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Executive Summary
This deliverable, entitled „Applying Remote Sensing data and methods in forest mapping – Case
studies and recommendations”, documents the results and findings of the second phase of remote
sensing assessment carried out within Forest Mapping work package of the project. The first phase
consisted of an extensive review of relevant literature and has resulted in the determination of
suitable data types and methods, as well as in the designation of study areas for the studies
concluded in the present document.
The main objective of this investigation was to carry out tests on sample datasets available on study
areas in order to select data and methods that are best suited for remote sensing-based support of
operational forest mapping in the frame of the project. It was also our aim to provide practical
guidance for experts involved in forest mapping but not necessarily familiar with remote sensing.
As a conclusion, it can be stated that object-based image analysis of digital orthophotographs,
available country-wide in the archives from 2007 in Hungary and updated regularly, can already
provide reliable information on forest heterogeneity and thus can provide support for the planning of
field work. Enrichment of these data with 3-dimensional information (either via aerial laser scanning
or stereo-photogrammetry) largely improves reliability and increases the number of features and
objects that can be mapped.
The importance of accurate and reliable reference data was also highlighted.
It was demonstrated that temporal context (age, disturbances) can be efficiently assessed by using
data from the openly available Landsat archive, by applying e.g. the LandTrendr methodology.
However, this requires a careful setting of parameters and calibration.
Hyperspectral imagery in combination with LIDAR (or other 3D) data of sufficient spatial resolution
was shown to be efficient in mapping tree species as well as health state.
As a result of the whole process, a complete GIS database can be populated with data derived from
remote sensing along with ancillary datasets. Some features are already meaningful from the forest
mapping viewpoint (e.g. tree species, individual trees, etc.) whereas other parameters are involved in
the optimization of field work / mapping and overall characterisation of forest stands.
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1 Bevezetés, célkitűzések
Jelen tanulmány előzménye az a 2013 augusztusában elkészült megvalósíthatósági tanulmány, amely
kiterjedt szakirodalmi elemzések alapján, a legjobb gyakorlat megállapítása mellett módszertani
szempontból megalapozta az elvégzendő vizsgálatokat, valamint a projekt célterületeihez igazodóan
kijelölte a távérzékelési mintaterületeket.
A távérzékelési adatok beszerzése után, a szükséges hardver- és szoftver-infrastruktúra
rendelkezésre állása mellett a munkát megkezdhettük.
Célunk, hogy a távérzékelési mintaterületeken rendelkezésre álló mintaadatokon elvégezzük a
megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett, a legjobb gyakorlatnak megfelelő módszerek
tesztelését, majd ezek eredményeit értékelve általános következtetéseket és konkrét útmutatást
fogalmazzunk meg az erdőtérképezés távérzékeléses támogatására vonatkozóan.
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2 Aggteleki mintaterület – Haragistya-Lófej erdőrezervátum
2.1 Mintaterület

1. ábra.

