, elegyarány, záródás) előállítási
lehetőségeit. Eredményeik azt mutatták, hogy jelentős a textúra mutatók aránya a
legmeghatározóbb változók között, ezek közül is elsősorban az alobjektumok tulajdonságainak
aránya.
Az erdészeti adatbázis kiegészítésére, illetve frissítésére irányuló vizsgálatában Hájek (2008)
középformátumú digitális légifelvétel szegmentálásával nyert információkat használt
csehországi síkvidéki lomboserdők vizsgálatakor, A képelemzést az eCognition objektumalapú képelemző szoftver segítségével hajtotta végre. Mozgóablak segítségével számított
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textúra-mutatókat (GLCM homogenitás, átlag és szórás) használt a szegmentáláshoz, melyeket
„feature space optimization” technikával választott ki. Egyedi lombkoronák szintjén a
korosztályokra, illetve a fajokra 75% fölötti pontosságot ért el (a lucot kivéve).
A fenti eredmények tükrében elmondhatjuk, hogy a textúra felhasználása nagyban hozzájárul
az erdészeti paraméterek állomány- szintű becslésének, továbbá az erdőterületek
osztályozásának pontosság növeléséhez, a javulás mértéke azonban függ a felhasznált adat
minőségétől (típus, felbontás), illetve a vizsgált erdőállományok jellemzőitől.

Variogramok
Valamely paraméter időbeli vagy térbeli változékonyságának leírására használt leggyakoribb
függvény a variogram (Füst, 1997). A variogramok a térbeli variációt mérik egy regionalizált
változóban. Bármely olyan véletlen változó, amelynek pozíciója térben vagy időben ismert, egy
regionalizált változó. Ebben a megfogalmazásban a változókat a helyük alapján indexelik. Így
feltételezzük, hogy Y(x) az x helyhez kötött regionalizált változó. Különböző helyeken, az Y
változóhoz szükségessé válik, hogy xi-ként indexáljuk a helyeket, ahol i = 1, ..., n n számú
megfigyelésnek megfelelően. Ha az Y(xi) nem korrelál, akkor a kép véletlenszerű zajból áll. Ha
azonban az Y(xi) valamilyen módon kapcsolódik, akkor az adatok térszerkezetet mutatnak.
Talán a leggyengébb feltevés, amit Matheron (1971) erről a szerkezetről tett a "belső"
hipotézisre utal, hogy a kis h távolsághoz tartozó Y(xi + h) - Y(xi) növekmények gyengén
stacionáriusak. E feltételezés szerint az inkrementum első pillanata, várt értéke állandó vagy
legalább lassan változik az x térbeli pozícióval; és a második pillanatban is változatlan a térbeli
pozíció. A második pillanatot variogramnak nevezik:
2γ(h) = E[Y(xi + h)- Y(xi)]2

[9]

Ahogy a variancia jellemzi a nem-térbeli random változók eloszlását, úgy a variogram jellemzi
a regionalizált változó eloszlását. Azt a távolságot, amelyen a minták függetlenné válnak,
gyakran hatásterületnek nevezik, és a betűvel jelölik. Azt az értéket, amelynél a variogram
szintjei ki vannak jelölve c betűvel jelöljük és küszöbnek nevezzük (Clark, 1979).
A γ(x,h) függvény a vizsgált változó félvariogramja. Az empirikus félvariogram a normális
eloszlású paraméter diszkrét mintái esetén torzítatlan becslést ad:
[10]
ahol
a félvariogram,

pedig a tapasztalati mintapárok száma, melyeket

vektor választ

el.
A tapasztalati félvariogram görbéjét (13. ábra) egy kezdetben szigorúan monoton növekedés,
majd állandósulás jellemez. A hatástávolság (range) annak a pontnak az abszcisszája, aminél a
függvény értéke állandósul. A hatástávolságon belüli minták térben autokorreláltak, a kívül
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esők pedig nem. Küszöbértéknek (sill) nevezzük azt az értéket, amelyet a hatástávolságnál
felvesz a modell; ez jellemzően arányban áll a vizsgált kép, vagy képrészlet globális
varianciájával. A görbe általában nem az origóról indul, ez az ún. röghatás (nugget effect), ami
vagy mérési hiba, vagy a vizsgált léptéknél kisebb változékonyság eredménye. A tapasztalati
félvariogram pontjaira többféle modell illeszthető – ezek közül az egyik leggyakrabban
alkalmazott, és a vizsgálandó paraméterek szempontjából legkönnyebben értelmezhető a két
paraméterrel (hatástávolság és küszöbérték) leírható szférikus modell (Curran, 1988).
13. ábra

Szemivariogram görbe (forrás: www.researchgate.net)
A távérzékelésben a variográfia azért alkalmazható, mert a reflektancia értékek regionalizált
változóknak tekinthetőek, mivel pozícionáltak. Treitz és Howarth (2000) megfogalmazásukban
a tájat sztochasztikus felületként értelmezték, ahol feltételezésük szerint az azonos környezeti
mintázatok és folyamatok azonos ökoszisztémákat hoznak létre. A távérzékeléssel rögzített
reflektancia értékek az objektumok valós értékei és valamely mérési hiba keverékeiként állnak
elő. Ez megjelenik a tapasztalati variogramban, ami az egymáshoz közel eső minták térbeli
összefüggéseit leíró másodfokú térbeli statisztika. A variográfia alkalmazhatóságához két
feltétel megléte szükséges: az egyik a térbeli stacionaritás, a másik az ergodicitás. A
stacionaritás feltételezi, hogy a vizsgált változó paraméterei térben változatlanok, míg az
ergodicitás feltételezése szerint a teljes területre számított térbeli statisztika ezen paraméterek
torzítatlan becslését adja. Jupp és munkatársai (1988) szerint lokálisan ezek a feltételek
teljesülnek a távérzékelt adatok kapcsán.
A variogramok használata az erdészeti jellemzőket leíró távérzékelésben is el tudott terjedni,
köszönhetően a jellemzők adott felvétel térbeli tulajdonságaival való jó
összekapcsolhatóságának. A variogramok esetén nincs annyi megkötés, mint pl. az
autokorreláció, vagy a Fourier-analízis használatánál, továbbá kevésbé függnek a kezdeti
paraméterek megválasztásától, mint a GLCM mutatók, illetve kevésbé befolyásolják a
hatástávolságot a képek közötti (pl. atmoszférikus eredetű) különbségek (St-Onge és Cavayas
1995, 1997). Levesque és King (2003) különböző felbontású négysávos (VIS+NIR)
légifelvételeken végzett állományszintű vizsgálatainak esetében sikerrel használta a zöld és
közeli infravörös sávokra számított hatástávolságot a záródás, illetve egészségi állapot
regressziós modellezésében. Woodcock és munkatársai (1988a, 1988b) mesterségesen generált
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és valódi felvételeken végzett vizsgálatokat. Elemzéseik alapján a következő következtetéseket
vonták le: a textúrát létrehozó objektumok sűrűsége, denzitása (ami erdőben megfeleltethető pl.
a záródásnak) befolyásolja a küszöbértéket, az objektumok mérete a hatástávolsággal mutat
összefüggést, míg az objektumok méretének varianciája a variogram alakját befolyásolja. Treitz
és Howarth (2000) CASI felvételeken végzett vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy a
hatástávolság a fakoronák méretével van összefüggésben, míg a küszöbérték közvetve a
koronaszintek rétegzettségével/sűrűségével függ össze. A hatástávolság változott a
hullámhosszal, tehát sávonként különböző értékeket kaptak, amit a különböző
hullámhosszaknak különböző háttérfolyamatokkal való összefüggéseivel magyaráztak.
A vizsgált objektumok meghatározzák annak a térbeli egységnek a nagyságát, ami még
homogénnek tekinthető. A hatástávolság segítségével így meghatározható a textúrát felépítő
elemek jellemző mérete (erdészeti vizsgálatokban fák, facsoportok), ami segíti a további
elemzés során felhasználandó egyéb mutatók számításához szükséges mozgóablak (vagy éppen
szegmens) méretének meghatározását. A hatástávolság ilyen jellegű alkalmazására számos
példát találhatunk a szakirodalomban (Franklin et al., 1996; Franklin és McDermid, 1994;
Johansen et al., 2007; Wulder et al., 1998).
A variográfia alkalmazásának hátrányaként említhetjük nagy számításigényét, valamint azt a
tényt, hogy a tapasztalati félvariogramra illesztett modell paraméterezése szubjektív. A kiugró
értékek jelentősen befolyásolhatják a tapasztalati félvariogram közelítésére szolgáló számítást.
Anizotrópia esetén, amikor a vizsgált változó értékei között bizonyos irányban erősebb
kapcsolat áll fenn, a variogram irányfüggő, a hatástávolságok ellipszis segítségével írhatóak le.
A variancia számításra alkalmas kereskedelmi szoftverek többségében a félvariogram
előállítása korlátozott számú pontszerű változóra lehetséges, nem pedig képekre, és/vagy nem
automatizált. Valószínűleg részben ennek (és az objektum-alapú módszerek elterjedésének)
tudható be, hogy a kezdeti sikeres alkalmazások után mégis inkább a GLCM mutatók használata
terjedt el szélesebb körben.
Objektum alapú képfeldolgozás
A távérzékelés gyors fejlődésének köszönhetően számos szenzor és képfeldolgozó algoritmus
közül válogathatunk vizsgálati céljainknak megfelelően. Míg a kis- és közepes felbontású
felvételek esetén jó hatásfokkal működik a hagyományos pixel alapú képfeldolgozó eljárások
használata, addig a nagyobb geometriai és radiometriai felbontású felvételek már nem
dolgozhatók fel általa, hiszen a nagyobb felbontás miatt a pixeleket már nem lehet
környezetükből kiragadni.
A pixel alapú osztályozók a kisebb felbontású felvételeken nagy pontossággal operálnak, mint
pl. az átlagtól való távolság, a legközelebbi szomszéd, a legnagyobb valószínűség, vagy a
neurális hálózat osztályozók, de fuzzy logikát használó, pixel alapú szakértői osztályozók is ide
sorolhatók. Nagy felbontású felvételeken azonban más eljárás után kell nézni. A nagy felbontás
miatt olyan részletek jelennek meg a képen (14. ábra), melynek pixeleit ezek az osztályozók
más-más osztályba sorolják. Nagy felbontású felvételeknél a pixelek helyett homogénnek
tekinthető pixelekből felépülő képobjektumokat célszerű osztályozni (Blaschke et al., 2008).
A sugárzási kép (elnyelődés, szóródás, visszaverődés) nagyfelbontású képeken olyan összetett
lehet, hogy a pixel spektrálisan teljesen eltérhet a környező pixelektől. Pixel alapú
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osztályozóknál ezt különféle szűrőkkel (medián, átlag, gyakoriság) lehet kiküszöbölni, azonban
számolnunk kell az adatvesztéssel. Ehelyett célszerűbb több hasonló pixelből csoportokat
képezni, nem kiragadva ezeket a környezetükből, és az így létrejött képobjektumokat ezt
követően feldolgozzuk s osztályba soroljuk. Mivel a képobjektum valamennyi felépítő pixelről
statisztikát vezet, ezért nincs adatvesztés, az egyes statisztikai jellemzők (intenzitásértékek
átlaga, szórása, mediánja) egységesen írják le a képobjektumot.
14. ábra

Nagyfelbontású képekkel a pixel alapú osztályozók nehezen boldogulnak
A képobjektum alapú feldolgozás lényege a kép homogén részekre, szegmensekre bontása
(szegmentálás), ahol a szegmensek spektrálisan hasonló pixelekből épülnek fel. A szegmentálás
a homogén részleteket egy egységként kezeli. A szegmens a pixelek spektrális jellemzőin kívül
statisztikai és geometriai ismérveket is tárol, amelyek bonyolultabb osztályozási eljárások
alapjai lehetnek. Elvárás a szegmentálással szemben, hogy megismételhető és gyors legyen,
valamint eredménye legyen elfogadható az emberi szem számára.
Szegmentálási eljárások
Az elmúlt 30 évből számos szakirodalmat találunk, amely a képek szegmentálásával
foglalkozik, összehasonlítja az algoritmusokat és a képfeldolgozó rendszerekben kidolgozott
eljárások hatékonyságát (Haralick és Shapiro, 1985; Meinel és Neubert, 2004).
A korai szegmentálási eljárások a spektrális közelség alapján alkottak halmazokat a spektrális
térben (a klaszterezési (cluster) algoritmusokhoz hasonlatos módon). Az azonos halmazba
tartozó és egymás melletti pixelek alkották a szegmenseket (Veksler, 2000). Az eljárás végén
szűrőkkel távolították el a környezetüktől jelentősen eltérő önálló pixeleket.
Később az élfelismerés került előtérbe, melynek során a szegmensek határait igyekeznek
felderíteni élfelismerő szűrőkkel. Az élfelismerés előtt a kép egészén élmegőrző simításokat
végeztek. Hasonló elven működnek a vízgyűjtő algoritmuson alapuló eljárások is (Beucher és
Lantuejoul, 1979; Watson et al., 1992). Az eljárás hátránya, hogy amennyiben az egymás
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melletti pixelek között nincsenek éles határok, akkor nem ad megfelelő eredményt.
A következő szegmentálási csoportba tartoznak azok az eljárások, amelyek kezdetben az egész
képet egy szegmensnek tekintik, és ezt a szegmenst rekurzív módon részekre bontják. Ezt
nevezzük fentről-lefelé (Top-down) szegmentálásnak. Ide tartoznak a legegyszerűbb
tesszelációs elven működő szegmentálások is, név szerint a sakktábla és a négyesfa
szegmentálás (15. ábra). A sakktábla szegmentálás a lehető legegyszerűbb szegmentálási
módszer, hiszen ez a képet a felhasználó által előre definiált négyzet alakú objektumokra osztja.
A négyesfa szegmentáció hasonló az előzőhöz, de különböző méretű négyzeteket hoz létre. A
nagyon homogén régiók általában nagyobb négyzeteket produkálnak, mint a heterogén régiók.
Vannak bonyolultabb tesszelációs és gráfokon alapuló szegmentálások is (Shi és Malik 1997;
Won és Derin, 1992; Woodcock és Harward, 1992).
15. ábra

Sakktábla és négyesfa szegmentálás
A Top-down szegmentálással ellenkező a lentről-felfelé (Bottom-up) eljárások csoportja, mely
a pixelekből indul ki. A kiinduló pixelek összekapcsolásával egyre növekvő területű
szegmenseket hoz létre. Ennél a negyedik csoportnál a legnagyobb gondot az okozza, hogy mi
legyen a kiinduló pont. Az eljárások egyik része magpontokat keres a képen (homogén
képterületek), a másik része viszont minden pixelt egy magpontnak tekint (Panjwani és Healey,
1995).
A tematikus vektoros térképek alapján megadhatjuk, hogy a szegmenseknek mely határokat
kövessék. Ha a képfeldolgozás végeredményét már meglévő térbeli objektumokhoz (pl.
földrészletekhez, erdőrészletekhez, mezőgazdasági táblákhoz) kell kapcsolni, akkor segít, ha a
képszegmensek határai követik a térbeli objektumokat leíró vektoros poligonok határait.
Általában a térbeli objektumon belül több szegmens jön létre, de előfordulhat, hogy a térbeli
objektumok határait átvesszük és ezek lesznek a szegmenshatárok. Idősoros elemzéseknél,
például erdőrészletek vegetációs időszakon belüli spektrális változásának leírásánál igen jó
hatékonysággal alkalmazható ez a módszer.
Az egyes szegmentálási eljárások kombinálhatók, például egy gyors kiinduló sakktábla
szegmentálást követhet egy lentről-felfelé szegmentálás. Vagy egy finomabb, alacsony
homogenitási küszöbértékkel dolgozó szegmentálást követhet egy durvább szegmentálás,
amely kisebb szegmenseket nagyobb csoportokba vonja össze.
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A Top-down és a Bottom-up szegmentálási eljárások kombinációját szemlélteti az alábbi, 16.
ábra.
16. ábra
Bottom-up

Top-down

Kép kritériumokra támaszkodik

Osztály információkat használ

Több szegmens

Felszínábrázolás hozzávetőleges

Pontos határok

Pontatlan határok

A Top-down és a Bottom-up szegmentálási eljárások közötti különbség (forrás:
Borenstein és Ullman, 2002)
Gyakran megőrizzük a különböző szegmentálási szinteket, ugyanis egyes képobjektumok az
egyik szegmentálási eredményen, míg más objektumok más szegmensek alapján különíthetők
el hatékonyan.
A szegmensek között további finomító műveletek közé tartozik pl. az egymás melletti homogén
szegmensek összevonása, vagy egy szegmens tovább darabolása. A szegmenshatárok
manuálisan is szerkeszthetők, egymás melletti két szegmens manuálisan összevonható. Sok
esetben a szegmensek alakjának módosítása, szegmensek összevonása, az osztályozás után a
legvalószínűbb osztály azonosítója alapján történik.
Lentről-felfelé területnövesztő szegmentálás
A lentről-felfelé területnövesztő szegmentálás számos pozitív tulajdonsága miatt (hatékony,
objektív, megismételhető, az emberi szemnek tetsző eredményt szolgáltat) az egyik
leggyakrabban alkalmazott szegmentálási eljárás.
Ez a szegmentálási típus kezdetben minden pixelt egy kiindulópontnak, egy önálló
szegmensnek tekint. A szegmentálás során az egymás mellett lévő leginkább hasonló
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szegmenseket összekapcsolja. A két egymás melletti leghasonlóbb szegmens kiválasztása
lokálisan és globálisan történhet. A globális nagyon számításigényes, ezért a lokális kiválasztás
javasolt. A lokális kiválasztásnál viszont ügyelni kell arra, hogy ne mindig ugyanarról a helyről
induljon, hanem egyenletesen a kép teljes területén.
Egy szegmensen belüli homogenitás mérésére az intenzitásértékek szórását alkalmazzuk
(Definiens, 2002; Baatz és Schape, 2000). Többsávos képnél a sávok szórásának súlyozott
átlagát képezzük. A sávok súlyozása aszerint történik, hogy mi a vizsgálat célja (pl. vegetáció
térképezésekor a látható vörös és a közeli infravörös sávok kapnak nagyobb súlyt). A
szegmentálási eljárás gond nélkül végrehajtható akkor is, ha eltérő dimenziójú adatokat
tárolunk a sávokban (pl. csapadék, hőmérséklet, tengerszint feletti magasság). Bizonyos
sávokhoz nulla súly is rendelhető; ekkor az adott jellemző nem vesz részt a szegmensek
képzésében, de az osztályozásban a szegmensen belüli aggregált értékeivel már lehet dolgozni.
Ez történik akkor például, amikor a szegmentálást a spektrális sávok alapján végezzük, de az
osztályozásba a szegmensek lézeres letapogatásból származó adatait is bevonjuk a növényzet
magassági tagolása céljából.
Ha a szórást kiegészítjük egy alakjellemzővel, kiküszöbölhetjük a szabdalt, fraktálszerű
alakzatok képződését. Erre legalkalmasabb a szegmens kerületének és területének viszonyát
kifejező alakszám, vagy a szegmens kiterjedése. Egy szegmens h homogenitása, b számú sáv,
sávonként si szórás és wi súly, a alakjellemző súly, l szegmens kerület, és n szegmensen belüli
pixelszám esetén a következőképp írható fel:

[11]

A szegmensek összevonásánál azt a két szegmenst kell kiválasztani a lokális környezetben,
amelynél az összevonás utáni homogenitás és az összevonás előtti homogenitások különbsége
a legkisebb, vagyis a homogenitás változása minimális. A szegmensek összevonása akkor ér
véget, amikor már nem található két olyan egymás melletti szegmens, ahol a homogenitás
változása egy előre megadott értéknél kisebb. Eleinte ez az érték nagy, mivel a szegmensek
mérete néhány pixel. Az összevonás során ezt az értéket csökkenteni szükséges, melynek egyik
leghatékonyabb módszere a homogenitás összeszorzása a szegmensek területével (Baatz és
Schäpe, 1999) és a súlyozott érték hasonlítása egy konstans küszöbértékhez. Ha az összevont
szegmens homogenitása hm, pixelszáma nm, a kiinduló két szegmens homogenitásai h1, h2 és
pixelszámai n1, n2, akkor a homogenitás változása a következő módon számítható:

[12]

Nagyméretű képfájloknál a szegmensek létrehozása a fenti módszerrel nem működne az igen
nagy memóriaigény miatt (egy 4600x4600 pixel méretű színes képnél (60 Megabájt) a
szegmensek memóriaigénye 2 Gigabájt lenne). Itt tehát nem abból indulunk ki, hogy kezdetben
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minden pixel egy szegmens legyen, hanem a képet soronként olvassuk vagy régiónként
dolgozzuk fel. Az újonnan beolvasott sorok pixeleiből létrehozott szegmenseket a meglévő
szegmensekhez kötjük. Az új szegmensek megjelölésével szabályozhatjuk, hogy első körben
ne vegyen részt a szegmens összevonásban, amíg az alatta levő szegmensek létre nem jönnek.
A korábbi szegmenseket egy bináris számláló szerinti sorrendben vizsgáljuk és keressük a
lokálisan legjobb összevonási lehetőséget, így elérhető, hogy a sorrendben egymást követő
szegmensek minél távolabb helyezkedjenek el a képen. Ezáltal kiküszöböljük a sodródást,
melynek következtében az első szegmensek magukhoz ragadják a következő szegmenseket. A
szegmentálás akkor ér véget, ha a kép minden sorát átolvastuk és nem maradt két összevonásra
alkalmas szegmens, ahol a homogenitás változása kisebb, mint a küszöbérték.
A fenti szegmentálási eljárás hatékonyan alkalmazható nagyfelbontású légi- és űrfelvételeken,
különböző típusú távérzékelt adatokon, idősorokon (Blaschke, 2005; Willhauck, 2000), lézeres
letapogatásból előállított borított felszínmodelleken (Tiede et al., 2004), valamint zajos
radarfelvételeken is (17. ábra).
Hiperspektrális képek feldolgozásánál a szegmens képzés aggregálja több sáv pixeleit, ezért
nem kell sávcsökkentő transzformációkat alkalmazni, az osztályozáshoz az összes sávot
használhatjuk.
A területnövesztő képszegmentálás jó eredménnyel használható erdőterületekről készült
távérzékelt felvételeken is (Coppin és Bauer, 1994; Lennartz és Congalton, 2004; Halounova,
2004). Nagyfelbontás képeken az egyes fák koronái is felismertethetők (Burnett et al., 2003).
17. ábra

LIDAR és radarfelvételek területnövesztő szegmentálása
Többfázisú szegmentálás
A lentről-felfelé szegmentálás esetén a szegmensek összevonása és a szegmensek mérete a
homogenitási küszöbtől függ. Nagyobb szegmensek keletkeznek, ha nagyobb küszöbértéket

„RED FAITH” projekt – Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai
Envirosense Hungary Kft.

adunk meg. Vannak olyan optimalizálási eljárások, amelyek kiszámítják az ideális
szegmensméretet, ám a kép egészére kiterjedő osztályozás érdekében több, növekvő
homogenitási küszöbértékkel előállított szegmentálási eredmény szükséges.
Az egyes képobjektumok homogenitási küszöbértéke eltérő, hiszen más szegmensméret
szükséges mezőgazdasági területek, erdők, épületek felismerésekor (Aardt és Wynne, 2004).
Ezt a többfázisú szegmentálással érhetjük el. A szegmentálás első szintje a legkisebb
homogenitási küszöbértékkel a legkisebb objektumok elkülönítésére szolgál, a következő
szintek az előző szintből kiindulva a homogenitási küszöb emelésével a szegmensek
összevonásával képződnek (18. ábra). Minden egyes szint szegmenseit megtartjuk és a
különböző szinteken az egymás alatt-fölött elhelyezkedő szegmenseket összekötjük. Ezzel
előállítjuk a képobjektumok hierarchikus hálózatát.
18. ábra

Képobjektumok közötti hierarchia, legalul a pixelek szintje helyezkedik el
Ez a módszer biztosítja az eltérő méretű képobjektumok hatékony felismerését az egyes
szinteken. Adott szinten elhelyezkedő szegmens tudja, hogy az előző szinten mely szegmensek
összevonásából képződött, és azt is, hogy a következő szinten mely szegmens képzésében vett
részt. Ezáltal egy alacsonyabb szinten fel nem ismerhető objektum (például nádas), a magasabb
szinten hatékonyan felismerhető és a hierarchiának köszönhetően örökíthető. A magasabb szint
osztályai alapján új kategóriákat is képezhetünk. Ha pl. egy alacsonyabb szinten lévő
objektumot útnak osztályoztunk, de ez a szegmens a magasabb szinten egy erdő kategóriájú
szegmenshez tartozik, akkor képezhetünk egy erdei út osztályt. A képobjektumok hálózata tehát
rendkívül sokoldalú és árnyalt osztályozási mechanizmusokat segíthet.
Szegmens jellemzők
A szegmentálás során a szegmensek egy olyan adatszerkezetben kerülnek tárolásra, ahol az
összes szegmentáláshoz és később az osztályozáshoz szükséges jellemző megtalálható. Ezen
kívül a szegmens geometriája is tárolásra kerül a képobjektum geometriájának kinyerése,
valamint a szomszédok meghatározása céljából. Esetenként igen nagy számú szegmens
képződhet, ezért érdemes csak a legfontosabb jellemzőket tárolni az adatszerkezetben, és a
többit igény szerint számítani.

„RED FAITH” projekt – Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai
Envirosense Hungary Kft.

A szegmensek spektrális tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek közül a legfontosabb a
pixelek sávonkénti átlag és szórás adatai. A legfontosabb geometriai tulajdonságok a terület
(pixelszám) és a kerület. Ahhoz, hogy a szegmensek összevonhatók legyenek, minden
szegmens esetében tárolni kell a szomszédos szegmensek azonosítóit, a határosság hosszát és
geometriáját (pixelekhez igazított vonallánc). Két szegmens összevonásakor a közös határt
törölni kell, a kerület és terület adatokat, valamint a sáv statisztikákat pedig összevonni és
frissíteni. A törölt szegmens szomszédjait és geometriáját a megmaradt szegmens örökli.
Bizonyos szegmensjellemzőket számíthatunk a tárolt adatokból (pl. sáv maximum, sávok
átlagértékeinek hányadosai, geometriai kiterjedés, geometriai középpont, szaturáció,
alakszám). A szegmens szomszédjainak spektrális és alakjellemzőit kiszámíthatjuk a
szomszédokat tároló tömb alapján. Ezek a jellemzők meghatározhatók az irány alapján,
súlyozni lehet a határosság hosszával, de a szegmens és a szomszédok közötti viszonyszámmal
is megadható.
A végleges szegmensek kialakítása után számíthatók a Haralick textúra jellemzők. Ehhez az
eredeti kép soronkénti újraolvasása szükséges. Meg kell határozni valamennyi pixel esetében a
szegmens geometriája alapján, hogy melyik szegmensbe esik, majd a pixelpárok képzése után
számíthatók csak a textúra jellemzők (Haralick et al., 1973; Czimber, 2009).
A szegmensek tulajdonságait mutatja be a 3. táblázat, a teljesség igénye nélkül.
3. táblázat
Szegmensek tulajdonságai
spektrális jellemzők

pixel alapú

átlag
szórás
fényesség
maximális differencia
hányadosok, részarány
minimum
maximum

szomszéd alapú

átlagos eltérés a szomszédtól
átlagos eltérés a sötétebb szomszédtól
átlagos eltérés a világosabb szomszédtól

hierarchia alapú

átlagos eltérés a szülő objektumtól
hányados a szülő objektummal
szórás eltérés a szülő objektumtól

textúra jellemzők

gyerekobjektum alapú

gyerekobjektumok átlaga
gyerekobjektumok szórása
gyerekobjektumok darabszáma
gyerekobjektumok átlagos területe
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gyerekobjektumok iránya
Haralick jellemzők

homogenitás
kontraszt
entrópia
átlag
korreláció

geometriai
jellemzők

szegmens alapú

terület
kerület
aszimmetria
alakszám
szélesség
magasság
ellipszis illesztés
téglalap illesztés
pozíció, befoglaló koordináta

szomszédság alapú

közös kerület a világosabb szomszédokkal
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A szegmensek tulajdonságai
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Az osztályozásba bevonni érdemes jellemzők kiválasztása
Mielőtt a szegmensek osztályozását megkezdenénk, ki kell választanunk a jellemzőket. Számos
jellemző rendelkezésünkre áll a képszegmentálás aggregációs (pixel összevonási) tulajdonsága
miatt. A képszegmentálást támogató képfeldolgozó alkalmazások lehetővé teszik az
osztályonként eltérő jellemzők kiválasztását.
Hogy mely jellemzőket érdemes kiválasztani, arra többféle módszer létezik. Döntésünknél
fontos figyelembe venni a hatékonyságot, a számításigényt, a könnyű alkalmazhatóságot
(szoftverek közötti exportálás szükségessége), valamint az elérhetőséget (létezik-e a
tudományos közösség számára könnyen elérhető implementáció) (Laliberte et al., 2010). Sok
esetben a kiválasztási eljárás iteratív, és az eredményképpen kapott osztályozás sikerén alapul.
A hagyományos statisztikai módszerek közül a páronkénti korreláció-vizsgálat, a lépésenkénti
regresszió, valamint a diszkriminancia analízis alkalmazása a leggyakoribb. E módszerek
hátránya, hogy a változók normális eloszlását feltételezik, illetve hogy számításuk általában
nem oldható meg a változók exportálása nélkül.
Erdészeti paraméterek becsülhetőségnek vizsgálatára Tuominen és Pekkarinen (2005) légifotón
végzett k-legközelebbi szomszéd eljárást hajtott végre. Elemezték továbbá, hogy melyik
spektrális, illetve textúra változók hangsúlyosabbak. A dimenzionalitás csökkentésére
szekvenciális válogatást (sequential forward selection) hajtottak végre, melynek lényege, hogy
a változókat egyenként hozzáadva számítják ki a becslés RMS hibáját. Mindig az a változó
kerül megtartásra, amelynek hozzáadásával a legjobb RMSE értéket nyerik, így egyúttal
súlyozás is történik (ugyanaz a változó többször is hozzáadható). Az eljárás hátránya, hogy az
egyszer kiválasztott változó nem kerülhet ki többet a körből.
Erdőterületek osztályozása végrehajtható neurális háló módszerrel is. VanCoillie és
munkatársai (2005) ezt a metódust alkalmazták IKONOS felvételeken, belgiumi
mintaterületen. A változók kiválasztásához genetikai algoritmust (Goldberg, 1989) használtak.
A genetikai algoritmusok a természetes szelekció és a genetika alapelvei szerint működnek. Az
első lépésben az algoritmus adott számú változó random kombinációit generálja, amik bináris
sorozatokat képeznek (a rákövetkező osztályozásban részt vevő változó 1-es, a részt nem vevő
változó 0-s értéket kap) – ez a kromoszóma. Ezután valamennyi kombinációra elvégzi az
osztályozást, és annak alapján, hogy melyik mennyire teljesített jól (pl. RMSE vagy Kappa
index alapján), egy sikerességi (fitness) mutatót rendel hozzá. A nagyobb sikerességgel
rendelkező kombinációk kiválasztásának valószínűsége később, a következő iterációs
lépésekben növekszik. Ezután két kiválasztott „kromoszóma” megadott valószínűség szerint
változókat cserélhet, vagy változatlan maradhat, illetve változók random cseréjével mutációk
is létrejöhetnek. Az eredeti, illetve megváltozott kombinációkkal az eljárás újraindul, amíg a
folyamat valamilyen feltételnek eleget nem tesz (vagy el nem éri az iterációk megadott
maximális számát).
Landsat ETM+ műhold-, valamint légifelvételek alapján Haapanen és Tuominen (2008) a
kétféle eljárást hasonlította össze, továbbá vizsgálták a szelekció jelentőségét. Megállapították,
hogy a válogatás növeli az osztályozás pontosságát. A két módszer közül a genetikai algoritmus
adott job eredményt.
A döntési fák különböző típusai osztályozó algoritmusok, de információt szolgáltatnak a
változók osztályozásban betöltött jelentőségéről is. Chubey és munkatársai (2006) ezt az
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osztályozási módszert alkalmazta különböző korú, méretű és fajösszetételű állományok
csoportjainak szétválasztására.
A többszintű szegmentálás lehetővé teszi, hogy objektum-alapú közelítés esetén többféle
léptékben képezzük le a felvételeken található objektumokat. Amennyiben az eljárás sikerrel
megtörténik, olyan egységek jönnek létre az egyes szinteken, melyek homogének, s céljaink
szempontjából fontosak (pl. egyedi fakoronák, állabok, erdőrészletek). A nagyobb objektumok
leírhatóak az őket alkotó kisebb egységek („gyerekobjektumok”) tulajdonságaival is (ahogy
egy erdőrészlet leírható pl. a benne található fák méreteivel). Jól alkalmazható szoftver e
feladatra az eCognition szoftver, melyben a jellemző méreteikkel (terület statisztikák),
irányultságukkal, egymástól való különbözőségükkel, sűrűségükkel jellemezhetők (eCognition
Reference Book, 2010). Chubey et al. (2006) is többszintű szegmentációt alkalmazott, amikor
döntési fák segítségével vizsgálta, hogy mely spektrális, illetve textúra-változók alapján
osztályozhatóak leghatékonyabban a különféle erdőparaméterek (erdőtípus, egyes fajok
elegyaránya, korosztályok, záródás, kor). Az alobjektum-alapú változók több esetben jelentős
szerepet játszottak (pl. záródás: az alobjektumok iránya; Pinus contorta elegyaránya: az
alobjektumok szórásának átlaga a közeli infravörös sávban).
Szegmensek osztályozása
A paraméterek kiválasztását követően az osztályozás előtti lépés a tanulóterületek kijelölése
(19. ábra). Osztályonként célszerű 2-5 szegmenst megjelölni. A szegmenseknek köszönhetően
ez gyorsan kivitelezhető, mivel a tanulóterület körülhatárolására nincs szükség, mert csupán az
adott osztályhoz tartozó szegmenseket kell kijelölni. Legtöbbször ezt egy pont típusú
vektorfájllal definiáljuk. Amelyik szegmensbe a pont esik, azt a szegmenst választjuk
tanulóterületnek. Az osztályt a ponthoz tartozó attribútum adja meg.
Ha kijelöltük a tanulóterületek, ellenőrizhetjük, hogy az egyes osztályok mennyire különülnek
el a szelektált jellemzők alapján. Lehetőség van a jellemzők optimalizálására is. A
képfeldolgozó programok ki tudják választani azokat a jellemzőket a tanulóterületek alapján,
amelyek leginkább alapul szolgálhatnak az osztályok maximális szétválasztásához (20. ábra).
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19. ábra

Tanulóterületek kijelölése egy osztályhoz
20. ábra

21.

Tulajdonságtér optimalizálás: 8 tulajdonságból 5 legfontosabb kiválasztása
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Ha a jellemzők megfelelőek, leosztályozhatjuk a szegmenseket. Az osztályozás során több tíz
millió pixel helyett néhány ezer szegmenst kell csak besorolni, így jelen eljárás esetén egy jóval
gyorsabb módszerről beszélhetünk, mint a pixel alapú osztályozás.
Az osztályozás eredményét, az osztályba sorolás pontosságát, stabilitását (első és a második
legvalószínűbb osztályba sorolási szint közötti eltérés) térben is ellenőrizhetjük a szegmensek
megfelelő színezésével (21. ábra).
21. ábra

Osztályozási stabilitás megjelenítése a szegmensek színezésével
A következőkben ismertetjük a szegmensek osztályozásához rendelkezésre álló osztályozókat.
Legközelebbi szomszéd osztályozó
Mivel egy szegmens több pixel jellemzőit hordozza, ezért a legközelebbi szomszéd alapú
osztályozók (22. ábra) igen jó eredményeket teremtenek a szegmensek osztályozása esetén. A
szegmensek aggregációs jellege miatt ez egyfajta átlagtól vagy középponttól való távolság
osztályozónak felel meg. A felügyelt statisztikai mintafelismerés különböző módszerei között
a "Legközelebbi szomszéd" szabály következetesen nagy teljesítményt ér el, anélkül, hogy
előzetesen feltételezné, hogy milyen eloszlásokról van szó. Ez magában foglalja mind a pozitív,
mind a negatív esetek képzését. Új mintát osztályozunk a legközelebbi tanító eset távolságának
kiszámításával; ennek a pontnak a jele ezt követően meghatározza a minta osztályozását.
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22. ábra

Legközelebbi szomszéd osztályozó két osztály és két tulajdonság esetén
A k-NN (k-nearest neighbours) vagy k-legközelebbi szomszéd módszer egy olyan klasszifikáló
eljárás, amely nem épít modellt. Azon az elgondoláson alapszik, hogy a hasonló attribútumú
objektumok hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek. A hasonlóság nagyságát
távolságfüggvénnyel mérjük. Ha a tanuló mintákat n-dimenziós numerikus attribútumok írják
le, minden mintát egy-egy n-dimenziós térbeli pontnak tekintünk, akkor egy új minta
osztályozásához az említett n-dimenziós térben meg kell keresnünk azt a k tanuló mintát, amely
a legközelebb van az ismeretlen mintához. Ezt a távolságot az euklideszi távolság segítségével
definiáljuk:

[13]
A képlet alapján megkapjuk az X és Y n-dimenziós pontok euklideszi távolságát. Ha
megtaláltuk a k-legközelebbi szomszédot, akkor az ismeretlen mintát abba az osztályba
soroljuk, amely a k szomszéd között a leggyakoribb. A legegyszerűbb esetben, azaz ha k értéke
1, akkor az ismeretlen minta abba az osztályba fog tartozni, amelyikbe a legközelebbi
szomszédja is van (1-NN algoritmus). Abban az esetben, ha k értéke nagyobb 1-nél, valamint
az osztálycímke csupán két értéket vehet fel, akkor adjunk k-nak páratlan értéket, hiszen így
minden esetben kialakul a k-legközelebbi szomszéd osztálycímke értékei közt egy többség,
melyet használhatunk. A nagyobb k értékek segítenek csökkenteni a zajos pontok hatását a
tanító adatkészleten belül.
Fuzzy és szakértői osztályozás
Amikor több képen kell osztályozást végrehajtanunk, akkor a leggyorsabb megoldást az
automatikus osztályozók adják. Az automatikus osztályozási folyamattal szemben
követelmény, hogy a megismételhetőség érdekében egy olyan több lépésből álló osztályozási
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munkafolyamat játszódjon le, amely az egymástól többé-kevésbé eltérő felvételeken
felhasználói beavatkozás nélkül is működni tudjon. Ezeket az osztályozásokat szakértői
osztályozásnak hívjuk. Az osztályozási folyamat több csoportból áll. Egy csoport rendszerint
csak egy felszínborítási kategóriára koncentrál. Egy csoport több lépésből áll; az első lépés
valamilyen feltétel alapján besorolja a szegmenseket, majd a következő lépések ezt tovább
ismétlik. A lépések általában csak egy felszínborítási kategóriára korlátozódnak.
A szakértői osztályozók leggyakrabban a következő sémát követik:



vegetáció elkülönítése vegetációs index alapján  vegetáció szétválasztása spektrális
és textúra jellemzők alapján
nem vegetációs területek továbbosztályozása  szántók, épületek, utak szétválasztása
színértékek és alak alapján

Az osztályozási lépések megadása legtöbbször egy relációs feltétel megadásával történik, pl.
ha a vegetációs index > 0.4, akkor sorold a szegmenseket a vegetáció osztályba. Amikor több
feltételt szeretnénk megadni és/vagy a kiválasztott tulajdonság esetében nem lehet éles
határértéket kiválasztani az osztály elkülönítésére, akkor szoktuk alkalmazni a Fuzzy
(elmosódott) logikát. A Fuzzy logikában nem csak igen és nem (illetve ki és be, vagy 1 és 0)
értékek léteznek, hanem közbülső „valóságértékek” is, mint például 0,5 (féligmeddig), 0,2
(kicsit), 0,8 (eléggé)… Ezáltal az „életlen” (fuzzy) meghatározások matematikailag
kezelhetővé válnak. A Fuzzy tagfüggvényekkel hatékonyan meg lehet fogalmazni, hogy milyen
érték mentén milyen átmenettel sorolható be egy tulajdonság alapján egy osztályba egy
szegmens. A Fuzzy tagfüggvények a tulajdonságértéket 0..1 folyamatos tartományra számítják
át, fuzzifikálják. A Fuzzy tagfüggvényeknek tetszőleges alakja lehet, leggyakrabban a
haranggörbét és a normális eloszlás görbét szoktuk használni (23. ábra). Mindkettő a
küszöbérték átlaga és egy becsült szórás alapján számítható.
Több tulajdonság és Fuzzy tagfüggvény esetén a Fuzzy logika ÉS és VAGY műveletét
alkalmazzuk. Előbbi az értékek szorzatát, utóbbi az értékek maximumát számítja ki. Az
eredmény szintén 0..1 értéktartományba esik, amely alapján eldönthető, hogy milyen
mértékben felel meg a kiválasztott feltételsorozatnak az adott szegmens. Nagy előnye a Fuzzy
alapú osztályozásnak, hogy osztályonként eltérő tulajdonságok alapján osztályozhatók a
szegmensek és osztályonként eltérő dimenziójú tulajdonságok is összehasonlíthatók
(Shackelford és Davis, 2003).
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23. ábra

Fuzzy tagfüggvény szerkesztése egy tulajdonság esetében
Osztályozás és regressziós fa (CART - Classification and Regression Tree)
Ez az osztályozási típus mindig egy tulajdonság mentén választja ketté a mintát (24. ábra), ezért
az osztályok között átfedések lehetnek. Nem veszi figyelembe a tulajdonságok közötti
korrelációt. Az osztályozó automatikusan választja ki azt a tulajdonságot, amely szerint az adott
szinten a minták a leginkább elkülöníthetők. Erre általában a Gini indexet szokták alkalmazni.
Az egymás utáni kettéválasztások sorozatával egy kiegyensúlyozott bináris fa jön létre. A fa
mélységét javasolt korlátozni. Az osztályozás első lépése az osztályozó felállítása a
tanulóterületek alapján, a regressziós fa számítása, majd az osztályozás végrehajtása (25. ábra).
A CART módszer egyik meghatározó tulajdonsága, hogy a klasszifikációs és regressziós fák
szerkezete a független változók monoton transzformációjára invariáns. Az interakciókat
automatikusan felismeri és a nemlinearitás sem okoz gondot. Mihelyt a klasszifikációs vagy a
regressziós fa elkészült, alkalmassá válik új adatok osztályozására. A fa ágai mentén, minden
egyes új megfigyelést a döntési fa megfelelő leveléhez kapcsolhatunk.
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24. ábra

Minta szétválasztása CART alapján és a hozzá tartozó regressziós fa
25. ábra

CART osztályozó eredménye egy mintaterületen
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Együttes osztályozók - Véletlen erdő (Random Forest)
A véletlen erdők (random forest) egy rekurzív osztályozó módszer, az ún. együttes (ensemble)
módszerek közé tartozik. Különösen alkalmas az ún. kis n nagy p problémák esetén, vagyis
amikor kicsi a minta, de sok a változó (Strobl et al., 2009). Klasszifikációs és regressziós fák
(döntési fák) egy olyan halmaza, amelyet az adatok egy véletlen részhalmazára építünk úgy,
hogy a fa minden vágási pontján a változók egy véletlen részhalmazából választunk. Ilyen
módon a véletlen erdők módszere jobban képes az egyes változók szerepének vizsgálatára,
mivel az olyan egyszerűbb modellek esetén, amelyek az összes változót egyszerre vizsgálják,
a nagyobb hatású változók elnyomhatják a kisebb hatásúak szerepét.
Kimutatták továbbá, hogy a döntési fák együttese jobban képes prediktálni, mint az egyes fák.
A módszer használatával becsülhető az egyes változók fontossága is; ekkor a célváltozó
értékeinek véletlenszerű permutálásával méri a különbséget a permutálás előtti és utáni becslési
pontosság között. Ha a pontosság kicsit változik, akkor a változónak nincs komoly szerepe, ha
nagyot változik, akkor igen. Ezeket a különbségeket kiátlagolva kapjuk meg az egyes változók
fontosságát (variable importance measure).
A módszer előnyei:







Gyorsan lefut, nagy adatokra is használható
Több ezres dimenziójú bemenetet is képes kezelni
Hiányzó adatokat képes megbecsülni
Becsléseket ad arra, hogy mely változók fontosak
Általában az alaposztályozóknál jobb eredmények érhetők el a segítségével
Használható regresszióra; kis kiterjesztéssel klaszterezésre vagy outlier-szűrésre is
(Breiman, 2001; Szabó, 2010; Jeszenszky, 2012).