A mintaterület (sárga téglalap) elhelyezkedése

A Haragistya-Lófej erdőrezervátum az Aggteleki Nemzeti Park szigorúan védett „A” zónájának az
országhatár által körbeölelt csücskében található. A terület a nagyobb részben Szlovákiához tartozó
Szilicei-fennsík része, 400-600 m tengerszint feletti magasságon, igen változatos mikrodomborzattal.
A nyílt karsztos felszínt a terület nagy részén Wettersteini mészkő és dolomit építi fel; a domborzat
igen változatos. A felszínt többnyire a meszes alapkőzet hatására kialakult intrazonális talajok
(elsősorban sekély rendzinák, köves-sziklás váztalajok) különböző változatai borítják. A negatív
formákban mélyebb szelvényű lejtőhordalék és erdőtalajok is kialakultak.
Az Aggteleki-hegység a Pannóniai flóratartományon belül az Északi-középhegység flóravidék
Tornense flórajárásába tartozik. Határterület jellege miatt flórája kis területen belül is igen
változatos, amiben a mikroélőhelyeknek a karsztos felszín formáiból következő mozaikossága is nagy
szerepet játszik. A Haragistya-fennsíkon a tetőkön és az északias kitettségű lejtőkön gyertyánoskocsánytalan tölgyesek (Carici pilosae-Carpinetum), az alacsonyabb tetőkön és délies lejtőkön
xerotherm tölgyesek találhatóak, a mélyebb talajokon a cseres-kocsánytalan tölgyes (Quercetumpetraea-cerris), a meredek lejtők felső harmadában a dús cserjeszintű melegkedvelő tölgyes (CornoQuercetum pubescenti-petraeae). Szubmontán bükkösök (Melitti-Fagetum) kisebb, extrazonális
helyzetű foltokban fordulnak elő, északi lejtőkön, völgyek alján. Kisebb foltokban (nagyobb töbrök
meredek oldalain) jelennek meg a hársas-kőrisesek (Tilio-Fraxinetum excelsioris). A teljes képhez
hozzátartoznak a kisebb-nagyobb irtásrétek is. Üzemtervi adatok alapján a mintaterületet lefedő
erdőrészletek kora 60-100 év között mozog, felújításuk nagyobbrészt természetes úton, sarjról
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történt. Az erdőrészletek egy részében az 1930-as évek óta nincs adat beavatkozásról, a terület nagy
részén az 1960-as években végeztek utoljára gyérítéseket.

2. ábra.

A mintaterület erdőtípusai

A vizsgálat alapjául szolgáló részletes faállomány-szerkezeti felmérések egy kisebb, 90 ha-os
mintaterületen zajlottak 2006 áprilisától 2007 novemberéig. A terület déli része a rezervátum
védőzónájába, északi fele pedig a magterületére esik. A védőzóna erdői fiatalabb, szerkezet
szempontjából többnyire kevésbé természetes, sarjeredetű állományok, döntően tölgyesek. Az északi
rész erdői jellemzően változatosabbak, mind fajösszetételüket, mind szerkezetüket tekintve, itt
nagyobb arányban találhatóak üde erdők, gyertyános-kocsánytalan tölgyesek és bükkösök. 361 db
50x50 m-es rácshálóban elhelyezkedő, 10 m sugarú állandósított mintakörben rögzítettük az 5 cmnél nagyobb mellmagassági átmérőjű fásszárúak pozícióját, faját, mellmagassági átmérőjét, szociális
helyzetét, és egyéb jellemzőit.

2.2 Felhasznált adatok
UltraCam D légifelvétel, 4 sávos (látható kék, zöld, vörös és közeli infravörös), felbontás 0,53 cm,
2007. szeptember – ortofotóról vett illesztőpontok segítségével, másodfokú polinomiális
transzformációval beforgatva
+1 NDVI sáv
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Kiegészítő, illetve referencia adatok: 361 db 50 m-es rácshálóban felvett terepi mintapont adatai
(2006-2007-ből):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

üzemtervi kor
erdőtípus (termőhely és faállomány fajösszetétele alapján kialakított kategóriák)
záródás (a helyszínen készült halszemoptikás felvételekből mért, kisebb területre
rendelkezésre álló adat)
A mintapontban felmért összes (élő és álló holt) fára vonatkozó: fajszám (db), Shannon
index, mellmagassági átmérő átlag, szórás és relatív szórás, törzsszám (db/ha),
legközelebbi szomszéd mutató (NNI)
Állománymagasság (m)
Szintek száma (a mintaponton rögzített szociális helyzetek száma alapján a vertikális
rétegzettségre utal, a cserjeszint is beleszámít)
Élő fák körlapösszeg (m2/ha)
Álló holt fák körlapösszeg (m2/ha), arány a teljes körlapösszegből, hektáronkénti
fatérfogat (m3/ha)
Hektáronkénti teljes fatérfogat (álló és fekvő holtfa, élő fák) (m3/ha)
30 cm-t meghaladó mellmagassági átmérőjű fák száma a mintapont környezetében (db)

Megjegyzés: A terepi mintapontok koordinátáinak pontossága kb. 8-10 m, ez a faegyedek
azonosítását, illetve egyéb, pontos illesztést megkövetelő elemzéseket eleve nem tett lehetővé. A
2004-ből származó magassági adatok szintén nem voltak pontosan illeszthetőek, így (meg az
időközben bekövetkezett dőlések miatt) sajnos nem voltak használhatóak.