A Véletlen-erdő osztályozót sikeresen alkalmazta Duro (2012) több szenzortól származó
távérzékelt adatokon végrehajtott objektum-alapú képelemzéskor, ahol a felvételek különböző
méretarányúak voltak. Eredményei felszínborítás- térképezési és változás-detektálási
szempontból egyaránt kiemelkedőek, mind az egyes tulajdonságok fontosságának becslésére (a
legtöbb információt hordozó objektum- tulajdonságok kiválogatásához), mind az osztályozás
elvégzésére tekintettel.
Támogató vektor gép (SVM - Support Vector Machine)
V. N. Vapnik 1992-ben készítette el az első SVM rendszert. A tanítóhalmaz jellemző
vektorokból és hozzájuk rendelt címkékből tevődik össze. Minden egyes vektort pontosan
ugyanannyi, rendre azonos tartománnyal meghatározott komponens határoz meg; ezeket
ugyanazon n dimenziós vektortér különböző vektorainak tulajdoníthatjuk. Az SVM tanulási
folyamata az azonosan felcímkézett jellemző vektorok csoportjai közötti olyan irányított
hipersíkok (úgynevezett döntési síkok, vagy szeparáló síkok) megkeresését jelenti, melyek
esetében azok „margója” maximális (26. ábra). A margó a döntési síkkal párhuzamos (tehát
egyező normálvektorú), annak két átellenes oldalán lévő azonos irányultságú hipersík közti
távolságra utal.
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Tartó vektornak a vektortér azon vektorait nevezzük, melyek eltávolítása a modellből
megváltoztatná a szeparáló hipersíkok (tehát margók) bármelyikét. A tartó vektorok rajta
vannak a margón. A margót közrefogó irányított hipersíkok között, vagy a címkéjének nem
megfelelő oldalán nem fordulhat elő vektor szeparálható esetekben.
Nem lineáris szeparáció (vagy hiperfelülettel határolás) (27. ábra) esetén a vektortér elemeit
egy alkalmas nem lineáris leképezéssel másik Euklideszi térbe képezzük és a szeparáló hipersík
keresését ott végezzük el.
Míg a neurális hálózatok esetén vannak struktúrák, amik egyes feladatokra jobban alkalmasak,
míg mások kevésbé – az SVM semmilyen „megelőző tudást” nem használ fel a tanuláshoz,
illetve klasszifikációhoz. Az SVM alapú módszer előnye még, hogy a neurális hálózat
kiértékelésénél jóval gyorsabban osztályoz.
26. ábra

SVM működése 2 dimenzió esetén
27. ábra

Nem lineáris SVM működési elve
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Legnagyobb valószínűség (Maximum likelihood)
A Legnagyobb valószínűség osztályozó az egyik leghatékonyabb a pixel alapú osztályozók
között. A jellemzők közötti korrelációt is figyelembe veszi. Habár normális eloszlást feltételez,
mégis alkalmazható olyan esetekben is, amikor nem normális az eloszlás. Ekkor több osztályt
határoz meg. Osztályonként nagyszámú tanulóterületet (10-15) kíván meg a megfelelő
működéshez. Az osztályozó minden osztályra felállít egy többdimenziós normális eloszlást a
tanulóterületek alapján. Miközben a szegmensek osztályozását végzi, az osztályozó minden
osztályra kiszámítja az osztályba kerülés valószínűségét és a legvalószínűbb osztályba sorolja
be (28. ábra).
28. ábra

Legközelebbi és legnagyobb valószínűség osztályozók működése
Időbeli információk bevonása, idősoros elemzések
Az idő tényező bevonásának a távérzékelésben igen fontos szerepe van. Az idősoros
információk a megfigyelt objektumok múltjának feltárásával elősegíti a vizsgálatok
megbízhatóságának javítását, de a jövőre vonatkozó előrebecslésben is szerepe lehet. Ilyen
célokra jól szolgálnak a kisfelbontású űrfelvételek (SPOT/Vegetation, MODIS, MERIS,
AVHRR), melyek archív felvételei több évre visszamenőleg elérhetőek (többnyire ingyenesen),
s az országos, kontinentális vagy globális szintű vizsgálatokhoz meglehetősen értékes
információval rendelkeznek.
A klímaváltozási monitoring területén a távérzékelésnek azért tulajdonítunk kiemelt szerepet,
mert a távérzékelés az egyetlen eszköz, amely egyazon időben, meghatározott rendszerességgel
képes adatot szolgáltatni egy gyakorlatilag tetszőleges nagyságú területről, a szolgáltatott
adatok homogének és mindenkor összehasonlíthatók, az adatgyűjtés költségei minimálisak és
a minta reprezentatív. Ezen tulajdonságai alapján elmondható, hogy a távérzékelés segítségével
igen hatékony monitoring tevékenységet végezhetünk, nem mellékesen pedig az aktív emberi
erőforrásigénye minimális.
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A közepes felbontású földmegfigyelő műholdprogram, a Landsat immáron 30 éve adja
felvételeit, melyek megtalálhatók a 2008-ban elérhetővé tett archívumban. Ezek a felvételek
15-30 m felbontásúak, multispektrálisak, s felhasználásuknak nagy előnye, hogy ingyen
hozzáférhetőek (http://landsat.usgs.gov/products_data_at_no_charge.php). (Megjegyzendő,
hogy ez egyelőre az USA-ban található vevőállomások felvételeire vonatkozik, de folyamatban
van a nemzetközi vevőállomásokon vett képek átvétele és közzététele is.) Felhasználásuk a mai
napig töretlen, elemzési célokra gyakran alkalmazzák az erdőtávérzékelés területén is.
Robert Kennedy kifejlesztette a LandTrendr módszertant és a kapcsolódó programcsomagot
(http://landtrendr.bu.edu/ ; Kennedy et al., 2010), mely a Landsat-archívum adott területre eső
idősorában rejlő információ kiaknázására szolgál. Módszertanát évenkénti felvételek
feldolgozására optimalizálta. A módszertan a következő fő lépésekből áll:

1. Előfeldolgozás: a legújabb verzióban a LEDAPS (Landsat Ecosystem Disturbance

2.
3.

4.
5.

Adaptive Processing System, http://ledaps.nascom.nasa.gov/) algoritmusaival
előfeldolgozott felvételek használatát javasolják. Ez a geometriai korrekciókon
túlmenően abszolút radiometriai korrekciót, azaz földfelszíni reflektancia-számítást is
jelent (a régebbi verzióban MADCAL-alapú relatív radiometriai korrekció volt
beépítve.)
Felhőszűrésre
az
fmask
algoritmust
javasolják
(https://code.google.com/p/fmask/, Zhu és Woodcock, 2012).
Szegmentáció: a szegmentáció során a cél a hasonló „sorsú” objektumok, pixelcsoportok lehatárolása az időbeli trendek figyelembevételével.
Változástípus azonosítása: az időbeli trendek alapján statisztikai modellek illesztésével
előre meghatározott változás-típusokba soroljuk a szegmenseket, eltárolva a változások
bekövetkeztének időpontját, illetve az egyes jellemző szakaszok kezdő-és végdátumait,
valamint számos egyéb leíró adatot is.
Térbeli szűrés: A pixel-szinten számított mutatók általánosítása szegmens-szinten.
Ellenőrzés, validáció.

Zhu és Woodcock (2013) a folytonos változásvizsgálatot és osztályozást lehetővé tevő, a teljes
Landsat-idősort felhasználó algoritmuson is dolgoztak, melynek lényege, hogy az adott
területre rendelkezésre álló összes Landsat-felvétel elemzésével nem csak hosszú távú, hanem
szezonális trendeket, illetve a ciklikusságban bekövetkező változásokat is értékelni tudják, és
ezek alapján végeznek osztályozást, valamint változás-detektálást.
Térinformatikai és távérzékelt adatok integrációs lehetőségei az erdőtérképezésben
A távérzékelési adatok feldolgozása időnként megkívánja a térinformatika nyújtotta segítséget.
A két adattípus integrált adatfeldolgozási mechanizmusa a szoftverek szempontjából sem
ütközik akadályba, hiszen az elvárásoknak megfelelően fejlesztették ezt a területet a gyártók,
így az adatformátumok direkt olvasási vagy egyszerű konverziós lehetőségei lehetővé teszik az
információk magasabb szintű kinyerését erdészeti alkalmazások esetében is.
Az alábbiakban Rogan és Miller (2006) áttekintő cikke alapján rövid áttekintést nyújtunk a
térinformatika és távérzékelés erdészeti szempontú kapcsolódási pontjairól, integrációs
lehetőségeiről.
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Környezeti változók mint input térinformatikai adatok a távérzékelt felvételek elemzéséhez
A távérzékelt felvételek elemzésébe térinformatikai adatok vonhatunk be, melyek
megválasztása döntő lehet eredmények pontossága szempontjából. A felhasznált GIS adatok
más-más jelentősséggel bírnak a különböző léptékű vizsgálatok folyamán. Az abiotikus és
biotikus, valamint a változó (dinamikus, pl. szélirány) és a statikus adatok bevonása az
elemzésekbe egyaránt hozzájárulhat a pontosabb eredményekhez. A szakirodalmak alapján az
alábbi térinformatikai adatok tekinthetők a legfontosabbnak térképezés, változásvizsgálat és
monitoring szempontjából:
a) Talajjellemzők és vegetációs térképek: Az általánosan (pl. regionális vagy országos
szinten) hozzáférhető adatok jól alkalmazhatók regionális elemzéseknél, de kevésbé
alkalmasak lokális, részletes vizsgálatok elvégzéséhez geometriai pontosságuk, és/vagy
tematikus felbontásuk miatt.
b) Tengerszint feletti magasság, lejtés, kitettség: ezen adatokat digitális
domborzatmodellből származtatják. Erősen befolyásolják a klímát, növényborítást,
talajjellemzőket, zavarási módokat, stb. Erdőtűz esetén pl. a lejtés mértéke direkt
kapcsolatban áll a láng hosszával és a tűz intenzitásával.
c) Klímajellemzők, vízgazdálkodási jellemzők: ezeket az adatokat általában meteorológiai
állomások mérik, interpolált formában felhasználhatók. Ilyen adatok a topográfiai
nedvesség index, beeső napsugárzás mértéke, csapadék mennyisége, éves eloszlása,
minimum januári hőmérséklet, maximum júliusi hőmérséklet.
d) Erdőszerkezeti jellemzők téradatai: olyan erdőszerkezeti jellemzők, melyek segítenek
meghatározni az állomány kondícióját, összetételét, szerkezetét, pl. fajösszetétel,
faállomány kora, mellmagasságban mért törzsátmérő, fasűrűség, famagasság,
lombkorona átmérő, stb. Ilyen adatokat beszerezhetünk az erdészeti hatóságoktól,
szakszolgálatoktól, valamint egy-egy helyszínre egyéb forrásokból, pl.
természetvédelmi szervezetektől, kutatási adatokat egyetemektől, kutatócsoportoktól.
e) Kártétel-, és káresemény-téradatok, zavarástérképek: olyan adatok, melyek fontos
információt adnak a zavarás típusáról, intenzitásáról, súlyosságáról, pl. erdőtüzek égési
nyomai, rovarkártétel, vagy egyéb fertőzés határvonalai, vihar, jégvihar okozta kártétel
területének digitális határai, elöntés-térképek, fakivágások és betakarítás területi határai.
A fenti jellemzők térképezésére maximálisan alkalmas a távérzékelt felvételek
kiértékelése, de rendszerint csak más forrásokból nyert adatok állnak rendelkezésre,
úgymint: légifelvételekre alapozott gyors kiértékelés eredményei, terepi felmérések,
korábbi elemzések digitális térképei, erdészeti leltártérképek. A GIS adatbázisban tárolt,
több időpontra rendelkezésre álló kár-, és zavarásadatok nagy jelentőséggel bírnak a
monitoring tevékenységek során.
f) Infrastruktúrális adatok (leginkább utak), szocio-gazdasági jellemzők GIS adatai,
melyek az emberi hatások erdőkre gyakorolt hatásának felderítésben, becslésében
használatosak.
A topográfiai jellemzőket leíró változókat gyakrabban alkalmazzák környezeti modellezésben
- az éghajlati jellemzőkkel szemben -, mert jobban korrelálnak a vegetáció eloszlásával
részletesebb, nagyobb térbeli felbontású vizsgálatok esetén.
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A térinformatikai adatok szerepe a távérzékelési adatok előfeldolgozásában
A távérzékelési adatok előfeldolgozásában a térinformatikai adatok szerepet játszanak a
vizsgálati terület lehatárolásában. Ilyen GIS adatok lehetnek természetes vagy adminisztratív
határok, erdészeti térképekből kinyerhető területi egységek poligonjai, biomok, vízgyűjtők, stb.
Attól függően, hogy leíró adattartalmuk milyen információval bír, ezek az adatok alkalmasak
lehetnek további területszűkítésre (maszkolás) a nem vizsgált és a vizsgált területrészek
elkülönítésére, stb.
A térinformatikai adatok szükségesek lehetnek a geometriai valamint a radiometriai korrekció
végrehajtásában is. Geometriai korrekció kivitelezésénél az ortokorrekcióhoz digitális
domborzatmodell, földi kontroll pont adatbázis szükséges a minél jobb eredmény eléréséhez,
míg radiometriai korrekció esetén a lokális domborzati adottságok megvilágításra gyakorolt
hatásának csökkentéséhez (topográfiai normalizáláshoz) pontos DDM-re, és felszínborítási
adatokra van szükség.
A térinformatikai adatok szerepe a távérzékelési adatok feldolgozásában
A távérzékelési adatok feldolgozása során előfordul, hogy az elemzés megkívánja a GIS
adatokkal történő integrációt. Ilyen esetre példa az osztályozás, változás-vizsgálatok,
összefüggés-vizsgálatok és az eredmények validálása.
Ha van egy távérzékelt felvételünk egy időpontra, és a változások időbeni lekövetése a cél,
akkor korábbi vizsgálatok vektoros eredménytérképei biztosíthatnak viszonyítási alapot a
változásdetektáláshoz. Osztályozás során, térinformatikai adatbázisban nyilvántartott adatok
révén elvégezhetjük az osztályok szétválasztását; pl. erdőleltár térképek segítségül
szolgálhatnak a nyilvántartott vágási területek szűrésében (maszkolás), így az egyéb eredetű
zavarások elkülönítésében (légi vagy űrfelvételen hasonlóképpen megjelenő, de eltérő okok
miatt keletkező változások szétválasztása). Amennyiben kettő vagy annál több időpontú
elemzést kívánunk végrehajtani, nagy segítséget nyújthat a környezeti változók térinformatikai
adatainak megléte. Általuk könnyebben kiválaszthatjuk az osztályozási módszereket és a
döntési szabályokat. A keletkező becslési adatok pontossága nagymértékben növelhető GIS
adatok segítségével (pl. Machine Learning: osztályozó fák alkalmazása, mesterséges neurális
hálózatok, stb.) olyan esetekben, amikor osztályozási algoritmusok segítségével történik az
információelemzés, mintafelismerés, tanító adatok által az automatizáltan ismétlődő tanulás.
Előnyük, hogy az eredmények nagy területekre is kiterjeszthetők. Szakértői (expert-based)
vagy ismeretalapú (knowledge-based) döntési rendszerek esetében a rendelkezésre álló
környezeti változók térinformatikai adatainak a szabályrendszerek megalkotásába történő
bevonásával az eredmények nagymértékben pontosíthatók (pl. döntési fák alkalmazása során
megfogalmazott elsődleges szabályrendszerek bemenetként szolgálhatnak szakértői döntési
rendszerekbe).
Felügyelt osztályozás során szintén szükség van a térinformatikára, a GIS adatként
nyilvántartott tanítóterületek alkalmazására. A térinformatikai adatok háttér-információkat
biztosíthatnak az objektum-orientált képfeldolgozás esetén, felhasználhatók pl. a szegmentum
határok irányított alakításában (ismert és rögzített, változtatni nem kívánt határvonalak
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megtartásával végzett (többszintű) szegmentáció során, vagy ismert történetű területrészek - pl.
tarvágott erdőrészletek - maszkolásával). A létrejövő szegmentumok könnyen vektorizálhatók
és beilleszthetők a térinformatikai adatbázisba.
A felszínborítási és földhasználati térképek, mint pl. amilyenek az erdészeti alaptérképek,
elsődleges rétegként felhasználhatók a rétegzett terepi mintavételi eljárások megalapozásában.
Hasonlóan a szegmentálás során keletkezett szegmentum-rétegek is alkalmazhatók ilyen célra.
Nagy területekre vonatkozó eredmények pontosságvizsgálatánál jó eredményekkel
alkalmazhatók a magas minőségű lokális vektoros térképek (melyek beszerezhetők helyi
erdészeti, természetvédelmi, stb. szervezetektől); felhasználásuk esetén a vizsgálatok
körültekintő előkészítésére és elvégzésére kell ügyelni.
Landsat TM űrfelvételek előfeldolgozásánál Vohland és munkatársai (2007) digitális
domborzatmodellt használtak a felvételek geometriai és radiometriai korrekciójához. A
képosztályozáshoz bevonták az erdőnyilvántartási adatbázis vektoros és attributív adatait,
melyeket a tanulóterületek kijelölésére használtak, ezt követően pedig az osztályozási
eredmények validálására. Az eredmények pontosságvizsgálatát színes infravörös (CIR)
ortorektifikált légifelvételek vizuális kiértékelésével is segítették. Förster és Kleinschmit (2006)
a szegmens-alapon megvalósított, kiegészítő adatokkal és anélkül történő fuzzy-logika
osztályozás eredményeinek pontosságát vetette össze. 8 osztályt hoztak létre (bükkös, fiatal
bükkös, lucfenyves, idős lucfenyves, fekete éger, vörösfenyő, platán, letermelt területek/lékek),
ezek mindegyikénél nőtt az osztályozás pontossága a kiegészítő adatok használatával. A
pontosságnövekedés mértéke1 és 35% között változott. Az általános pontosság facsoport
szintjén 64%-ról 77%-ra, erdőfolt szinten 70%-ról 75%-ra nőtt.
5.2 Kvantitatív elemzési módszerek erdészeti vonatkozású mennyiségek, mérőszámok
meghatározására
A kvantitatív elemzési módszerek a távérzékelt felvételeket mérési adatként értelmezik, így a
feldolgozás folyamán olyan objektív mérőszámokhoz jutunk, amelyek egymással jól
összehasonlíthatók és további műveletek során teljesértékűek maradnak. A következtetések
oda-vissza felhasználhatók és visszavezethetők más esetekre is. Kvantitatív módszereknél
rendkívül fontos az adatelőkészítés folyamata. Ezzel szemben a kvalitatív módszerek esetén
lemondunk a konkrét mérési eredményekről.
Kvantitatív elemzéseket, akkor végzünk, ha célunk:
1. A felszíni objektumok spektrális tulajdonságainak fizikai, számszerű vizsgálata (pl.: a
végcél fizikai-kémiai paraméterek becslése reflektancia-modellek invertálásával), vagy
2. idősoros adatok alapján felszíni folyamatok mennyiségi leírása.
Vegetációs indexek
Napjainkban a növényzet távérzékelés alapú vizsgálata, állapotfelmérése és monitoringja az
egyik legintenzívebb kutatási témája a távérzékelésnek (pl.: precíziós mezőgazdaság). A
növényzet egészségügyi állapota, biofizikai tulajdonságai szoros kapcsolatot mutatnak
reflektanciájukkal. Már évtizedek óra folynak kutatások a növények spektrális tulajdonságainak
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valamilyen számadattal történő jellemzésére, becslésére. Ennek egyik legkézenfekvőbb
gyakorlati megvalósítása az, amikor a csatornákon mért reflektancia értékeket, vagy azokból
számolt egyéb arányszámokat keresünk ezek becslésére (Clevers and Verhoef, 1993). Így jöttek
létre a vegetációs indexek a legkülönfélébb multi- és hiperspektrális csatornákból számolt
kombinációk használata sokféle kvantitatív információ becsléséhez (Yoshioka et al., 2000). A
vegetációs indexek a növényzet sajátos visszaverődéséből származó kontrasztot használják ki
az elektromágneses spektrum látható fény (400-700 nm) és közeli infravörös tartományában
(700- 1100 nm). A növényi levelekben található klorofill nagymértékben elnyeli a látható fény
jelentős részét, addig belső sejtszerkezetének köszönhetően erősen visszaveri a közeli
infravörös sugárzást. Ennek köszönhetően. Ebből fakadóan azok a szenzorok a
legalkalmasabbak a vegetáció vizsgálatára, amelyek tartalmazzák ezeket a hullámhossz
tartományra érzékeny sávokat. A vegetációs indexek gyakorlatilag térképi matematikai
műveletek. A felszínt leképező felvételek különböző sávjait felhasználva megfigyelhetjük a
felszín és az egyes indexek együttes változatosságát a térben.
A gyakorlatban az indexek fejlődése úgy képzelhető el, hogy a felvételek egyes sávjainak
különféle kombinációit kipróbálták és megnézték, hogy a kiválasztott biofizikai tulajdonsággal
melyik korrelál a legjobban, melyik fejezi ki leginkább annak térbeli változását. Multispektrális
esetben jóval kevesebb, szélesebb spektrális sáv áll rendelkezésre, így kevesebb kombinációra
lehet elvégezni a számításokat.
A vegetációs indexek egy részének elméleti áttekintését nyújtja a 29. ábra, amelyen egy
szórásdiagram (scatter plot) látható. Az egyes pixelek a vörös és a közeli infravörös
tartományban vett reflektancia értéküknek megfelelően vannak ábrázolva a koordináta
rendszerben. Az ún. talajvonal a különböző fényességű, vegetációval nem rendelkező talajvisszaverődési pixelekre húzható egyenes. A vegetációval borított területek pixelértékei ettől a
vonaltól felfele helyezkednek el. Az indexek egy csoportja a talajvonal és a különféle
vegetációs vonalak meredekségét vizsgálja, míg a másik csoport a talajvonaltól vett távolságát.
De vannak a két módszer ötvözéséből származó indexek is.
29. ábra