2.3 Célkitűzések
A mintaterületen a vizsgálat legfőbb célja erdőszerkezeti szempontból homogén, illetve heterogén
területek lehatárolása volt távérzékelt jellemzők segítségével, illetve a létrejött csoportok
összevetése terepi adatokkal. A vizsgálat egyfajta „melléktermékeként” született egy módszer is, ami
az egyes fakoronák lehatárolását teszi lehetővé magassági adat felhasználása nélkül.

2.4 Elvégzett vizsgálatok, eredmények
2.4.1 Erdőszerkezeti szempontból homogén, illetve heterogén területek lehatárolása
Az elemzés során a képi jellemzők alapján hoztunk létre két kategóriát, és ezek összefüggéseit
vizsgáltuk a terepi mintavételekből származó adatokkal, részben közvetlenül, részben pedig a terepi
adatok különböző szempontú csoportosításával.
A referencia szerkezeti csoportok előállítása a terepi mérések alapján
A felhasznált adatok:
• A mintapontban felmért összes (élő és álló holt) fára vonatkozó: fajszám (db), Shannon
index, mellmagassági átmérő átlag, szórás és relatív szórás, törzsszám (db/ha),
legközelebbi szomszéd mutató (NNI)
• Állománymagasság (m)
• Szintek száma (a mintaponton rögzített szociális helyzetek száma alapján a vertikális
rétegzettségre utal, a cserjeszint is beleszámít)
• Élő fák körlapösszeg (m2/ha)
• Álló holt fák körlapösszeg (m2/ha), arány a teljes körlapösszegből, hektáronkénti
fatérfogat (m3/ha)
• Hektáronkénti teljes fatérfogat (álló és fekvő holtfa, élő fák) (m3/ha)
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•

30 cm-t meghaladó mellmagassági átmérőjű fák száma a mintapont környezetében (db)

Faktoranalízis:
Az adatok transzformációja (Blom-féle normal score transzformáció) után 7 db faktor állt elő,
amelyek a variancia 92, 884%-át írják le. Az eredmények kiszámítása az Anderson-Rubin módszerrel
történt, ami normál eloszlású, korrelálatlan változókat hoz létre.
A faktorok értelmezése a komponens mátrix alapján:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A mellmagassági átmérő átlaga és szórása, illetve a nagy fák száma
Álló holtfa mennyisége
Élő fák körlapösszege, összes fatérfogat, nagy fák száma
Fajösszetétel változatossága
Mellmagassági átmérő változatossága (szórás, relatív szórás)
Fajösszetétel változatossága
Legközelebbi szomszéd mutató

1. táblázat. A faktoranalízis komponensátrixa (Rotated Component Matrix). Extraction Method:
Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Component
1
N Fák fajszám

2

3

4

5

6

7

-,188

,069

,023

,937

-,024

,135

,039

N fák Shannon index

,080

,074

-,081

,950

,099

,079

,052

N fák átlag D

,918

-,027

,309

-,091

-,059

-,074

,140

N szintek száma (cserjékkel)

-,177

-,019

,053

,175

,039

,911

-,021

N fák törzsszám/ha

-,914

,125

,237

,076

-,154

,159

-,139

N Élő fák körlapösszeg

-,074

-,020

,948

,001

-,057

,141

-,002

-,071

,973

,161

,064

,044

-,003

,019

-,033

,973

-,164

,063

,074

-,048

,019

N Fák átmérő szórás

,694

,053

,253

,002

,644

-,045

,078

N állománymagasság

,215

,134

,567

-,118

,209

-,424

,101

N összes fatérfogat (m3/ha)

,304

,188

,886

-,027

,177

-,008

,060

N

,665

,030

,468

,051

,307

-,203

,114

N fák átmérő relatív szórás

,121

,091

,070

,073

,976

,020

-,037

N Álló holtfa hektáronkénti

,019

,954

,205

,037

,023

-,008

-,003

,244

,026

,079

,088

-,013

-,039

,960

(m2/ha)
N Álló holt fák körlapösszeg
(m2/ha)
N álló holtfa aránya az álló
fák körlapösszegéből

30

cm-nél

nagyobb

átmérőjű fák száma

fatömeg,

10-es

alapú

logaritmus
N Fák NNI
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Hierarchikus klaszteranalízis
A szerkezeti csoportok előállítása során a könnyebb kezelhetőség és értelmezhetőség érdekében,
illetve a mintapontok viszonylag alacsony száma miatt 3 csoportra bontottuk az adatokat (módszer:
average linkage between groups távolságmérték: cosinus). A csoportok szétválaszthatósága a
faktorokkal elvégzett diszkriminancia analízis alapján 85,6%-os, a korral és az erdőtípussal is
szignifikáns összefüggést mutatnak, és a következőképpen írhatóak le:
1-es: fiatal erdők, főleg (száraz) tölgyesek, fajra kevésbé változatosak, magas törzsszámmal
jellemezhetőek, szintezettek, körlapösszeg közepes, a sarjcsokrok miatt a leginkább aggregáltak. Az
átmérő szórás kicsi, az állománymagasság kicsi.
2-es: idősebb, jellemzően üde erdők, főleg bükkösök, a fajösszetételük kevésbé változatos, a
törzsszám alacsony, az átlagos átmérő és az átmérő szórása nagy. A szintezettség közepes, az élő fák
körlapösszege a legmagasabb, az álló holtfák aránya alacsony, és magas állományok.
3-as: vegyes korú, inkább üde erdők, a 2-es csoporthoz hasonló jellemzőkkel, de változatosabb
fajösszetétellel, és több álló holtfával. A leginkább természetesnek, illetve heterogénnek tekinthető
csoport, de kevés mintapont esik ebbe a kategóriába, és elég elszórtan helyezkednek el.

3. ábra.

A hierarchikus klaszteranalízissel létrehozott csoportok térbeli elhelyezkedése

A lehatárolás menete
A mintaterületen ránézésre jól elkülöníthetőek nagyobb koronákkal jellemezhető, képi jellemzők
szempontjából heterogénebb foltok, főleg a völgyek bükköseiben, és az északi rész idősebb erdőiben.
A kép készítésének időpontjában egy aszályos nyarat követően a fák egy részénél már lombkoronavesztés, illetve elszíneződés következett be.
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4. ábra.

A mintaterület természetes színes légifelvétele és a kidolgozott szabályrendszer eCognition
szoftverben

Mivel a készítés időpontjában a nap délkeleti irányból világította be a területet, a domborzat
jellemzői miatt az eredeti kép valamennyi sávján megfigyelhető az értékek fokozatos csökkenése DKÉNy-i irányban, illetve árnyékos foltok a koronák északnyugati oldalán. A fokozatosság miatt az
eredeti sávokra nagyobb léptékben végzett szegmentáció nem adott használható eredményt, a
létrejött objektumok DNy-ÉK-i irányú, jelentéssel nem bíró poligonok voltak. Az árnyékosság nehezíti
a koronák lehatárolását, mivel a fa napsütötte és árnyékos oldala eltérő spektrális tulajdonságokkal
rendelkezik. A fák közötti árnyékok ugyanakkor felhasználhatóak a felső szint vertikális
heterogenitásának (kimagasló fák, lékek) leírására, és a koronák szétválasztására.

5. ábra.