Vegetációs indexek geometriai szemléltetése (Király, 2007)
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Indexeket nemcsak vegetációs vizsgálatokra alkalmaznak. Van köztük olyan, amelyet ásványi
előfordulások térképezésére használnak. Ilyen például a Landsat műhold TM szenzorjának 5.
és 7. csatornájának aránya, mely agyagásványok, és az 5. és 4. csatornájának hányadosa, mely
vastartalmú ásványok térképezésére használják.
A sokfajta vegetációs index közül a vörös és infravörös arányindex a legegyszerűbb a
biomassza becslésére, melyet már az 1970-es években is alkalmaztak.
QNIR / QR

[14]

ahol:
QR a vörös sávban mért radiometriai érték,
QNIR a közeli infravörös sávban radiometriai érték.
A legszélesebb körben elterjedt vegetációs index azonban ennek egy normalizált,
dimenziómentes változata az NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), mely a
növényzet vegetációs aktivitását fejezi ki.

[15]
ahol:
QR a vörös sávban mért radiometriai érték,
QNIR a közeli infravörös sávban mért radiometriai érték.
Értéktartománya -1 és +1 között mozog. A 0-hoz közeli értékek a növényzet hiányát jelzik,
ilyen pl.: a hóval fedett, vagy köves, sziklás területek. Tapasztalatok alapján szoros
kapcsolatban van a növény levélfelületi indexével (LAI), a levelek klorofill-tartalmával és a
fotoszintetikus aktivitással. Az NDVI nem egy konkrét biofizikai paramétert közelít, hanem
inkább egy általános képet ad a növényzet állapotáról, vitalitásáról.
Napjainkban egyre gyakoribb az EVI index (Enhanced Vegetation Index, javított vegetációs
index) használata. Kifejlesztésének az volt a célja, hogy minimalizálják az NDVI-ban lévő
hibákat, és hogy a vegetáció térbeli és időbeli változatosságához igazodjon. Az NDVI
kifejezetten érzékeny a klorofilltartalomra és a vörös csatornán mért értékekre. Az EVI a közeli
infratartomány értékeire érzékenyebb. Így alkalmasabb a növényborítás strukturális
változatosságának, a levélfelületi indexnek és a növényborítás típusának és szerkezetének
vizsgálatára. Kevésbé érzékeny így az atmoszféra zavaró hatásaira és egyéb háttérzajokra is.
Az EVI számítási képlete:
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[16]
Ahol:
NIR/RED/Blue atmoszférikusan korrigált vagy részben (Rayleigh és ózon
abszorpcióra) korrigált közeli infra, vörös és kék csatornán mért reflektanciaértékek. A
kék csatorna értékei a levegőben található aeroszolok miatt fellépő torzítások
korrigálására használják a vörös csatornán.
L Korrekciós tényező a lombos növényzetről mért értékeket befolyásoló háttérzajokra
(értéke szenzoronként eltérő)
C1 és C2 atmoszféra rezisztenciára utaló együtthatók (értéke szenzoronként eltérő)
Az EVInek van egy kétcsatornás javított vegetációs indexe is (Two Band EVI). Ennek a
kifejlesztésére azért volt szükség, hogy más a kék tartományban nem érzékelő szenzorokra is
kiterjeszthessék a vizsgálatokat. Az EVI ma már igen népszerű termék a NASA palettáján is,
az Aqua és Terra műholdakon használt MODIS szenzor reflektancia értékeiből levezetve
letölthető.
A multi spektrális tér adattömegét nemcsak csatorna páronként képzelhetjük el, hanem egy
többdimenziós spektrális térként is. A kutatók ebből kiindulva kifejlesztették a Tasseled Cap
transzformációt, jobb adatmegjelenítés és elemzés érdekében. A kutatók (Kauth-Thomas, 1976;
Crist és Cicone, 1984) három adatstruktúra tengelyt határoztak meg, amely három vegetációval
kapcsolatos tulajdonságot jellemeznek. Az alábbi példa a Landsat MSS és TM felvételek
sávjain keresztül ismertetjük.
Brightness (visszaverő, fényességi index) 6 TM sáv súlyozott összege, és a talaj reflektancia
változását mutatja be.
Brightness = 0.3037(TM1) + 0.2793(TM2) + 0.4743(TM3) + 0.5585(TM4) +
0.5082(TM5) + 0.1863(TM7)
Greenness (zölderősség index) Merőleges a fényességi index tengelyére és a közeli infravörös
és a vörös sáv közötti kontrasztot mutatja be.
Greenness = -0.2848(TM1) - 0.2435(TM2) - 0.5436(TM3) + 0.7243(TM4) +
0.0840(TM5) - 0.1800(TM7)
Wetness (nedvességi index) Kapcsolatban van a lombkorona és a talaj nedvességtartalmával.
Kevésbé érzékeny a légköri hatásokra mint a másik kettő index.
Wetness = 0.1509(TM1) + 0.1973(TM2) + 0.3279(TM3) + 0.3406(TM4) 0.7112(TM5) - 0.4572(TM7)
A nedvességi index erdőállapot-monitoring célú alkalmazására egy példa ábra (30. ábra):
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30. ábra

1992 (a Duna elterelésének éve) és 1993 közötti nedvességérték változása a Szigetköz egy
részén. A pirosas árnyalatok a nedvesség csökkenésének mértékét, a zöld árnyalatok a
nedvesség növekedésének mértékét mutatja be a Duna eltereléséből származóan. A vizsgálat
ártéri erdőkre vonatkozott. (Kristóf, 2005)
Az erdészeti kutatásokban is alkalmazott vegetációs indexeket az alábi felsorolás foglalja össze:















Red-infrared Ratio (RI)
Ratio Vegetation Index (RVI) - bármely két spektrális sáv értékeinek arányaként
számítható
Shortwave Infrared to Visible Ratio (SVR)
Normalised Difference Vegetation Index (NDVI)
Normalised Difference Water Index (NDWI)
Normalized Difference Moisture Index (NDM)
Perpendicular Vegetation Index (PVI)
Transformed Soil-adjusted Vegetation Index (TSAVI)
Mid-infrared Vegetation Index (MVI)
Greeness Vegetation Index (GVI)
Enhanced Vegetation Index (EVI)
Two-band EVI
Tasseled Cap Indexes:
Greenness
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Wetness
Brightness
Weighted Difference Vegetation Index, WDVI
Moisture Stress Index (MSI)
Fraction of Absorbed Photosintetically Active Radiation (FAPAR)

A spektrális tér transzformációi
Az N dimenziós spektrális teret, amelyben elhelyezhetjük a multi-, vagy hiperspektrális
felvételeinket, N-dimenziós spektrális adattérnek nevezzük, melyben N a sávok számát jelenti.
A pixel adattérben vett pozícióját a pixel által a térben lefedett területegység reflektancia és
abszorpciós tulajdonságai határozzák meg. Az adatokat ebben az N-dimenziós térben
elemezhetjük. A nagy mennyiségű potenciálisan redundáns adat nehézkes kezelésének
megkönnyítése érdekében célszerű csökkenteni az adatmennyiségen, valamint kiszűrni az
esetlegesen hibás csatornákat. A cél az, hogy egy könnyebben kezelhető, informatívabb
adattömegre szűkítsük az adatsort az előfeldolgozás folyamán. A zajos csatornák szűrése
mellett a csatornaszám további csökkentésének az az alapja, hogy az adattömeg belső
redundanciáját csökkentsük és azokat a csatornákat tartsuk meg amelyek nem korrelálnak
egymással. A csatornák számának csökkentésére számos módszer alkalmazható a legegyszerű
korrelációs vizsgálattól, a főkomponens analízistől a már korábban kifejtett Tasseled-Cap
transzformációig.
Korrelációs vizsgálat
A spektrális adatteret vizsgálva láthatjuk az adatpontjaink szórását, vannak-e hasonló spektrális
tulajdonsággal rendelkező csoportjaink. Vizsgáljuk meg a spektrális adatteret egy
négycsatornás IKONOS felvételen, 2-2 csatorna esetén egy-egy szórásdiagramon. Azt
láthatjuk, hogy ahol magas a korreláció a csatornák között, ott hosszú elnyúlt elhelyezkedés
látszódik a diagramon (31. ábra a, b). Az egymással kevésbé korreláló csatornák diagramján az
látszódik, hogy az adatpontok nagyobb tartományokban szórnak, azonban vannak olyan
gócpontok, ahol a pontok tömegével csoportosulnak (31. ábra c). Ez tapasztalható ebben az
esetben a vörös és az infravörös sáv értékei esetén. Valószínűleg ezek egy-egy felszínborítási
kategóriát képviselnek.
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31. ábra

a,

b,

c,

IKONOS felvétel sávpárjaiból előállított szórásdiagramok (Kristóf, 2005)
a) A kék és a zöld sáv szórásdiagramja (x tengely: zöld, y: kék sáv)
b) A zöld és a vörös sáv szórásdiagramja (x tengely: vörös, y: zöld sáv)
c) A vörös és a közeli infravörös sáv szórásdiagramja (x tengely: vörös, y: közeli infravörös
sáv)
4. táblázat
Sávok

1

2

3

4

1

1,000

-

-

-

2

0,969

1,000

-

-

3

0,978

0,964

1,000

-

4

0,559

0,706

0,555

1,000

A 31. ábrán szereplő 4 sávos IKONOS felvétel korrelációs mátrixa (Kristóf, 2005)
A szórásdiagramon látható eredményeket, egy korrelációs mátrixban, táblázatosan is
bemutathatjuk. A csatornák közötti korrelációs értékek, a csatornapárok közötti kapcsolat
erősségét mutatják meg nekünk, egy 0-1 közötti értékskálán. A látható tartományok között igen
magas a korreláció, míg a közeli infra csatornával láthatóan alacsonyabb, ezért a látható és
infravörös tartományt közti kontraszt fel lehet használni a felvétel kiértékelésénél.
Főkomponens analízis
A főkomponens analízis segítségével azt tudjuk megmondani, hogy a változók közül melyek
azok, amelyek a legnagyobb információtartalommal bírnak. A feldolgozás során a
transzformáció első lépése a sajátérték transzformáció, amelyet az adatsor kovarianciamátrixából számolhatunk. A sajátértékeket és az eredeti felvétel intenzitásértékeit a
sajátvektorok által meghatározott koordinátarendszerve transzformáljuk. Így az egymással
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korábban korreláló sávokat a transzformáció során úgy alakítjuk, hogy az eredményként kapott
főkomponensek egymással már korrelálatlanok legyenek, azaz a csatornák között megszűnjön
közöttük a korreláció. A kapott n számú főkomponensek sorrendben egyre csökkenő mértékű
varianciát tartalmaznak, magyaráznak. Nagyszámú csatorna esetén az első néhány
főkomponens képes lehet magyarázni a variancia döntő többségét is. Azt, hogy hány
főkomponens érdemes felhasználni, azt a sajátértékek alapján érdemes eldönteni, mert ezek
mutatják, egy az összvariancia magyarázóértékét arányszámok formájában.
A PCA gyakran használják például idősorelemzésnél, zajszűrésnél. Idősorelemzésnél rendkívül
fontos, hogy a felvételek ugyanazt a geometriailag jól lehatárolható felületet mutassa be, hogy
az eredmények valóban összevethetők legyenek.
Tasseled-cap transzformáció
A főkomponens analízissel ellentétben nemcsak matematikai alapokon nyugszik a
módszertana. A meghatározáshoz a legfőbb felszínt alkotó anyagok (növényzet, víz, talaj)
laboratóriumi körülmények között és terepi felmérések során mért radiometriai tulajdonságait
használjuk fel és meghatározzuk ezeknek az anyagoknak a spektrális térben jellemző
irányaikat. Ennek ismeretében kiszámítható egy forgatási mátrix mely minden ezzel a
szenzorral készült felvételre alkalmazható a későbbiekben (természetesen figyelembe kell
venni az eszköz változó kalibrációját és öregedését).
Ebből az elgondolásból fejlesztette ki Kauth és Thomas (1976) a Tasseled-Cap transzformációt
eredetileg Landsat MMS szenzor 4 csatornáján alkalmazva. A spektrális adattérben a
talajpontok hosszan elnyúlt ellipszoidban helyezkedtek el. A csatornák páronkénti
kiválasztásával a vetítés miatt a tengelyek lerövidültek és jobb képet adtak. A transzformáció
elnevezése („Tasseled Cap” = pompomos sapka) a vörös és közeli infravörös sáv
hisztogramjának a jellegzetes alakjára utal. Ennek részei az egymásra merőleges talaj- és
vegetáció-vonal (32. ábra).
32. ábra

A vörös és a közeli infravörös sáv szórásdiagramja (vízszintes tengely: vörös, függőleges: közeli
infravörös sáv)
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A transzformáció kvantitatív változókat eredményez. A Landsat TM/ETM+ esetében ez a
három legjelentősebb index az ún. fényesség (brightness), zölderősség (greenness) és
nedvesség (wetness). A fényesség legfőképpen a látható tartomány értékeit összesíti és a
talajvonalat reprezentálja. A zölderősség a vegetációs indexekhez hasonlóan a vörös, közeli
infravörös csatornák közötti kontrasztot emeli ki, és a növényzetről egy általános képet
szolgáltat az NDVI-hoz hasonló módon. A nedvességi index a középső infravörös
tartományokról és így a felszín nedvességtartalmáról nyújt információt (33. ábra).
33. ábra