A látható kék sávon elvégzett contrast split szegmentáció eredménye: Fény és Árnyék
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Az árnyékos („Árnyék”) és napsütötte („Fény”) foltok elkülönítése a látható kék sávban pixel szinten
100-as felbontású chessboard alapon contrast split szegmentáció segítségével történt, a két osztályt
utána összevontuk, és a Fény osztályt továbbszegmentáltuk (scale =3, shape: 0,1 compactness: 0,1).
A lombkoronák közötti árnyékokat ezen a szinten az NDVI réteg segítségével, küszöbértékkel
különítettük el. Az NDVI értéke ezeken a helyeken kiugróan magas volt, mivel a vörös sávban
alacsony, a közeli infravörös sávban viszont magas értékekkel jellemezhetőek. Az elkülönítést
követően a Fény objektumokat egy magasabb szinten újraszegmentáltuk, az alak és a kompaktság
előtérbe helyezésével (scale: 20 shape: 0,8 compactness: 0,8) így hozzávetőleges fakoronákat, illetve
koronarészeket kaptunk.

6. ábra.

NDVI átlag, 3-as szint

7. ábra.
Lent: az árnyékok elkülönítésére szolgáló 3-as szint
Fent: a napsütötte koronák elkülönítésére szolgáló 20-as szint

Ez a szint már alkalmas volt arra, hogy olyan tulajdonságot állítsunk elő, aminek segítségével
megkülönböztethetőek a heterogénebb foltok. A leginkább alkalmasnak a látható kék sávban a
szomszédos objektumokhoz való átlagos különbség abszolút értéke bizonyult, mivel a heterogén
foltokban az árnyékosság miatt magasabb értékeket ad. Ebből létrehoztunk egy ideiglenes réteget,
amit a legfelső szint (scale: 100, shape: 0,2 compactness: 0,5) objektumainak előállításához.
használtunk fel.
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8. ábra.

Bal: a látható kék sávban a szomszédos objektumokhoz való átlagos különbség abszolút
értéke; Jobb: látható kék sáv átlag

9. ábra.

A legfelső szint objektumai

Az osztályozás a Fény és Árnyék alobjektumok aránya alapján, egyszerű küszöbértékkel történt; ahol
a Fény (tehát a napsütötte koronák) területi aránya meghaladta a 70%-ot, azok egy homogénebb,
kisebb koronákkal leírható csoportba kerültek, a többi objektum pedig egy heterogénebb, jellemzően
nagyobb koronákkal leírható csoportba.
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10. ábra.

A létrejött két csoport

11. ábra.
A hierarchikus klaszteranalízissel létrehozott csoportok (pontok) és a fény-árnyékszegmentáció alapján elkülönített homogenitási kategóriák (felületek) egyesített térképe
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Az osztályozás a vizuális ellenőrzés és a terület ismerete alapján is valósághű eredményt ad. A hibák
(a déli részen jelentkező kisebb foltok) elsősorban az irtásrétekhez kötődnek, amelyek külön
osztályozása lehet szükséges az elemzés kezdeti szakaszában. Az eredményt a terepi adatokkal való
összevetés céljából poligon shapefile formájában exportáltuk, és a kategóriákat hozzárendeltük a
faállomány-szerkezeti felmérés mintapontjaihoz.
2.4.2 Az eredmények értékelése
Az értékelés során a terepi mintavételi pontok adatai alapján kontingenciatáblák
Χ
és 2 próba
segítségével vizsgáltuk a tisztán képi jellemzőkből létrehozott „homogén” és „heterogén” kategóriák
kapcsolatát egyéb kategória-változókkal, pl. az állományok üzemtervi korával (80 évnél fiatalabb,
illetve idősebb), az erdőtípussal (száraz és üde tölgyesek, bükkösök), és végül a hierarchikus
klaszteranalízissel létrehozott szerkezeti csoportokkal (ld. 2.4.1 fejezet). Diszkriminancia analízis
segítségével azt is kielemeztük, hogy a faállományok terepen felvett adatai segítségével mennyire jól
választható szét a két kategória, és melyek azok a jellemzők, amik leginkább összefüggésbe
hozhatóak ezekkel.
A Χ2 próba alapján valamennyi vizsgált kategóriaváltozó szignifikáns összefüggést mutat a képi
jellemzők alapján létrehozott csoportokkal, ami közel sem jelenti azt, hogy teljes átfedés lenne.
Ennek főleg az az oka, hogy a kor, a fajösszetétel és a szerkezet alapján felállítható csoportok nem
függetlenek egymástól, miközben a távérzékelt adatban tapasztalható különbségekbe is mindhárom
tényező belejátszik. Sajnos a mintapontok száma nem teszi lehetővé, hogy a három tényező együttes
hatását vizsgáljuk.
Az erdőtípusokkal való kapcsolat egyértelmű, a vertikálisan homogén, kisebb koronával jellemezhető
csoport főleg a száraz tölgyeseket foglalja magába, azokon belül is elsősorban a terület déli részén
elhelyezkedő fiatal, jellemzően egykorú, sűrű, sarjcsokros állományokat. A bükkösök a faj
jellegzetességei, és a jobb termőhely miatti nagyobb méreteknek köszönhetően szinte mind a
heterogénebb kategóriába kerültek, míg az üde tölgyesek megoszlanak, valószínűleg kor alapján.
Érdekes módon a főbb állományalkotó fajok (bükk, gyertyán, kocsánytalan tölgy és molyhos tölgy)
átlagos relatív gyakoriságaiban ennek ellenére nem tapasztalható jelentős különbség, de ez
valószínűleg a nagy szórás miatt van.
Kép alapján létrehozott
csoportok
Homogen,
kisebb
Valtozatos,
koronak
nagykoronak
87
16

Count

Össz
103

Erdőtípus

Száraz, nyílt tölgyesek

Total

Expected Count
Üde gyertyános tölgyesek Count
Expected Count
Bükkösök
Count
Expected Count
Count

51,3
24
34,9
7
31,9
118

51,7
46
35,1
57
32,1
119

103,0
70
70,0
64
64,0
237

Expected Count

118,0

119,0

237,0
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Az üzemtervi kor alapján kialakított korcsoportokkal (80 év alatti vs. 80 év feletti állományok) is
szignifikáns a kapcsolat, de nem független az erdőtípustól. A száraz tölgyesek fiatalon szinte mind a
homogénebb, kisebb koronákkal jellemezhető csoportba kerültek, idősebb korban fele-fele
arányban. Az üde tölgyesek fordítva, fiatalon fele-fele, idősebb korban inkább a heterogénebb
csoportba kerültek.

Kor

- 80
81nincs adat

Total

Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count

Kép alapján létrehozott csoportok
Homogen,
Valtozatos,
kisebb koronak
nagykoronak
119
85
102,6
101,4
25
62
43,8
43,2
25
20
22,6
22,4
169
167
169,0
167,0

Total
204
204,0
87
87,0
45
45,0
336
336,0

A szerkezeti csoportokkal való összefüggés is kimutatható az adatokon, ebben az esetben az
eltérések elsősorban annak köszönhetőek, hogy a szerkezeti csoportok kialakításában olyan tényezők
is szerepet játszottak, amelyek a képi jellemzőkben nem, vagy csak közvetve jelennek meg, mint pl. a
holtfa jellemzők, vagy a fajösszetétel változatossága. A hierarchikus klaszteranalízissel létrehozott
csoportok esetében, még ha jól szétválaszthatóak is voltak, eleve lehetnek olyan mintapontok,
amelyek nem sorolhatóak be egyértelműen.

Kép alapján létrehozott
csoportok

Szerkezeti csoportok

Total

Sűrű,
homogén,
főleg Count
fiatalabb tölgyes állományok
Expected Count
Idősebb, változatosabb, de Count
fajban szegényebb főleg üde Expected Count
erdők
Változatos fajöszetételű és Count
szerkezetű foltok
Expected Count
Count
Expected Count

Homogen,
kisebb koronak
109

Valtozatos,
nagykoronak
39

Total
148

75,9
29
50,8

72,1
70
48,2

148,0
99
99,0

18
29,3
156

39
27,8
148

57
57,0
304

156,0

148,0

304,0

A 2.4.1-ben felsorolt változókra elvégzett lépésenkénti diszkriminancia analízis eredményeképpen azt
kaptuk, hogy a legfontosabb változók a fák hektáronkénti törzsszáma, az állománymagasság, az
átmérő szórás és a fajszám, ezek alapján a mintapontok 77,4%-os pontossággal sorolhatóak be a képi
jellemzők alapján kapott „homogén” és „heterogén” csoportokba.
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12. ábra.