A Tasseled Cap transzformáció paramétereinek elhelyezkedése az eredeti spektrális térben
Ezeket a paramétereket az újabb szenzorokra is meghatározzák. Bár gyakorlati, tapasztalati
úton mérésekkel történik a transzformáció paraméterezése, ettől függetlenül számos torzító
hatás érzékelhető. Song és Woodcock (2003) mutatta ki, hogy a nedvességérték alig érzékenyek
a látószög értékekre, a domborzati hatásokra, légköri hatásokra. A zölderősség értéket a légköri
hatások az NDVI-jal együtt csökkentik, de a nedvesség értékét növelik. A zölderősség-érték
azonban lineáris kombinációja az egyes sávoknak, ezért kevésbé érzékeny mint a sávok
arányértékéből számolt NDVI.
5.3 A távérzékeléssel támogatott erdészeti térképezés best practice módszertani és
gyakorlati ajánlások
A kezelt és természeti erdők, ültetvények és a városi növényzet fafajösszetételével kapcsolatos
területileg explicit információ értékes információt szolgáltat a természetvédők, valamint az
erdőkezelők és a város vezetők számára. Ilyen információkra gyakran nagy térbeli kiterjedésű
területekre vonatkozóan is szükség van. Az elmúlt négy évtizedben a távérzékelési
technológiák fejlődése lehetővé tette a fafajok számos érzékelőtípus szerinti osztályozását.
Bár a fafajok osztályozására és térképezésére távérzékelési adatokat használó vizsgálatokról
szóló tanulmányok évtizedek óta jelen vannak a szakirodalomban, a mai napig újabb kihívások
elé állítják a kutatókat a legújabb technológiák, módszertanok. A fafajok osztályozására
összpontosító tanulmányok száma az elmúlt négy évtizedben folyamatosan nőtt. Számos
érzékelőtípusra vonatkozóan számoltak be eredményeikről helyi léptékű megközelítésben,
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azonban kevés példa van a fafajok besorolására a nagy földrajzi kiterjedésű területek
tekintetében, és a jelenlegi megközelítések és a fafajok felmérése közötti nagy különbségek a
nagy földrajzi kiterjedés mellett még mindig a kutatási terület egyik legnagyobb kihívása.
A fafajok távérzékeléssel támogatott osztályozása számos okból szükséges: erőforráskészletekkel kapcsolatos kérdések megválaszolása miatt (van Aardt és Wynne, 2007), a
biológiai sokféleség felmérése és monitorozása érdekében (Shang és Chisholm, 2014), a
veszély és stresszmenedzsment (Cho et al., 2010; Fassnacht et al., 2014) invazív fajok
(Boschetti et al., 2007), az élőhelyek élőhely-feltárása (Jansson és Angelstam, 1999), valamint
a fenntartható erdőgazdálkodás átfogó céljából (Európai Környezetvédelmi Ügynökség, 2007).
Számos tanulmány kiemelte a fafajok térképeinek fontosságát akár önálló termékekként az
erdőgazdálkodás szempontjából (pl. Dalponte et al., 2012; Heinzel és Koch, 2012), akár a
fajspecifikus növekedési és hozam modellek inputjaként (pl. Vauhkonen et al., 2014). Korpela
és Tokola (2006) bizonyították a fafajok információinak fontosságát a távérzékelés alapú fa
leltár-megközelítésekben, elkerülve a nem kívánatos átlagolási hatásokat (például a növekvő
állomány mennyiségének kiszámításakor). A fafajok elterjedéséről szóló ismeretek
befolyásolják az erdőgazdálkodási és gazdálkodási politikákat is (Dalponte et al., 2012; Jones
et al., 2010; Plourde et al., 2007). A városi területeken a városi fákkal való fenntartható
gazdálkodás a fajokra vonatkozó információkat igényel és a távérzékelés módszerei hatékony
alternatívát jelentenek a területi készletek felderítésére (Jensen et al., 2012). A nagy területeken
lévő fafajok összetételére kiterjedő térben explicit információk szintén fontosak a fafajok
ökológiájának jobb megértése szempontjából, például a közösségi dinamikára és a fajoknak az
ökoszisztéma-funkciókhoz és szolgáltatásokhoz való hozzájárulását illetően (Chambers et al.,
2013; Van Ewijk et al., 2014). Más környezeti tanulmányok, amik például a vadvilág
feltérképezésére (Pausas et al., 1997), vagy az erdők rovarállományának becslésére (Kennedy
és Southwood, 1984) fókuszáltak, szintén hasznot húztak a fafajokra vonatkozó
információkból.
A távérzékelő szenzorokkal mért fajhoz kapcsolódó tulajdonságok
Passzív optikai (multispektrális / hiperspektrális) adatok
A passzív optikai szenzorok multispektrális és hiperspektrális (más néven képalkotó
spektroszkópiás) rendszerekre oszthatók. Míg a legtöbb multispektrális szenzorrendszer
tipikusan 4-8 sávval rendelkezik, a hiperspektrális képalkotás szűk, összefüggő sávokban
történik, amelyek lefedhetik az elektromágneses spektrum látható (VIS), közeli infravörös
(NIR) és rövidhullámú infravörös (SWIR) részeit (0,4-2,5 μm). Mindkét szenzorrendszer
hasznos információt szolgáltat a fafajok különválasztására a nap által kibocsátott irányított
elektromágneses sugárzás spektrális válaszának mérésével és a lombkorona (és más felületek)
általi visszaverésével a szenzor-specifikus hullámhossz tartományokban. Ezeket a méréseket
ezután jellemzően spektrális radianciára transzformálják, majd később felszíni reflexióvá
(Schaepman-Strub et al., 2006).
A fa lombkoronájában a különböző hullámhosszúságú tartományokban visszaverődő sugárzás
mennyisége a következőket foglalja magában:
1. a szövetek kémiai tulajdonságai, amelyek magukban foglalják a vizet, a
fotoszintetikus pigmenteket és a strukturális szénhidrátokat,
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2. a levélmorfológia (a sejtfalak, a légrések és a kutikula vastagsága (Asner, 1998;
Clark et al., 2005; Grant, 1987), valamint a
3. lombkoronaszerkezet (levél és ág sűrűség, szögeloszlás stb.) és a fa mérete a
szomszédos fákhoz viszonyítva (Leckie et al., 2005).
Ezek a tulajdonságok nemcsak a fajok szerint változnak, hanem a függőleges levélterületsűrűséggel (Treuhaft et al., 2002), a levél korával (Roberts et al., 1997; Einzmann et al., 2014)
és az egészségi állapottal is (Waser et al., 2014). A visszavert sugárzás mennyiségére további
befolyással van a csupasz talaj, avar, zuzmók, mohák, lágyszárú növényzet, kúszónövények
vagy más epifiták, kéreg (Clark és Roberts, 2012) és a szomszédos fák (Korpela et al., 2011).
A zöld levelek spektrumát a spektrum VIS részében (400-700 nm) a fotoszintetikus pigmentek
klorofill a és b abszorpciós jellemzői, és kisebb mértékben a karotinoidok és antociánok
abszorpciói uralják (Clark és Roberts, 2012; Ustin et al., 2009). A levelek szintjén a víz a
legfontosabb szabályozója a NIR (700-1300 nm) tartományban bekövetkező reflektancia
kémiai úton bekövetkező abszorpciójának, ahol a két fő abszorpciós jellemző 970 és 1200 nmnél van (Asner, 1998; Gao és Hoetz, 1990). Ezeknek az abszorpciós jellemzőknek a formái
általában nagyon hasonlóak a fajok között. A levélmorfológiára összpontosítva, a növényzet
tipikusan erős visszaverődést mutat a NIR-ben, amelyet a fotonszórás okoz a levegő-sejtfal
interfészeken (Clark et al., 2005). A SWIR tartományban (1300-2500 nm) a víz elnyeli a bejövő
sugárzás nagy mennyiségét, ezáltal maszkolja a lignin, cellulóz és nitrogén meglévő
abszorpciós tulajdonságait, amely ezért gyakran csak száraz szövetekben figyelhetők meg
(Clark és Roberts, 2012). Az említett növényi kémiai és fizikai tulajdonságok különbségei a
fajok között különböző reflexiós szinteket (amplitúdót) eredményeznek, de alig befolyásolják
a spektrumot. A reflexiós szintek közötti különbségek a legfontosabb tényezők a fajok
megkülönböztetésére a VIS-SWIR tartományban.
A kémiai növényi komponensek fontosságát a fafajok megkülönböztetésére hangsúlyozzák
olyan vizsgálatok eredményei, amelyek kombinálták a finom spektrális felbontású
hiperspektrális szenzorokat a jellemző iválasztási megközelítésekkel (pl. Dalponte et al., 2012;
Fassnacht et al., 2014). Ezzel a megközelítéssel meg lehet vizsgálni a különböző hullámhosszú
tartományok fontosságát és a hozzájuk kapcsolódó abszorpciós jellemzőket. A fontos
hullámhossz tartományok elsősorban átfedik a növényi pigmentek és a víz abszorpciós
jellemzőit, ezáltal alátámasztva azt a hipotézist, hogy ezek a tényezők a VIS-SWIR régióban a
fajok szétválasztásának fő hajtóereje.
A látható tartomány fontosságát űrtávérzékelt multispektrális adatok felhasználásában
különböző tanulmányok említik (Immitzer et al., 2012; Moore és Bauer, 1990; Peerbhay et al.,
2014; Waser et al., 2014). Mindazonáltal, a szakirodalomban többen leírják jelentőségét légi
képalkotásban is (Rohde és Olson, 1972; Erikson, 2004; Katoh et al., 2009; Waser et al., 2010).
Néhány tanulmány rámutatott a kék hullámhossz tartomány különleges fontosságára (Key et
al., 2001; Peerbhay et al., 2014; Waser et al., 2011). Pu és Liu (2011) megvitatták a kék
tartomány különleges jelentőségét a tűlevelű fafajok osztályozásában, ami a kék fényben
történő viszonylag alacsonyabb fotoszintetikus aktivitásuknak köszönhető.
Textúra információk
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A lombkorona textúrájára vonatkozó információkat szintén kihasználták a fafajok
osztályozásának javítására. A korona textúra információk elsősorban a koronán belüli
árnyékokkal, lombozat tulajdonságokkal (méret, sűrűség, visszaverő képesség) és elágazással
kapcsolatosak (Sayn-Wittgenstein, 1978). Durvább léptékben a korona mérete, a korona
záródás, a korona alakja, az állománysűrűség és az erdőtípus (lombhullató, tűlevelű) a passzív
optikai képek textúrájának fő hajtóereje.
A spektrális és texturális tulajdonságok kombinálása gyakran javítja a fafajok osztályozásának
pontosságát (Johansen és Phinn, 2006; Mallinis et al., 2008). Franklin és munkatársai (2000)
szerint a textúra rétegek javítják a besorolási pontosságot 10-15% -kal. A tanulmány a textúrák
szelektív alkalmazását is javasolja a hierarchikus osztályozási rendszerek egyes osztályaiban.
A rendelkezésre álló textúraváltozók sokasága különböző irányokban és ablakméretekben
számolható ki (Ghosh és Joshi, 2014; Kim et al., 2009; Pu és Landry, 2012). A textúrák sokrétű
perspektívájának köszönhetően az optimális ablakméret például egy adott fa koronátmérőjével
változik.
A textúrainformációk elsősorban az állomány szerkezeti változékonyságához kapcsolódnak
(Franklin et al., 2000), amely többek között a fajösszetétel által vezérelt. Például Mallinis et al.
(2008) hasznosnak találta a textúrinformációkat, amelyek alkalmasak a tölgy és a lombhullató
/ tűlevelű kevert állományok megkülönböztetésére.
A különálló fák szintjén bizonyos méréseket kifejezetten a fafajok osztályozására fejlesztettek
ki. Például nagyon nagy felbontású légi felvételek alkalmazásával Zhang és Hu (2012) 75% ról 84,5% -ra és 86,1% -ra javították a pontosság javulását, amikor a városi környezetben a
döntési fa osztályozó hosszirányú korona profilokat tartalmaz. Zhang és Hu (2012) azzal
érvelnek, hogy a városi környezetben lévén kevesebb a fa, ezáltal nagyobb valószínűséggel
fejlesztik genetikailag meghatározott méretüket és formájukat. Ezért a fák alakja valószínűleg
faj-specifikus a városi területeken.
Közép-infravörös és termális infravörös érzékelők
A spektrum közép-infravörös (MIR) és termális infravörös (TIR) részén a spektrum kontrasztos
megfigyelései történtek. Salisbury (1986) a bükk (Fagus grandifolia), a vörös tölgy (Quercus
rubra) és két cseresznye faj (Prunus sp.) levélszintű TIR spektrumát ismerteti és azonosít jól
definiált olyan spektrális jellemzőket, amelyek jelentősen különböztek a négy fajnál.
Milton (1988) számos más faj esetén is végzett elemzéseket, és a vizsgált fajok többségében is
különbséget mutatott a spektrumokban. Egy újabb tanulmányban Ribeiro da Luz és Crowley
(2007) megállapítják, hogy a TIR-jel több növényi kémiai és szerkezeti vegyülettel például
cellulózzal, szilícium-dioxiddal, xilánnal és oleolinsavval társul.
Ezek a vegyületek a növényi szövet részei, amelyek formálják a külső felület, nevezetesen, a
kutikula membránt és a külső sejtfalat (Ribeiro da Luz és Crowley, 2010). Ribeiro da Luz és
Crowley (2007) ismételten rámutatnak arra, hogy a TIR-tartományban a jel jobban
fajspecifikus, mint a megfigyelt reflexiós jel a VIS-SWIR régióban. Emellett említik a
másodlagos növényi anyagcseretermékek potenciális hatását a TIR-re. Számos növény
egyedülálló stratégiával rendelkezik a kémiai vegyületek kifejlesztésére, pl. a növényevők
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elleni harcra és a potenciális beporzódásra. Ezek a kémiai vegyületek segítenek meghatározni
a fajspecifikus TIR-jeleket.

LIDAR
A LiDAR-adatok a fák szerkezetére vonatkozó jellmezőket kínálják. Amíg a LiDARinformációk geometriai része a koronák, az elágazások és a levélzetek architektúrájára
vonatkozik (Riaño et al., 2004; Coops et al., 2007), a visszaverődött jel intenzitása a lombozat
típusához (Suratno et al., 2009), levélmérethez, levél-orientációhoz és levélsűrűséghez
kapcsolódik (Korpela et al., 2010; Kim et al., 2009). Ezek a tulajdonságok változhatnak a
fafajokon belül és a fafajok között, és legalább részben kiegészítik a passzív optikai távérzékelő
szenzorok által gyűjtött adatokat (Alonzo et al., 2014).
Magassági információ
A LiDAR eredetű magassági információ önmagában korlátozott érték a fafajok
szétválasztásához. A lombos és a tűlevelű fák elválasztása megvalósítható a multitemporális
(pl. leveles és levéltelen állapotú) LiDAR adatkészletből származó magassági információból
(Reitberger et al., 2008). Ez a többidejű megközelítés két LiDAR adatkészlet rögzítését jelenti
ugyanazon a helyen levéltelen és leveles körülmények között (pl. Liang et al., 2007). Egy
egyszerű összehasonlítás a két felvétel lombkorona magasság modellei között lehetővé teszi a
lábonálló lombhullatók azonosítását, mivel a lombkorona magasság modellek jelentősen
alacsonyabb értékeket mutatnak a levéltelen felvételeken a leveleshez képest. Ez a hiányzó
lombozatnak köszönhető, és az ezáltal nevezetesen nagyobb LiDAR visszatérések száma a
talajon és a szárakon csökkenti a lombkoronafelület modell átlagos magasságát (Kim et al.,
2009; Wasser et al., 2013). Mindazonáltal, a lombhullató tűlevelűek (pl. azok a tűlevelűek,
amelyek ősszel ledobják leveleiket) nem tekinthetők tűlevelűeknek ezzel a megközelítéssel.
Kim és munkatársai (2009) kimutatták a fafajok osztályozásának javulását kombinált leveles
és levéltelen adatok segítségével. A levéltelen adatokat értékesebbeknek találták, mint a leveles
adatokat, amikor mindkét adatcsoportot függetlenül vizsgálták, bár ezek a különbségek
származhatnak a különböző érzékelő rendszerek eredményeiből.
Fafajok térképezése főkomponens-analízis és egyéb módszerek alkalmazásával
A hiperspektrális érzékelők az elektromágneses spektrum nagyszámú hullámhosszán
radianciákat rögzítenek, és felhasználhatók a különböző fafajok megkülönböztetésére a
jellemző reflexiós jelük alapján. Pandey és munkatársai (2014) a reflektancia spektrumokat légi
hiperspektrális AISA Eagle/Hawk képalkotóval mérték annak érdekében, hogy a különböző
mediterrán fafajokat azonosítani tudják egy portugáliai tengerparti mintaterületen. A 400 nm és
2450 nm közötti spektrumtartományt 2 m térbeli felbontásban rögzítették. A hiperspektrális
adatokat öt spektrális adat tartományra osztották. A szegmentálásra kiválasztott tartományok
statisztikai tulajdonságokon, valamint hullámhosszaikon alapultak, mivel egy adott
hullámhossz radianciái átfedhetik a szomszédos hullámhosszakat. A főkomponens-analízist
(PCA) minden egyes spektrális tartományra külön-külön alkalmazták. Az egyes tartományok
első három fő összetevőjét (Principal Componrnt - PC) választották ki, és egy új, csökkentett
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méretű adat szegmensbe ágyazták be. Az így kapott 15 PC az eredeti hiperspektrális kép
információtartalmának 99,42% -át tartalmazta. Ezeket a PC-ket a Maximum Likelihood
osztályozásra (MLC) használták. A hiperspektrális adatokra spektrális jeleket is elemeztek, és
validáltak a kézi spektro-radiométerrel a területen gyűjtött földi adatokkal. A szegmentált PCs kép PC-sávjainak különböző RGB-kombinációi különálló jellemző azonosítást biztosítanak.
Az összehasonlítás más osztályozási módszerekkel (Spectral Angle Mapper [SAM] és az
eredeti hiperspektrális képek Maximum Likelihood osztályozása) azt mutatja, hogy a
szegmentált PCA MLC-je a legmagasabb pontosságot érte el, mivel képes csökkenteni a
"Hughes-jelenséget".
Erdei felszíni biomassza térképezése légi hiperspektrális és LiDAR adatok segítségével
A biomassza kulcsfontosságú biofizikai paraméter számos ökológiai és környezeti modell
számára. A biomassza pontos becslése elengedhetetlen ezen modellek pontosságának és
alkalmazhatóságának javításához. Az erdei biomassza becslésére kiterjedten alkalmazzák a
fényérzékelésen és a távolságmérésen alapuló (LiDAR) adatokat. A közelmúltban növekvő
érdeklődés mutatkozott arra, hogy a LiDAR-t más adatforrásokkal összekapcsolják a vegetációs
jellemzők közvetlen mérésére és értékbecslésére.
Brovkina és munkatársai (2017) három módszerrel vizsgálták az erdei felszíni biomassza (EFB)
becslését fa- és parcella szinten, különböző típusú légi adatok felhasználásával. Az első
módszer az EFB-t a nagy térbeli felbontású hiperspektrális (HS) adatokból becsüli. A második
módszer légi lézerszkennelt adatokból becsli az EFB-t. A harmadik módszer a hiperspektrális
és a LiDAR adatok szinergiáját vizsgálja az EFB becsléséhez. Az eredményeket
összehasonlították a terepi mérésekből becsült EFB-vel. Az eredmények azt mutatják, hogy: 1)
A HS-adatokból származó biomassza becslés jó összefüggést mutatott a terepi biomassza
értékekkel a lucfenyő, a bükk és a fajok keveréke esetén fa- és a parcella szinten, de a két másik
módszerrel együtt a legmagasabb bizonytalanságokkal; 2) A LiDAR-adatokból származó
biomassza-becslés erős korrelációt mutatott a terepi biomassza értékekkel a lucnál fa szinten,
és jó összefüggést a lucfenyő, a bükk és a fajok keveréke esetén parcella szinten. 3) A fuzionált
HS- és LiDAR-adatokból származó biomassza-becslés mutatta a legjobb eredményeket fa és
parcella szinten a vizsgálati helyszínekre. Brovkina és munkatársai eredményei bizonyítják a
fuzionált HS és LiDAR adatok használatának hatékonyságát, és javasolják a biomassza
értékelés HS-alapú módszereinek használatát, amikor nem állnak rendelkezésre lézerszkennelt
adatok.
Luo és munkatársai (2017) a fuzionált LiDAR és hiperspektrális adatok potenciálját vizsgálták
a biomassza becsléséhez a közép Heihe-folyó medencében, Északnyugat-Kínában. Számos
LiDAR és hiperspektrális mutatót számoltak ki az optimális biomassza becslési modell
eléréséhez. A fuzionált adatok előrejelzési képességének megítéléséhez önálló és fuzionált
LiDAR és hiperspektrális mérőszámokat regresszálták a terepi megfigyelésű földalatti
biomasszával (BGB), a földfelszíni biomasszával (AGB) és a teljes erdei biomasszával (TB)
szemben. A részleges legkisebb négyzetek (partial least squares - PLS) regressziós módszert
használták a bemeneti mutatókkal kapcsolatos multikollinearitási problémák csökkentésére.
Megállapítást nyert, hogy az erdei biomassza becslési pontosságát a LiDAR parcella mérete
befolyásolta, és az optimális parcella mérete ebben a vizsgálatban 22 m sugarú volt. Az
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eredmények azt mutatták, hogy csak a LiDAR adatok becsülhetik a biomasszát relatív nagy
pontossággal, és a hiperspektrális adatok alacsonyabb predikciós képességgel rendelkeznek az
erdei biomassza becslésére, mint a LiDAR adatok. A legjobb becslési modell a LiDAR és a
hiperspektrális mutatók fúzióját használta (R2 = 0,785, 0,893 és 0,882 a földalatti biomasszára,
a földfelszíni biomasszára és a teljes erdei biomasszára, ahol p <0,0001). Összehasonlítva az
önálló LiDAR metrikákkal, a fuzionált LiDAR és hiperspektrális adatok 5% -kal, 2,2% -kal és
2,6% -kal javították az R2 értéket, 1,9% -kal, 1,1% -kal és 1,2% -kal csökkentették az Akaike
information criterion (AIC) értéket, míg az RMSE értékét 8,6% -kal, 7,9% -kal és 8,3%-kal
csökkentették a földalatti biomasszára, a földfelszíni biomasszára és a teljes erdei biomasszára
vonatkozóan. Ezek az eredmények azt mutatták, hogy a biomassza pontossága fuzionált LiDAR
és hiperspektrális adatok alkalmazásával javítható, bár a javulás önálló LiDAR adatokkal
összehasonlítva csekély volt. Ez az enyhe javulás a LiDAR-ban és a hiperspektrális adatokban
található kiegészítő információknak tulajdonítható. Összefoglalva, a LiDAR és más távérzékelt
adatok fúziója nagy potenciállal bír a biomassza becslési pontosságának javításában.
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6. Távérzékelt adatok szerepe az erdőtérképezésben
Különböző környezeti aspektusok vizsgálatához sokszor csak egyetlen távérzékelt adatforrás
áll rendelkezésre, amelyek erdészeti térképezésben betöltött szerepét foglalja össze a
következő, 5. táblázat:
5.táblázat
Térképezhető faállomány jellemzők a távérzékelt adatforrás típusa szerint

Kis és közepes
felbontású felvételek

Nagy felbontású légi
és űrfelvételek

Hiper- és
multispektrális
felvételek

Légi lézeres
letapogatás

Földi fotogrammetria
és lézeres letapogatás

- területhasználat meghatározása
- növekedésdinamika vizsgálata (terjeszkedés, erdőirtás)
- lombhullató, örökzöld erdőterületek azonosítása
- erdőfelújítás- monitoring (lékek, bontóvágás, végvágás)
- erdőkár monitoring (tűzkár, szélkár, aszálykár)
- biomassza monitoring (vegetációs indexek) (éven belül, évek
között)
- faj vagy fajcsoport szintű osztályozás (idősoros adatok)
- elegyarány meghatározása
- záródás meghatározása
- egyedszám és lombkorona térképezés különböző állományokban
- térfogatbecslés törzsszám és lombkorona méret alapján
- lombkorona modellezés, famagasság mérés sztereo felvételekből
- fafaj szintű osztályozás
- elegyarány meghatározása
- egészségi állapot térképezése (károsítás jellege, mértéke)
- klorofil tartalom vizsgálata
- pontfelhőből pontos famagasság számítás
- vegetációs szintek becslése
- fatérfogat becslés a lombkorona és a famagasság alapján
- faegyedek azonosítás (egyesfa-térképezés)
- lokális maximum, vagy inverz vízgyűjtő eljárással törzsszám és
korona
- térképezés
- fafaj azonosítás a spektrális és geometriai jellemzők alapján
- záródás meghatározása
- mellmagassági átmérő becslése
- körlapösszeg (szögszámlálás)
- törzsalak, ágtiszta törzsmagasság
- famagasság (állomány széléről készült felvételek)
- fatérfogat (átmérő, magasság, fafaj szerint)

A tárérzékelés típusa szerint térképezhető faállomány jellemzők
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6.1 Űrfelvételek jelentősége az erdészetben
A különböző szatellit-rendszerekből származó űrfelvételek alkalmazása az erdészeti
távérzékelésben meglehetősen tág, amelynek oka a vegetációtérképezésre alkalmas felvételek
nagy területi lefedettsége, illetve viszonylagos alacsony áruknak köszönhetően. Fontos
megemlíteni, hogy a térbeli felbontás növekedése, maga után vonja az árnövekedést is. A
Landsat, SPOT, Ikonos és QuickBird műholdak 30 m, 10 m, 4 m és 2,8 m-es felbontásából
adódóan csökken az egyszerre térképezhető terület nagysága, azonban a felbontás
növekedéséből adódóan a területről nyerhető információ részletesebb, így több elemzés
lehetőségét is megteremti.
A kisfelbontású, 1 km-es pixelméretet biztosító űrfelvételek nem alkalmasak részletes
erdőtérképezési feladatok megoldására, azonban a nagy lefedett területméretnek köszönhetően
a globális változások analízisét lehetővé teszik. Az Egyesült Államokban kidolgozott,
elsősorban az óceán és a vegetáció vizsgálatát célzó NOAA műholdrendszer AVHRR szenzora
napi visszatérési idejével a biomassza monitoringját alapozza meg, illetve különböző
nyilvántartási rendszerek létrehozását, illetve frissítését teszi lehetővé. A vegetációs indexek
felhasználásával elkülöníthetőek a tűlevelű illetve lombhullató erdők, valamint a vegyes
erdőterületek is. Hasonló felbontás és visszatérési idő jellemzi a MODIS szenzort, amely (mivel
a NASA két műholdja is hordozza) különböző megvilágítási viszonyokról is képes adatot
szolgáltatni 1-2 naponta. Elsősorban a felszíni vegetáció és az óceáni fitoplankton állomány
fotoszintetikus aktivitásának mérése, valamint a nagyobb területi kiterjedésű erdőtüzek jelzése
a fő feladata. A MODIS szenzor idősoros adatai szintén alkalmasak a különböző erdőtípusok
osztályozására (Zawadzki et al., 2013).
A SPOT műholdakra beépített szenzorok felbontásukból adódóan szintén globális mértékű
környezet-értékelést tesznek lehetővé. Napi visszatérési idejükből adódóan a műholdakkal
rögzített felvételek erdőtűz- jelző rendszerek részét is képezik.
A Landsat műholdsorozat különös jelentőséggel bír a közepes felbontású űrszenzorokat
tekintve, hiszen számos környezeti vizsgálat alapját képezi. A többcsatornás adatokat
szolgáltatni képes műholdak már a nyolcadik generációjukat élik meg, és közel 50 éves múltra
tekintenek vissza. Az elsőgenerációs szatelliteken található 4 csatornás érzékelőt az újabb
generációkban 7 sávos szkenner váltotta fel, míg a terepi felbontás mértéke 80 méterről 30
méterre emelkedett pixelenként.
Ez a pixelméret elegendő információtartalommal bír ahhoz, hogy részletes elemzéseket
valósítsunk meg környezetünk vizsgálatához kapcsolódóan. A tematikus erdőtérképezés
mellett, az idősoros adatfeldolgozás és kiértékelés alapját is képezik a műholdakról származó
adatok. Az Egyesült Államokban erdőtűz és aszály előrejelző rendszereket dolgoztak ki, de a
terméstérképezésben is nagy hasznot jelent, különösen a monokultúrás kukoricatermesztés
vonatkozásában.
Az erdészeti távérzékelésben egyrészt a változások monitoringját, a fajszintű és hasznosítási
kategória szintű osztályozás alapját adja.
A szintén közepes felbontású ASTER szenzor legnagyobb előnye a multispektrális jellegben
rejlik, hiszen 14 spektrális tartományban képes adatot rögzíteni, a hullámhossz növekedésével
arányosan azonban csökken a terepi felbontás (15 m, 30 m illetve 90 m).

„RED FAITH” projekt – Légi távérzékelési technológiák erdészeti alkalmazásai
Envirosense Hungary Kft.

A 10 m, vagy annál nagyobb terepi felbontás elérésére képes űrszenzorok további elemzések
lehetőségeit teremtik meg. Az így generált adatok feldolgozásával az erdőtípusok térképezése
mellett az erőrészletet alkotó fák geometriáját, úgymint magasság, koronaátmérő,
mellmagasságban mért törzsátmérő is vizsgálhatjuk, így a fatérfogatot is becsülhetjük.
Különösen alkalmasak erre a QuickBird 2,5 m/pixel és a WorldView 2 m/pixel felbontású
multispektrális felvételei.

6.2 Nagyfelbontású légifelvételek alkalmazása
A nagyfelbontású légi felvételek első generációja az egyes kamerák „kézben tartott” változatát
alkalmazta. Bizony esetekben, különösen a régészeti vizsgálatokat tekintve ma is alkalmaznak
olyan megoldást, amikor a repülőgép egyik utasa készít a kezéből felvételeket az adott
területről. Ennek célja a légi perspektíva alkalmazása gyors információszerzésre nagyobb
kiterjedésű területről, így további célirányos vizsgálatok jelölhetők ki a vizuális interpretációval
meghatározott, érdeklődésre számot adó területeken.
Ennél jóval hatékonyabb módszer a digitális mérőkamerával, a felszínre merőleges (nadír)
irányból készített felvételek elemzése. A rendszer nagy előnye a geodéziai pontosság, azaz az
adatok előfeldolgozását követően földrajzi koordinátarendszerbe referált képeket kapunk,
amely egyéb tériformatikai adatbázisokkal közvetlenül kompatibilis. A jelenlegi
nagyformátumú mérőkamerás megoldások RGBN szenzorokat alkalmaznak, azaz a
hagyományos három csatorna egy infravörös spektrális sávval egészül ki, így a vegetáció
vizsgálata könnyen és egyszerűen megvalósítható a zöld növényi indexek alkalmazásával. A
10-20 cm/pixel térbeli felbontású, geometriai és radiometriai korrekción átesett felvételeken
azonosíthatjuk a fákat, faállományokat, illetve ezek osztályozásával tematikus térképeket
állíthatunk elő. A módszer legnagyobb korlátja a nadírból történő felvételezés, hiszen így csak
a felső lombkorona szint az, amit elemezni tudunk, a további szintekről nem nyerünk
információt.
A légifotók elemzése során közvetlenül információt nyerhetünk a lombozat színéről, a korona
alakjáról, illetve a korona szerkezetéről, amiről következtethetünk az adott fafajra és a
faállomány egészségi állapotára. Mérhetjük a faegyedek magasságát, az állomány magasságát,
a korona geometriai jellemzőit (átmérő, vetület, záródás), illetve a törzsszámot, amelyekből
modellezhetjük a mellmagassági átmérőt és a fatérfogatot. A módszer segítségével elegyes
erőkben vizsgálhatjuk az egyes fajok arányát, illetve kor szerinti kategorizálást is
megvalósíthatunk.
A fatérfogat (mint az egyik legmeghatározóbb erdészeti paraméter) becslése a jelen gyakorlat
szerint három lépcsőben használja a nagyfelbontású légifelvételeket, első fokon csak
tájékozódáshoz, második fokon adatok kinyeréséhez a becslési eljárásokhoz, harmadik
lépcsőben pedig közvetlen térfogat-becslésre (légi fatérfogat becslés).
A kizárólag légi felvételeken alapuló térfogatbecslés történhet:


faállomány osztályozáson alapuló mintaterületek kijelölésével, a mintaterületek
térfogatbecslésével, illetve kiterjesztésével az egész területre (sztereogramm);



távérzékelt adatokból nyert geometriai információk alapján (légi fatömegtáblák és
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fatermési táblák);


távérzékelt adatokból az állomány által lefedett térfogat alapján földi mérésekkel
kiegészítve (növőtér);



az egyes fajokra jellemző geometriai és dendometriai karakterisztika és a távérzékelt
adatok közötti regressziós összefüggések használatával.

Faegyedek (egyesfák) térfogatának meghatározása:
V=f*g*h

[17]

ahol:
V: egyesfa térfogata (m3)
f: alakszám
g: körlap (m2)
h: famagasság (m)
Távérzékelt adatokból:
V=fk*gk*h

[18]

ahol:
V: egyesfa térfogata (m3)
fk: koronavetület-alakszám
gk: koronavetület (m2)
h: famagasság (m)
Egész állományra vetítve:
V=F*G*H

[19]

ahol:
V: faállomány térfogata (m3)
F: faállomány alakszáma
G: faállomány mellmagassági körlapösszege (m2)
H: átlagos faállomány-magasság (m)
Egész állományra vetítve távérzékeléssel:
V=Fk*Gk*H
ahol:
V: faállomány térfogata (m3)
Fk: faállomány koronavetületi alakszáma

[20]
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Gk: faállomány össz-koronavetülete (m2)
H: átlagos faállomány-magasság (m)
A faállomány koronavetülete általában a lefedett pixelekből meghatározható, azonban nem
minden esetben egyezik meg a tényleges koronavetülettel, különösen, ha azt egyesfa szinten
szeretnénk meghatározni. Ezt olyan térinformatikai modellezési módszerekkel tudjuk
részletesebben meghatározni, amelyek figyelembe veszik az állományt alkotó fafajokat és az
állomány sűrűségét és a fatérfogat és növőtér egymáshoz viszonyított arányát vizsgálják.

6.3 Hiperspektrális adatok
A hiperspektrális távérzékelés az anyagok eltérő spektrális jellemzőit használja azok
detektálásakor. Az egyes anyagok, objektumok, növényfajok spektrális karakterisztikáját úgy
kell elképzelni, mint az ujjlenyomatot, azaz minden anyagtípusra, fajra egyedileg jellemző, azaz
más spektrális görbe jellemez egy kocsányos tölgyet, mint egy gyalogakácot. Ennek
segítségével az egyes fajokat elkülöníthetjük egymástól, így fafajszintű térképezést
valósíthatunk meg.
A műholdas távérzékelést tekintve is elérhetővé váltak a hiperspektrális szenzorokkal gyűjtött
adatok, ráadásul ezek térbeli és spektrális felbontása is ugrásszerűen fejlődött az elmúlt
évtizedben. A Sentinel műholdak fellövésével ráadásul idősoros, 13 spektrális csatornán
rögzített hiperspektrális adatok válnak hozzáférhetővé díjmentesen 10 m, 20 m, illetve 60
m/pixel térbeli felbontással (a hullámhossztartománytól függően).
A hiperspektrális műholdak mellett légi nagyformátumú szenzorok is elérhetőek, amelyek akár
1 m-es terepi felbontásra is képesek akár 600 spektrális csatornán. Az így előállított adattömeg
feldolgozásával rendkívül részletes elemzéseket valósíthatunk igen széles alkalmazási
területeken. A rendszer előnyei mellett azonban fontos megemlíteni alkalmazásának korlátait
is. Passzív technológiáról lévén szó fontos a vizsgált felszín megfelelő megvilágítása, illetve a
gyűjtött adatok radiometriai és geometriai korrekciója. A nagy adattartalomból adódóan nagy
tárhelyigény jelentkezik, illetve a feldolgozásához nagy számítógépkapacitás
(szuperszámítógépes környezet) szükséges. Fontos az elemzésekhez a megfelelő csatornák
kiválasztása (egyes csatornák, különösen a vízgőz abszorpciós spektrumai 940 nm körül nagy
zajjal rendelkeznek), illetve a megfelelő osztályozási eljárás determinálása is.
Az erdészeti alkalmazási lehetőségeket tekintve kiemelendő a faj szintű vegetációtérképezés.
Különösen pontos a módszer, ha fajok egymást földi megfigyeléssel is jól elkülöníthetőek,
azonban a családon belüli fajelkülönítés kisebb pontossággal megvalósítható. A mérés minden
esetben terepi spektrofotométerrel végzett referenciamérésekkel kell, hogy kiegészüljön. A
technológia alkalmazásával különböző biofizikai mutatókat is értékelhetünk pl. klorofilltartalom, cellulóztartalom. A spektrális differenciának köszönhetően vizsgálhatjuk az
erdőállomány egészségi állapotát is, illetve a vízstressz és hőstressz okozta elváltozásokat.
6.4 Lézerszkennelt (LIDAR) adatok
A lézerszkennelés során a pásztázó lézernyaláb energia-intenzitásának változását, illetve a
detektorba történő többszörös visszaverődést használjuk fel az objektumok vizsgálatára. A
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módszer legnagyobb előnye, hogy képes a lombkoronaszint alá is belátni, így részletes
információt nyújt az erdőrészlet szerkezetéről, a különböző szintekről akár elegyes
erdőállományokban is. A mérési szintjét tekintve megkülönböztetünk földi és légi
lézerszkennelést. A földi lézerszkennelést elsősorban konkrét lokális probléma (pl. fagykár)
felmérésére alkalmazzák kis területen, míg a légi módszer nagy területekről nyújt információt.
A légi lézerszkennelésre alapozott fatérfogat becslés egyedszinten, illetve területi szinten
valósulhat meg. A módszer segítségével a geometriai tulajdonságokat felhasználva az
egyedeket elkülöníthetjük egymástól így akár egyedszinten határozhatjuk meg a dendometriai
paramétereket. Az intenzitás értékeket felhasználva vizsgálhatjuk az állományt alkotó fajokat
is, de fajszintű osztályozásra hazai elegyes, lombhullató erdeinkben önmagában nem alkalmas,
ez a megoldás tűlevelű erdőkben vezethet pontosabb eredményre.
6.5 Ferdetengelyű kamerarendszerek
A 2000-es évek körül erőteljes fellendülés volt megfigyelhető a digitális légifényképező
kamerák fejlesztésében. Megjelentek a kis és közepes formátumú légifényképező eszközök;
ezzel egyidejűleg a kutatás a korábbi gyakorlattól eltérően nem kizárólag a nadír irányú
felvételezés, hanem a ferde tengelyű képalkotók (oblique camera) felé fordult. Ezek a modern
eszközök több kamerából álló műszeregyüttesek, amelyek pontos expozíciós szinkronizációt,
valamint újszerű kalibrációs folyamatot igényelnek. Nyilvánvaló továbbá, hogy minden
beépített kameratagnak rendkívüli geometriai és radiometriai felbontással kell rendelkeznie,
hogy a légifényképezés eredményeként használható terepi részletességet kaphassunk.
A különböző szögekből készített felvételek kiértékelésével az adott terület háromdimenziós
modellje elkészíthető, amely a terület textúráját is tartalmazza. Jelenleg az erdészetben a
módszer még nem alkalmazott, de a közeljövőben nagyobb figyelmet fog kapni a geometriai és
spektrális jellemzők együttes vizsgálatához kapcsolódóan
6.6 Komplex távérzékelési rendszerek
A különböző vizsgálatokban az adatok kiértékeléséhez nem elegendő egyetlen távérzékelt
adatforrás alkalmazása, azok kombinációjára van szükség. Ez történhet közös platformon
történő beépítéssel, amikor a különböző adatgyűjtő eszközökkel a felvételezés egy időben
valósul meg. Ilyen megoldás például egy mérőkamera, vagy egy multi-/hiperspektrális szenzor
lézerszkennerrel történő együttes alkalmazása.
Az adatforrások fúzióját jelentheti az a megoldás is, ha az adatokat a feldolgozási folyamatban
komplex módon kiértékeljük. Így például kihasználhatjuk a hiperspektrális technológia
fajszintű osztályozáskor tapasztalt előnyeit, és ötvözhetjük a lézerszkennelt pontfelhőből
kinyert geometriai jellemzőkkel. A légi lézerszkennelt adatok feldolgozása során előállított
domborzatmodelleket az optikai adatforrások (űrfelvételek, hiperspektrális felvételek)
geometria korrekciójakor is használhatjuk.
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7. Faállományjellemzők meghatározásának legjobb példái
7.1 Tematikus térképezés
7.1.1 Erdőborítás térképezése
A távérzékelés megjelenésével a természeti erőforrások hatékony tervezésének és kezelésének
területe jelentősen bővült. A műholdas adatok használata időszerű és pontos információkat
biztosít a nagyon rövid, ismétlődő ciklusokra, amelyek a megfigyeléshez szükségesek. A
távérzékelt adatok rövid idő alatt és alacsony költséggel állnak rendelkezésre, így megfelelnek
a legtöbb erdőgazdálkodásban felmerülő igénynek. Számos szerző foglalkozott már a témával,
akik különféle módszertanokat fejlesztettek ki ennek megfelelően (Franklin és Peddle, 1989;
Tiwari et al., 1990; Kandya et al., 1992; Kaur et al., 1994; Dhaliwal et al., 1995; Chaudhary et
al., 1999; Babu et al., 2002).
A műholdas távérzékelési alkalmazások a szárazföldi erőforrás feltérképezésére a NASA
űrprogramjával kezdődött 1972-ben, a Landsat I. útrabocsátásával. A Landsat I., II. és III. átadta
a föld természeti erőforrásainak adatait a fedélzeti érzékelőkön keresztül a Return Beam
Videocon kamerával (RBVC) és a multispektrális szkennerrel (MSS) a fedélzetén. A Landsat
IV. műholdon az RBVC-t a Thematic Mapper-rel helyettesítették a szokásos MSS mellett.
A távérzékeléssel történő felszínborítás vizsgálat s azon belül az erdőterületek lehatárolása
régóta fontos cél volt az erdészeti ágazattal foglalkozók számára. Ma már nemcsak az erdőségek
helyének, kiterjedésének meghatározására alkalmazzák ezt a technikát, hanem számos egyéb
vizsgálat részfeladataként van jelen (pl. C-megkötés becslés, változások, zavarások
monitorozása stb.). A jellemző adattípusok, illetve módszerek a vizsgálatunk célja szerinti
léptéktől függően két nagy csoportba sorolhatóak.
Globális vagy regionális léptékű vizsgálatok esetében legtöbbször az ingyenesen elérhető, kis
(MODIS) és közepes felbontású műholdfelvételeket (Landsat) alkalmazzák. Erdészeti
alkalmazásoknál figyelembe kell venni, hogy a térbeli felbontás növelésével egy bizonyos
léptékig a pontosság növelhető, nagy területek vizsgálata esetén (pl. egy ország vagy régió
erdősültségének meghatározása) viszont az ár és a feldolgozás munkaigénye nagyban
befolyásolja (többnyire korlátozza) a nagy térbeli felbontású adat használatát.
A kis és közepes felbontású műholdfelvételek egyre magasabb feldolgozottsági fokkal érhetőek
el, feldolgozásukhoz megfelelő dokumentáció áll rendelkezésre és a nemzetközi
szakirodalomban számos példát találhatunk felhasználásukra. Az ilyen műholdfelvételek
feldolgozására gyakran beépülő modulként szerepelnek algoritmusok a kereskedelmi
forgalomban kapható szoftverekben (pl. ENVI). Mivel ezen felvételeknél hosszútávú idősorok
állnak rendelkezsére, ezért egyik kiemelkedően fontos irány a változásvizsgálat lett az
erdőborítás térképezésben. A felhők miatt fellépő adathiány kiküszöbölésre (pl. a trópusokon
vagy hegyvidékeken gyakorta felhős az ég) radart használhatunk, melyet nem befolyásol sem
az időjárás, sem a fényviszonyok. Nagy területek erdőborítás-térképezésénél, különösen trópusi
területeken, gyakran alkalmazzák az ALOS műhold PALSAR szenzor L sávját (HH és HV
polarizáció) (Walker, 2010). Shimada és mtsai (2014) a japán űrügynökség (JAXA)
munkatársai régióspecifikus küszöbértékek alkalmazásával 25 m felbontású globális
erdőtérképet állítottak elő, melyet négy év adataiból készített mozaik segítségével készítettek.
Noha radaralapú folyamatos erdőmonitorozási rendszer jelenleg még nem működik, az utóbbi
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években a szinergiák kihasználása céljából a kétféle adattípus együttes alkalmazásával is
kísérleteznek (pl. Lehmann et al., 2015).
Az erdőállományban olykor kisebb léptékű vizsgálatokat végeznek, mint amilyen a lékek
lehatárolása (pl. Węzyk et al., 2013), vagy lokálisan referencia-adat előállítása a kisebb térbeli
felbontású adatokkal működő módszerek validálásához. A zöldfelületek gyakran egyszerű
küszöbértékek alkalmazásával is hatékonyan elkülöníthetőek a nagyfelbontású műholdképek,
vagy légifelvételek esetén, spektrális tulajdonságaik alapján (pl. vegetációs indexek
alkalmazásával), bár kevés spektrális sáv esetében a fák és egyéb növényzettel fedett felszínek
megkülönböztetéséhez magassági adatra is szükség lehet. A teljes jelalakos légi LiDAR adatok
önmagukban alkalmasak egyedi fakoronák térképezésére, majd azokból erdőtérkép
előállítására (pl. Straub et al., 2008).
7.1.2 Erdőtípusok térképezése
Az erdészeti erőforrások megfelelő használatához és kezeléséhez nélkülözhetetlen egy pontos
térkép az erdőtípusokról. A közepes felbontású műholdas képeket (például Landsat) széles
körben használják az erdőtípus-leképezéshez, mivel sokkal hatékonyan képesek lefedni a nagy
területeket, mint a hagyományos erdészeti leltár. Az erdő feltérképezésének pontossága
érdekében a részletes erdőtípusok sűrű Landsat idősorokból történő beszerzése mellett a DEM
által szolgáltatott topográfiai adatokkal kombináltan pontosabb erdőtípus besorolást
végezhetünk. Ez a módszer a funkciókiválasztást és a képzési minta-hozzárendelési eljárást egy
hierarchikus osztályozási keretbe integrálja. Ezt a módszert tesztelték a délkeleti Ohio-i Vinton
megyében (Zhu és Liu, 2014). A részletes erdőtípusok közé tartozik a fenyőerdő, a tölgyeserdők
és a kevert mesofitikus erdő. A javasolt módszert kipróbálták a gyakorlatban és validálták terepi
parcellák mintáin. A három erdőtípust 90,52%-os pontossággal osztályozták sűrű Landsat
idősorok felhasználásával, míg a topográfiai adatok kismértékben javították a pontosságot
92,63%-ra. Ezenkívül a Landsat idősorok és az egyes képek felhasználásának eredményei
közötti összehasonlítás azt mutatja, hogy az idősoros adatok nagymértékben javíthatják az
erdőtípus-leképezés pontosságát, jelezve a többszezonú képek fenológiai információinak
fontosságát a különböző erdőtípusok megkülönböztetésére. Az összes bemeneti távérzékelt
adatkészlet nulla költségének és a megvalósítás könnyű módszerének köszönhetően ez a
megközelítés potenciálisan alkalmazható a regionális vagy globális léptékű erdőtípus
térképezésre.
Az erdőtípusok térképezésére a szakirodalomban még számos példa adódik; a fajösszetétel
alapján képzett csoportok mellett végeztek vizsgálatokat a kor (pl. Franklin et al., 2001),
fejlődési fázis (pl. Vieira et al., 2003), illetve szerkezet (pl. Tanács, 2015) alapján történő
lehatárolásra is. Nem ritkán kombinálják a különböző eljárásokat a jobb eredmények érdekében
(pl. Vohland et al., 2007; Johansen et al., 2007; Koch et al., 2009; Strasser et al., 2012).
Mint említettük, az erdészeti távérzékelés egyik leggyakoribb alkalmazása a tematikus térképek
előállítása, ábrázolva pl. a fafajokat, állomány korösszetételt, képosztályozás útján.
Mindazonáltal az állományváltozók abszolút mennyiségi meghatározása még inkább
elengedhetetlen az erdészeti leltárhoz. Ezekben a kérdésekben a műholdas adatok vonzó
lehetőséget kínálnak nagy területű és naprakész térképészeti kapacitásuknak köszönhetően.
Vohland és munkatársai (2007) először egy felügyelt paraméteres osztályozást végeztek egy
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német vizsgálati helyszínen, radiometrikusan korrigált Landsat-5 TM felvétel alapján. Nyolc
erdei osztályt azonosítottak, amelyek teljes pontossága 87,5% volt. A következőkben a
tanulmány egy kulcsfontosságú állományváltozó becslésére, a hektáronkénti törzsszámra (stem
number - SN) összpontosított, amelyet lucfenyő állományra hajtottak végre, amely
egyértelműen azonosítható volt a multispektrális osztályozásban. Az SN becsléséhez a Linear
Spectral Mixture Analysis (LSMA) megközelítés egyértelműen hatékonyabb volt, mint a
spektrális indexek. Az LSMA azon a feltételezésen alapul, hogy a mért reflektanciákat
lineárisan lehet modellezni az úgynevezett endmember spektrumokból. Vohland vizsgálatában
az endember készletei változóak voltak ahhoz, hogy eloszlassák a pixel értékeket a vegetáció,
a háttér (talaj, avar, kéreg) és az árnyékfrakció bőségében. Az erdészeti struktúra meghatározza
ezeknek a frakcióknak a látható részeit, és ezért a többszörös regressziót használva prediktor
változóként szolgáltatják a legjobb SN becsléseket. Az LSMA lehetővé teszi az SN pixelenkénti
kvantitatív meghatározását a teljes műholdas képhez. A vizsgálat rávilágított arra, hogy ezeket
az adatokat kihasználva a nagyléptékű többparaméteres értékelési stratégiák (pl. statisztikai
modellezés vagy kNN módszer a műholdas adatok értelmezéséhez) jobb kalibrálása hajtható
végre.
Végeztek már kutatásokat távérzékelt adatokból származtatott erdőállapot-mutatók alapján
komplex élőhely-minősítésre is (Riedler et al., 2015). Fajösszetétel szempontjából gyakran csak
a lombos, tűlevelű és kevert állományok elkülönítése a cél, ezeket szinte valamennyi adattípus
jó hatékonysággal lehetővé teszi (pl. Király, 2007; Kim et al., 2008; Schardt et al., 2015).
Multispektrális és hiperspektrális felvételek esetében a közeli infravörös sáv és különféle
vegetációs indexek (esetleg kiegészülve a textúrával), LiDAR alkalmazása esetén pedig például
lombtalan állapotban a főbb visszaverő felületek magasságkülönbségei alapján ezek a
csoportok jól elkülöníthetőek. A fenti módszerekkel lehetőség van a korcsoportok és szerkezeti
csoportok szerinti elkülönítésre is. Ebben az esetben a textúra kiegészítő alkalmazása jelentősen
javítja az eredményeket. Az eltérő szerkezetű állományok elkülönítésre már nem csak a passzív
felvételek felbontásának növekedése van pozitív hatással, de a légi lézeres letapogatáson
alapuló módszerek szélesebb körben történő elterjedése is új lehetőségeket nyit. Ezen
módszerek alkalmazásával olyan szerkezeti elemek is azonosíthatóvá válnak, amelyek
korábban légi távérzékeléses módszerekkel nem, vagy csak korlátozott mértékben voltak
érzékelhetők (pl. vertikális struktúra).
A lombos erdők (különösen az elegyes, többszintes állományok) osztályozása nehezebb feladat.
Az erdők osztályozása három szempontból fontos:
Az osztályozás




meghatározza azokat a közösségeket, amelyeket megpróbálunk megőrizni,
növeli megértésünket a téren és az időn keresztül,
lehetővé teszi számunkra, hogy egyértelműen leírjuk ezeket a közösségeket, hogy
képesek legyünk megismerni a velük kapcsolatos elképzeléseinket.

Lombos erdők, elegyes állományok esetében a komplex módszerek jobb eredményeket adnak;
elsősorban az objektum-alapúak, melyek általában több léptékben, és több, lehetőség szerint
nagy térbeli felbontású adattípus együttes felhasználásával dolgoznak, az osztályozásban pedig
a kontextus is nagy szerepet játszik. Az elemzésbe egyéb információkat bevonva (pl.
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domborzatmodellből származtatott termőhelyi
hatékonyságán (Förster és Kleinschmit, 2006).

információ)

javíthatunk

a

vizsgálat

7.1.3 Változásvizsgálatok, idősoros elemzések
Az erdőkben végbemenő változások 3 típusát szemrevételezhetjük az űrfelvételek idősoros
vizsgálata révén (Verbesselt et al., 2010a):




Az évszakok változása: általa a vegetáció aktivitása követhető nyomon.
A klimatikus viszonyok: az erdő egészségi állapotának trendje mutatható ki lassú
változásának következtében.
Hirtelen változások kimutatása: erdőhasználatok, erdőtüzek és más bolygatások.

A földmegfigyelő műholdak által szolgáltatott felvételek jól alkalmazhatók az erdők hosszú
távú megfigyelésére, mivel az állandó visszatérési időnek köszönhetően konzisztens adatsort
szolgáltatnak. Az archivumban több évtizedre visszamenő adatsort találhatunk. Gyakoribb
visszatérési idejű passzív nagy felbontású szenzorok a MODIS és VIIRS, itt 16 napos
kompozitok készítésére van lehetőség a felvételekből, melynél lényeges, hogy felhőmentes
állapotot mutat a vizsgált területen. A kompozitok által nyomon követhetjük a vegetáció
aktivitásának és mértékének időbeni változását. Nagy időbeli felbontásuknak köszönhetően
megfigyelhetjük a vegetációs időszak kezdetét és végét (Zhang et al., 2003), lombkárosítók
gradációjának nyomon követését (De Beurs-Townsend, 2008) és a nagy kiterjedésű
erdőhasználatokat közel valós időben. Magyarországon többféle műholdfelvétel elemzését
követően arra jutottak, hogy hazai viszonyok között az erdőrészletek változásainak követésére
leginkább a közepes felbontású műholdak felvételei alkalmazhatóak. A tartamos
erdőgazdálkodás során gyakran alkalmaznak olyan erdőhasználati módokat, ahol nem
keletkezik nagyméretű vágásterület. A bontások, lékek az egy időpontból származó közepes
felbontású űrfelvételeken egyértelműen nem különíthetők el az állomány más részeitől.
Idősoros elemzés esetén, ahol geometriai és radiometriai korrekciókon átesett felvételeket
hasonlítunk össze kvantitatív elemzés céljával, ilyen kismértékű bolygatások is kimutathatók,
ugyanis az idősorozatban több felvétel szerepel az esemény előtti és utáni állapotból. Így az
esetleges zajok (pl. speckle) a képen elkülöníthetővé válnak a valóban megtörtént kismértékű
változásoktól.
Az erdőfejlődés több időbeli elemzésekor kritikus kérdés az erdők állapotának megértése a
múltban és a globális klímaváltozás lehetséges jövője (pl. a felégett területek erdei
körülményeinek elemzése vagy a regeneráció evolúciójának elemzése tűz után). Ezen
túlmenően, az erdőcsökkenés egyre gyakoribb jelenség a mediterrán erdőkben, amelyet többek
között az éghajlatváltozás okoz.
A távérzékelt adatok közül a műholdas képek használata javasolt, mint legjobb alternatíva a
strukturális változók és más ökofiziológiai változók értékelésére a regionális környezetben.
Számos tanulmány mutatott kapcsolatot a levélfelület index (LAI) és a klorofill koncentráció
között a látható és a közel infravörös eredetű vegetációs indexekben. Hernández-Clemente és
munkatársai (2009a) égés utáni erdős vegetáció elemzését végezte el NDVI adatok alapján.
Vizsgálataikba a MODIS, a Chris Proba, valamint a Landsat TM és ETM + szenzorok
felvételeit vonták be. Megállapították, hogy ezen szenzorok révén lehetőség nyílik az említett
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változók elemzésére az erdők fejlődésének tanulmányozásához. További kutatásaikban
kimutatták, hogy lehetséges a biofizikai változók értékelése a MODIS, Chris Proba és Landsat
képek idősorai alapján (Hernández-Clemente et al., 2009b).
Az erdőtüzek és az erdőtüzeléssel kapcsolatos folyamatok által leginkább zavart
multitemporális növényzetváltozás-elemzés értékelésére összpontosítva a képfeldolgozás a
georeferált képekből, a radiometrikus korrekcióból, a légköri korrekcióból (FLAASH) és a
sorozat radiometrikus standardizációjából állt. A biofizikai paraméterekkel és a vízstresszhez
kapcsolódó termikus adatokkal kapcsolatos különböző vegetációs indexeket elemezték. A
végtermék a vegetáció változás térkép lett. Ezen térképezési eredmények alapján teljeskörű
ökológiai elemzést végeztek a zavaró folyamatok környezetre gyakorolt hatásairól.
Az utóbbi években paradigmaváltást tapasztalhatunk a műholdas erdő monitoringban, mivel a
sűrű idősorok egyre inkább használatosak a hagyományos bitemporális képösszehasonlítási
megközelítésekben (Banskota et al., 2014). Ez a változás nagymértékben a nyílt
adatpolitikáknak köszönhető, mint például a Landsat archívum 2008-ban történő
nyilvánosságra hozatalára vonatkozó döntés, amely jelentős előrelépést jelentett a Landsat
idősor (LTS) alapú megfigyelési módszerekkel (Wulder et al., 2012). Ezek a módszerek
lehetővé tették az erdőváltozás megfigyelését, mind a felbontásban, mind a pontosságban az
időbeli tartományban (DeVries et al., 2015; Zhu et al., 2012; Reiche et al., 2015; Dutrieux et
al., 2015).
Az LTS alapú erdőmonitoring módszerek nem csak az erdő zavarainak gyors felismerését teszik
lehetővé, hanem az erdészeti változások pályagörbéinek leírását is, jóval meghaladva a
hagyományos módszerek adta lehetőségeket (Kennedy et al., 2010; Huang et al., 2010). Számos
szegmentálási módszert írtak le a szakirodalomban. A Breaks For Additive Season and Trend
(BFAST) módszer az évszak-, tendencia- és zajösszetevőkre bontott idősorok hirtelen és
fokozatos változásait érzékeli (Verbesselt et al., 2010b). A Detecting Breakpoints and
Estimating Segments in Trend (DBEST) módszer hasonló módon szegmentálja az idősorokat a
változások időmérésének, típusának és nagyságának mérésére (Jamali et al., 2015), de a
BFAST módszernél meglévő szezonális változásokra vonatkozó megfontolások nélkül. A
Landsat-based detection of Trends in Disturbance and Recovery (LandTrendR) módszer
szegmentálja az éves vagy kompozitált Landsat idősorokat paraméterek sorát használva,
jellemezve a szegmenshosszúságot, a szegmensek közötti szöget és az idősor-pályák egyéb
jellemzőit (Kennedy et al., 2010). Míg ezek és más idősoros szegmentációs algoritmusok
bizonyítottan hasznosnak bizonyultak a változások vagy más állapotváltozók leírásához
műholdas idősorok használatával, mindegyiket rendszeresen időzített megfigyelésekre
fejlesztették ki, mint például a MODIS 16 napos kompozitokat (Verbesselt et al., 2010b), az
AVHRR GIMMS3g adatokat (Jamali et al., 2015) vagy az éves Landsat kompozitokat
(Kennedy et al., 2010).
Nagyobb geometriai felbontású felvételek alapján lehetőség nyílik automatizált változás
kimutatás eredményeinek érvényesítésére. A TimeSync a GoogleEarth VHR űrfelvétel
archívumát használja erre a célra (Cohen et al., 2010). A VCT (Vegetation Change Tracker)
egy olyan szoftver, amelyet automatizált Landsat idősor elemzésre fejlesztettek ki. A korábban
már említett LandTrendr utódjaként készítették el a LandsatlinkR nevű szoftvercsomagot, mely
idősor elemzés elemzést tesz lehetővé az eddigi Landsat szenzorok felvételein.
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7.2 Állományjellemzők meghatározása
Ebben a fejezetben a távérzékeléssel gyűjtött adatok felhasználásában lévő potenciált,
lehetőségeket fogjuk bemutatni a faállomány-jellemzők szerint csoportosítva.

7.2.1 Fafaj
A faállományok egyik legfontosabb jellemzője a fafaj. Az állományra jellemző fafaj, vagy
fafajcsoport meghatározható az egyes fajokra jellemző spektrális tulajdonságaik alapján. Jó
eredményeket lehet elérni multi-, és hiperspektrális szenzorokkal készült felvételek
alkalmazása során különösképpen, ha a közeli infra tartományból több csatorna is rendelkezésre
áll, így a fajok közötti elkülönítés lehetősége már kis- és közepes felbontású felvételeken is
megtörténhet.
Nagyfelbontású felvételeken a spektrális jellemzők felhasználása mellett textúra és
alakjellemzők bevonásával tovább növelhető a fajmeghatározás megbízhatósága (Franklin et
al., 2000, Blaschke 2003, Halounova 2004, Coppin és Bauer 1994, Lennartz és Congalton
2004). Légi lézeres felmérés a fajra jellemző koronaalak, belső térbeli szerkezet
megismerésével képes gépi tanulás útján lehetővé tenni a fajmeghatározást (Anderson 2006).
7.2.2 Magasság
A famagasság az egyik legnehezebben becsülhető erdészeti paraméter, az egyes módszerek
becslései között igen jelentős lehet a szórás. A terepi mérések kivitelezése igen nehézkes nagy
pontossággal a sűrűbb állományokban. A famagasság meghatározása azért is igen lényeges,
mert számos más erdészeti paraméter becsülhető belőle, mint például fatérfogat, kor,
strukturális változatosság (Hirschmugl, 2008) stb., mivel ezek a jellemzők igen szoros
statisztikai kapcsolatot mutatnak egymással.
A növényzetmagasság meghatározásának az a legegyszerűbb módja, ha a vizsgált területről van
digitális domborzat- és felületmodellünk. A domborzatmodell (DEM) a földfelszín, a terep
magasságát, míg a felületmodell (DSM) a felszínen található tereptárgyak (pl.: fák, épületek)
magassági adatait is tartalmazzák. A kettő felhasználásával normalizálhatjuk a felületmodellt
(nDSM), azaz a felületmodell magassági értékeiből a domborzatmodell magassági adatait
kivonva megkapjuk a tereptárgyak, így a fák, az épületek magasságát.
Az ilyen magasság-térképeknek a minőségét értelemszerűen befolyásolja a felhasznált
alapadatok, a digitális domborzat-, és felületmodell minősége. A hazai kereskedelmi
forgalomban kapható domborzatmodellek hibaértéke hegyvidéki, erdős területeken az 5 m-t is
meghaladhatják (Siristye és Zboray, 2004; Zboray és Keveiné, 2004). A domborzat- és
felületmodellek előállítása történhet geodéziai terepi felmérésekkel, sztereofotogrammetria
segítségével téli átfedő képek felhasználásával is. Azonban manapság a LIDAR felvételezés
költséghatékonyságának a növekedésével egyre gyakoribb a légi lézeres felmérések
gyakorisága a legkülönfélébb célokra, ahol nagyfelbontású domborzat-, és/vagy
felületmodellre, akár tereptárgyak azonosítására, mérésére van szükség. A télen készült LIDAR
felvételezés pontosságában, és nagy területen felhasználva költséghatékonyságával emelkedhet
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ki. Az egyes módszerek összehasonlítása igen nehéz. A terepi méréseknél még az alulnézetből
történő legmagasabb pont azonosítása sem egyértelmű egy lombos állományban, vagy a
magának a fának a dőlése is nehezíti a felmérést (Hirschmugl 2008, Veperdi, 2008).
Czimber (1994) egy kísérleti lucfenyvesben (Gyöngyössolymos 32 C) geodéziai felmérést
alapul véve készített digitális domborzatmodellt, majd légifelvételek analitikus
fotogrammetriai eljárással meghatározta a facsúcsok magasságát. A mérések pontosságának
biztosítása érdekében az erdőszéleken és nyitott tisztásokon több földi kontrolpontot is felvettek
referenciaadatként. A mérések elemzése során arra jutottak, hogy az utolsó ágörv
magasságának becslése 0,6 m pontosságú volt, amely meghaladja a terepi famagasságmérő
eszközök pontosságát. A felmérés során 3 hektár területen 1800 faegyed magasságát lehetett
ezzel a módszerrel hatékonyan meghatározni.
Zboray et al. (2007) szkennelt analóg sztereó légifotókból különböző módszerekkel (BAE
Systems SOCET SET munkaállomással; automatikusan: Automatic Terrain Extraction, Next
Generation Automatic Terrain Extraction és manuálisan: Interactive Terrain Edit) készített
felszínmodelleket, majd a kereskedelmi forgalomban kapható 10m-es domborzatmodellt
felhasználva készített famagasság-térképeket. VERTEX III ultrahangos magasságmérővel
végzett terepi referencia méréseket az ellenőrzéshez. Az uralkodó fák 10 m-es sugarú körében
vett átlagaival összehasonlítva az előállított famagasság-térképek RMS hibaként 2,3-2,4 m,
valamint 0,86 korreláció volt tapasztalható. Az általánosságban levonható tapasztalat az volt,
hogy a sűrűbb bükkös állományokban az automatikus módszerek, míg a nyíltabb, száraz
tölgyesekben a manuális mérés bizonyult pontosabbnak.
Egyedszintű vizsgálatoktól eltávolodva, állományokban gondolkozva is számos publikáció
született már távérzékeléssel történő átlagos állomány-magasság becslésre, pl.: nagyfelbontású
műhold-, illetve légifelvétel spektrális és textúra tulajdonsága alapján (Levesque és King, 2003;
Chubey et al., 2006; LeBoeuf et al., 2012). Tuominen és Pekkarinen (2005) CIR (ColorInfrared) légifelvételeken számított spektrális és textúra mutatókat, 46%-os RMSE értékekkel.
Kayitakire et al. (2006) GLCM textúra mutatókat használatával ért el 0,76 R2 összefüggésű
becslést.
Lézeres letapogatással készült felvételezésnél lehetőség van a teljes jelalak rögzítésére is.
Magas pontsűrűség esetén ezekből a finom részleteket kinyerve igen részletes térbeli
elemzéseket lehet elvégezni. Kinyerhető belőle a domborzat-, és felületmodell, a famagasság,
idősebb állományoknál akár a lombkoronaméret és a törzsek száma is (Király és Brolly, 2007;
Király et al., 2007).
7.2.3 Koronaméret
A koronaméret meghatározása a törzsszám meghatározási módszerekkel párhuzamosan
történik. Azonban fontos kiemelni, hogy a törzsszám nem utal közvetlenül a faállomány
térfogatára és egyéb erdészeti paraméterekre. A törzsszámot erősen befolyásolja az állomány
sűrűsége, vagy hogy milyen erdészeti beavatkozások (pl.: gyérítés) vagy természetes
folyamatok (pl.: öngyérülés) történik.
A koronák térbeli lehatárolása szegmentálással történik, famagasság-térkép és/vagy optikai
adatok felhasználásával. Maier et al. (2008) például LIDAR felvételből készített famagasság
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adatokra alkalmazott tájmetriai mutatókkal jellemezte egy hegyvidéki erdő struktúráját.
A területnövelő eljárásoknál egy lokális maximumokból kijelölt pixelek szegmentálással
történő térbeli kiterjesztését használja fel a korona kiterjedésének meghatározására (pl. Tiede
et al. 2005, 2006, Hirschmugl et al. 2007, Hirschmugl, 2008). Ennek fordítottja a völgykövető
eljárások, ahol a koronák közötti alacsonyabb intenzitású területek meghatározása a cél, és
ezeket használják fel a szegmentálsához (Gougeon és Leckie, 2003).
„Vízgyűjtő”-lehatárolás egy manapság gyakran használt módszer, ahol a normalizált
felületmodellt a feje tetejére fordítjuk, majd a hidrológiai elemzésekből ismert vízgyűjtő
lehatárolást végző algoritmusok kijelölik azokat a felületi pontokat, amelyek egy-egy
mélyedéshez, pontosabban egy-egy facsúcshoz tartoznak.
7.2.4 Átlagos átmérő
Az egyes fák törzsátmérője összefügg a fa magasságával és lombkoronájának méretével. Minél
magasabb a fa, valószínűleg annál nagyobb koronát növeszt, és így annál vastagabb törzsre lesz
szüksége. Ezen a feltevésen alapulva a távérzékelési módszerekből származó adatokból a törzs
átmérője közvetetten becsülhető a fa magasságából és koronaméretéből.
Természetesen nem szabad eltekinteni attól a ténytől, hogy az egyes állományok között jelentős
eltérések lehetnek például az állomány sűrűségének tekintetében. Sűrűn tartott, kis
lombkoronaméretű, magas állományban is lehetnek vastag törzsek. Ezért a közvetett
meghatározásnál elengedhetetlen a földi referencia mérések végzése.
Földi lézeres letapogatással nagy pontsűrűséget lehet elérni, ilyen módon a faegyedek
mellmagassági átmérője nagy pontossággal meghatározható. Ilyenkor az egyes
pontcsoportosulásokat külön-külön kezelve, köröket lehet illeszteni melyből meghatározható a
fa átmérője (Király és Brolly, 2007; Király et al., 2007).

7.2.5 Kor
A kor közvetlenül nem mérhető, azonban a fák méreteivel, a magasságával és átmérőjével
szoros összefüggésben áll. Ezért távérzékelési módszerekkel ezeken a mérőszámokon keresztül
valamelyest becsülhetők.
Azonos fajú, fiatal, középkorú és idős állományok más-más spektrális tulajdonságokkal
rendelkeznek, ezek a különbségek kis felbontású felvételeken is megfigyelhetők. Azonban
nagyobb felbontású felvételeken a lombkoronaméretből származtatható.
A hazai erdőállományok általában egykorúak, olykor előfordulhat szintezettség. A második,
harmadik szintet vagy fiatalabb, vagy árnyéktűrőbb másodrendű fajok alkotják. Ezeknek az
alsóbb szinteknek a térképezése igen nehézkes távérzékelési módszerekkel. Téli lombtalan
állapotban készült LIDAR felvételezés képes érzékelni ezeket az egyes fákat is.
Regressziós módszerekkel becsülhető az állomány kora (Kayitakire et al., 2006), de ezek a
módszerek inkább korcsoportok elkülönítésére szolgálnak. Franklin et al. (2001) IKONOS
felvételeken ANOVA segítségével variancia és GLCM homogenitás textúra mutatók
felhasználási lehetőségét vizsgálták meg a korcsoportok elkülönítésében. A GLCM mutató
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jobban teljesített, mint a variancia. Minél nagyobb volt a korcsportok közötti korkülönbség
annál inkább megbízható volt a becslése. Chubey et al (2006) IKONOS 2 felvételekre számított
különböző textúra és spektrális mutatókat. Ezeket a változókat döntési fa módszerrel
felhasználva kísérelték meg az egyedeket 10 éves korcsoportokra bontani. Természetesen a
csoporthatárokon lévő koradatok rontották a pontosság becslését, de így is 57%-os pontosságot
sikerült elérniük.
7.2.6 Törzsszám
Nagyfelbontású műhold-, illetve légifelvételek spektrális és textúra tulajdonságai alapján jól
becsülhető állományra jellemző érték (Levesque és King, 2003, Kayitakire et al., 2006).
A törzsszám meghatározása a modernebb módszereknél nem választható el élesen a koronalehatárolásától. Gyakran a koronák meghatározása után, azon belül keresik meg a törzs helyét
(Hirschmugl et al., 2007). A lomb lokális maximumán alapuló módszerek azon alapszanak,
hogy annak környékén magasabb a reflektanciaértékek mérhetőek, mint annak környezetében.
De ezeket a módszereket a LIDAR térnyerése, a pontos magassági adatok tömegessé válásával
úgy módosította, hogy a famagasság-térkép lett ezeknek a lokális maximum érték kereséseknek
az alaptérképe. Ezeknél a magasságértékek közötti kereséseknél fontos szerepet kap keresési
környezet lehatárolása. A szakirodalomban a legkülönfélébb módszereket használnak erre pl.:
pixelekhez rendelt félvariogram hatástávolság alkalmazásával, transzektek mentén felírt
intenzitási görbék inflexiós pontjai segítségével (Wulder et al., 2000), vagy magasságmaximális koronaméret összefüggéseket felhasználva, amennyiben ismert volt a magasság
(Pitkänen et al., 2004; Tiede et al., 2005). Több szinten történő szegmentálás azt is lehetővé
teszi, hogy ezeket a maximális távolságokat az állomány korához és fajához egyedi
paramétereket adhassunk meg (Tiede et al., 2006).
Hirschmugl et al. (2007) UltracamD digitális légifotókból előállított felszínmodellek alapján
több különböző eljárás becslési pontosságát hasonlította össze. A koronavetület lehatárolás egy
központi pontból indulva szabályszerűségeken alapuló területnövelő eljárásokkal történt. Az
eredményeket pedig vizuális interpretációval ellenőrizték. A fa pozíciójának meghatározására
három módszert használt: (1) intenzitás térképen történő lokális maximumok keresésével, (2)
famagasság-térképen történő lokális maximumok keresésével, valamint (3) egy morfológiai
eljárással (Hirschmugl, 2008). A magassági adatokon alapuló módszer nem teljesített elég jól,
valószínűleg a domborzatmodell generálásakor végrehajtott interpoláció miatt. A másik két
módszer hatékonysága 30-77% volt azonban sok volt a hamis találat. A morfológiai eljárás
bizonyult a leghatékonyabbnak, komoly különbségek viszont nem csak a módszerek között,
hanem az egyes állományok eredményei között is adódtak.
Tiede et al. (2005) csak magassági adatokra alapozott lokális maximum módszert használt. A
domborzatmodell generálásakor történő hibák elkerülése végett közvetlenül az előfeldolgozott
LIDAR pontfelhőből dolgozott. A lokális maximumok környezetének lehatárolásához először
felállított az állományokra egy regressziós egyenletet a magasságra és a koronaméret
kapcsolatára, majd ez alapján az adott állományra jellemző távolság értékével számolt. Hat
mintaterületen állománytípustól függően az uralkodófák 60-92%-át sikerült azonosítania. A
legrosszabbul teljesítő területet leszámítva az összesített eredmény 77%-os pontosságú becslési
módszer lett, amelynél a hamis találatok aránya igen kedvező, kevesebb mint 5% volt.
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Nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezeknek a módszereknek az alkalmazhatósága igen
korlátozott lehet egy összetettebb faállomány esetén, fajtól, kortól, szociális helyzettől függően.
Az alászorult egyedek láthatósága felülnézetből erősen korlátozott a légi távérzékelési
módszerek tekintetében, ennek köszönhetően az összetettebb vertikális struktúrával rendelkező
állományokban a törzsszám általában alábecsült (Hirschmugl et al. 2007, Wulder et al., 2000,
Maier et al. 2008).
7.2.7 Záródás
A záródás meghatározása is összefügg a lombkorona térképezésével. A záródás százalékos
értékét a lombkoronák összterülete és a vizsgált terület hányadosa adja meg. Távérzékeléssel
térképezhetővé válnak a faegyedek közötti lékek, hézagok, sötétebb árnyékos foltok. A LIDAR
adatokból nyert felület-, és domborzatmodell különbségéből könnyen meghatározhatók ezek a
területek egy-egy határérték megadásával (pl.: 2 m ), ahol a növényzet magassága nem éri el
ezt a minimum értéket.
Földi távérzékelési eljárások között meg kell említeni azt a lehetőséget is, hogy egy
halszemobjektívvel az állomány alól készített nadírfelvétel könnyedén kiértékelhető. A kék
égbolt előtti zöld levélfelület, barna/szürke ágakat, törzseket kell képosztályozó
algoritmusokkal könnyen elkülöníthető (Bácsatyai, 2005). Előtte azonban alapos előkészítést
igényelnek, kalibrálni, transzformálni kell a felvételeket.
7.2.8 Levélfelületi index
Egy teljesen egészséges fa esetén a teljes levélfelület fotoszintetizál. A multi-, és hiperspektrális
felvételeken a látható vörös és a közeli infravörös csatornáinak elemzéséből szoros korreláció
mutatható ki egyrészt a levélfelület nagysága, másrészt a fotoszintézis mértéke között. Azonban
a levélfelület terepi becslése is nagyon nehézkes, így nehéz pontos referencia adatokat mérni.
7.2.9 Körlapösszeg
A körlap, a fa mellmagassági metszetének területe, mely a fa mellmagassági átmérőjéből (d)
számítható a G=d2π/4 képlettel. A körlapösszeg az egy hektárra eső egyes fák körlapjainak
összege.
Légi távérérzékeléssel ez a mérőszám közvetlenül nem határozható meg. Azonban földi
távérzékeléssel több módszer is alkalmazható erre a feladatra. Czimber (2013) a törzsekről
készített felvételek kiértékeléséből szögszámláló mintavétellel alkalmazta a módszert. Minden
1/50 fok alatt látszó egyed 1m2 körlapot jelent hektáronként (Bitterlich, 1974). A körlapösszeg
a törzsátmérővel azonos módon a földi lézeres letapogatással is meghatározható.
7.2.10 Fakészlet
A fakészlet egy földterületen lévő egyes fák föld feletti fatérfogatának összegét jelenti m3-ben
egy hektárra kifejezve. A fatömeg a fafaj alapján a körlapösszegből, vagy az átlagos
mellmagassági átmérő négyzetéből és a fa magasságának szorzatából számítható. Igen nehéz jó
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becslést adni a fakészletre légi távérzékeléssel gyűjtött adatokból, mivel a lineárisan függő,
könnyen megállapítható famagasság mellett a négyzetesen függő törzsátmérő igen nehezen
becsülhető ezekkel a módszerekkel.
Számos tudományos publikáció született a témában, ahol légi távérzékelésből származó
adatokat felhasználva próbálták meghatározni a számításhoz szükséges famagasságot,
törzsszámot, lombkoronaméretet. Nagyon ígéretesnek tűnnek a teljes jelalakos légi lézeres
felmérésekből kapott közvetett eredmények (Anderson 2006, Chauve 2008, Duong 2008,
Harding 2001, Naesset 2004).
7.2.11 Zavarások, károsodások detektálása
Kisfelbontású (pl.: MODIS) és közepes felbontású (pl.: Landsat) műholdfelvételek idősoros
elemzése segíti az egyes állományok fejlődésének megfigyelésében. Az olyan hosszú távon
elérhető adatsorok, mint a több mint 30 éves időszakra adatokat szolgáltató Landsat
műholdsorozat nemcsak erdőterületek változásainak (pl.: Amazonas-medence fakitermelése)
hanem más nagyléptékű változások (pl.: jégborítás visszahúzódása) megfigyelésére is alkalmas.
Erdészeti pontból ígéretesnek tűnik a kisléptékű károsodások pl.: széldöntés, rovarkárok,
száradás, tűzkár nyomon követésére. A LandTrendr módszertan (Kennedy et al., 2010)
felhasználásával az állományban bekövetkező változások térben és időben azonosíthatóvá
válnak.
Hazánkban először 1996-ban készült Landsat űrfelvételekre alapozva egy erdő-nem erdő
osztályozás, valamint fafaj- és korcsoport alapú térképezés. Minél pontosabb betanítás
érdekében a feldolgozás során tanulóterületekként homogén állományokat használtak (Márkus
et al., 1996).
Azonban ezek az adatok legtöbbször együtt használhatók más-más adatforrásokkal annak
érdekében, hogy minél pontosabb becslést érhessünk el. Schardt (2015) a Stájer Erdészeti
hivatal számára LIDAR felmérés, RapidEye műholdfelvételek és CIR légifelvételek alapján
mintegy 1600 km2-es hegyvidéki területen határolták le az erdőterületeket. Meghatározták az
uralkodó és átlagos famagasságot, törzssűrűséget, valamint a fatérfogatot.
7.2.12 Invazív fajok detektálása
A térinformáció létfontosságú az invazív növénykezelési stratégiák teljesítéséhez. A
hagyományos invazív növényi feltérképezés földi kézi vagy GPS térképezést használ. A földi
módszerek hiányosságai magukban foglalják a korlátozott térbeli kiterjedést és mindemellett
idő- és költségigényesek. A növényzet feltérképezése távérzékeléssel nagy térterületekre terjed
ki, és a térképek meghatározott időközönként frissíthetők igény szerint.
Az inváziók korai felismerése és az arra adott gyors válasz nélkülözhetetlen az invazív fajok
elleni küzdelemben. A meteorológiai, fizikai és biológiai heterogenitás egyedülálló kihívásokat
jelent az invazív gyomok sikeres kimutatására. A távérzékelés az az eszköz, mely az
azonosításban és kimutatásban segít.
Az egyes élőhelyeken fellelhető invazív fajok csökkenthetik a biodiverzitást, veszélyeztethetik
a kritikus élőhelyeket, megváltoztathatják a tápanyag ciklusokat. A távérzékelés szinoptikus
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megoldást kínál a gyomnövény fertőzöttség nagy területeken történő megfigyeléséhez
(Ackleson és Klemas, 1987). Ahhoz, hogy az invízív fajok elleni védekezés sikeres legyen, a
távérzékelésnek pontosnak és megismételhetőnek kell lennie térben és időben, és figyelembe
kell vennie a rendszer sajátos térbeli és környezeti heterogenitását.
A távérzékelést évtizedek óta használják a vegetáció biofizikai jellemzőinek mérésére és
feltérképezésére (Anderson et al., 1976; Lawrence és Ripple, 2000; Treitz et al., 1992; Tucker
et al., 1985). Mind a térbeli, mind a spektrális felbontás hatással van a pontosságra, amellyel az
egyes fajokat leképezik. A közepes felbontású műholdas képalkotás esetén a térbeli felbontás
általában túlságosan durva ahhoz, hogy megkülönböztessük az egyes fajokat, kivéve, ha
monokultúrának tekintjük őket (Dewey et al., 1991, Everitt és Escobar, 1996; Sohn és McCoy,
1997).
A műholdas képekkel ellentétben a légi fényképezés nagyon nagy térbeli felbontást (gyakran
kevesebb, mint 1 métert) eredményez. A növényzet reflektanciája általában túlságosan hasonló
a látható (VIS) és a közel infravörös (NIR) hullámhosszon (Cochrane, 2000; Okin et al., 2001;
Woolley, 1971). A kutatók mind a VIS, mind a NIR spektrális jellemzőket hasznosítani tudják.
A digitális légifelvételek képesek a légi fotókhoz hasonló térbeli felbontásokat elérni, ráadásul
a képfeldolgozás és a spektrális osztályozás módszerei automatizálhatók, így hatékonyabb
tájképi lefedettséget lehet elérni.
Shouse és munkatársai (2013) egy rendkívül összetett városi erdőben vizsgálták a fajta szintű
térképezés lehetőségeit. Vizsgálataikban a nagy térbeli felbontású képek (high spatial resolution
- HSR) nagy pontosságot biztosítottak mind a képpont-alapú, mind az objektumalapú
osztályozási technikák használatával. Az objektumalapú besorolás minden tekintetben jobban
teljesített (általános pontosság, gyártó pontossága, felhasználó pontossága és Kappa
statisztikák), mint a hagyományos képpont-alapú, ami a töredezett városi környezetben való
elsődleges alkalmazását sugallja. Eredményeik azt mutatják, hogy a nagy felbontású színes
képek objektumalapú megközelítése hatékony. Továbbá, a megfelelően végrehajtott felügyelt
osztályozás (pixel alapú) viszonylag nagy pontosságot mutatott (bár kevésbé pontos, mint az
objektumalapú besorolás). Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a megfelelő
alkalmazások és erőforrások elérhetősége alapján választhassanak a két osztályozási módszer
között. A HSR térkép részletes információi felhasználhatók a újonnan létrejött kis invazív
növényi populációk azonosítására, amely eltávolítás esetén hatékonyan korlátozhatja a további
elterjedést. A nagyfelbontású adatok használatának előnye az invazivitás tényleges térbeli
területének jobb ábrázolása, így a pontos irányítás megkönnyítése, például az eltávolítási
projektek pontosabb költségbecslése. A nagy pontosságú és nagyfelbontású térképek
kombinációja a HSR képeket ideálissá teszi az invazív növények rögzítésére, különösen a
bonyolultabb tájak esetében.
Hestir és munkatársai (2008) aSacramentoi San Joaquin Delta-ban az invazív vízi területek
regionális szintű nyomon követésének fejlesztése tekintetében végeztek vizsgálatokat. A
megfigyelt invazív fajok az évelő borsófű és a vízi jácint voltak.
Vizsgálataik során 64 HyMap repülési vonalat elemeztek, amelyek a teljes deltát lefedték. A
HyMap egy légi hiperspektrális képalkotó, amely 128 csatornán gyűjt adatokat a látható és
közeli infravörös (VNIR; 0,45-1,50 μm) tartományban a rövid hullámú infravörös (SWIR, 1,502,5 μm) hullámhosszon keresztül, a 10 nm-es sávszélességeken a VNIR-ben és 15-20 nm a
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SWIR-ben (Cocks et al., 1998). Az adatok térbeli felbontása 3 m, szélesség 1,5 km volt. A
HyMap képeket látszólagos felületi reflexióvá alakították át a HyCorr légköri korrekciós
szoftver segítségével (Hyvista Corp., Sydney, Ausztrália). Elemzéseik konklúziójaként említik,
hogy:





a több módszert magában foglaló döntési fa megközelítés figyelembe veszi a nagy
adatkészletek változékonyságát;
MNF-alapú (Minimum noise fraction) megközelítést kell alkalmazni kisebb
területeken, különösen akkor, ha a finom spektrális különbségekre való érzékenységre
van szükség (MNF: Lényegében egy kétszintű főkomponens elemzés, amely zavarja a
zajt és csökkenti az adatok dimenzióját a későbbi elemzésekhez (Green et al., 1988).
Kimutatták, hogy hatékonyak az invazív gyomok leképezésére HyMap adatokkal.),
a térképezési pontosság javul a fajok variabilitásának fenológiai szakaszokba való
elkülönítésével.
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