A záródás-értékek átlaga a létrehozott csoportok szerinti bontásban

Összesen 71 mintapont alapján megvizsgáltuk azt is, hogy kimutatható-e a terepen készített
halszemoptikás fotón mért záródás értékeiben különbség a „homogén” (38 pont) és a „heterogén”
(33 pont) kategóriák között. Az ábrán látható, hogy az átlagos záródás magasabb a heterogén
csoportban.
2.4.3 Korona-lehatárolás
Ahhoz, hogy az objektum-alapú osztályozás teljes potenciálja kihasználható legyen, fontos a
hierarchikus szinteknek egy olyan struktúráját kialakítani, ahol az egyes szegmensek valós jelentéssel
bírnak. A faállomány vizsgálatának legalapvetőbb szintje a faegyed, így amennyiben sikerül
megfelelően lehatárolni, akkor a létrejövő objektum tulajdonságaiból közvetlenül becsülhetőek mind
a fa, mind az állomány egyes paraméterei. Nagy felbontású (< 1 m) távérzékelt felvételeken az egyes
fakoronák sok esetben ránézésre könnyen elkülöníthetőek, ugyanakkor a már említett eltérő
megvilágítottság miatt magassági adat nélkül nagyon nehéz a megfelelő szegmentáció kialakítása.
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13. ábra.
Egy „sima”, a spektrális tulajdonságokra koncentráló szegmentálás eredménye (scale: 25,
shape: 0,2, compactness: 0,3). Látható, hogy a koronák napsütötte és árnyékos részei alkotnak
szegmenseket, a szomszédok összefolynak

14. ábra.

Egy „sima”, viszonylag kompakt egységek létrehozását célzó szegmentálás eredménye (scale:
25, shape: 0,6, compactness: 0,8).

Az alábbiakban egy lehetséges eljárást mutatunk be, amely magassági információ nélkül is lehetővé
teszi a koronák valamilyen szintű elkülönítését.
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Az eljárás kezdeti lépései nagyjából megegyeznek a homogenitási csoportok létrehozása során
ismertetett lépésekkel. Az egységesen 20-as scale paraméterrel létrehozott szint pl. a fiatalabb,
homogénebb koronaszintű erdőkben már korona-méretű szegmenseket, a heterogénebb
állományokban viszont csak koronarészleteket jelent.

15. ábra.

Homogénebb (bal) és heterogénebb (jobb) állományok (azonos méretarány)

A koronák kialakításának menete:

Az első lépés-sorozat a koronarészek szegmentálására szolgál – a koronaközi árnyékok leválasztásával
és kizárásával (baloldali kép) a napsütötte koronarészek spektrálisan hasonló foltjai képeznek
egységeket, akkor is, ha a szegmentálás során a kompaktságot helyezzük előtérbe. A homogénebb
területek kisebb koronái esetében ezek a szegmensek jobban közelítik a valóságot.
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A következő lépésben a szegmenseket a látható kék és vörös, valamint az NDVI rétegek alapján
összevonjuk.

A koronákon lévő kisebb árnyékokat új („Folt”) osztályba sorolva beolvasztjuk. Így a nagyobb
fakoronák nagyobb eséllyel kerülnek egy szegmensbe.
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A következő lépésben egy multiresolution segmentation region grow-t (scale: 20) hajtunk végre a
koronákon, és ezúttal nem zárjuk ki az árnyékos részeket sem, pontosabban csak egy küszöbfeltétel
(az árnyék-objektumokkal közös határvonal relatív hossza nem haladhatja meg a 65%-ot)
segítségével korlátozunk – így a már helyesen szegmentált koronák egységesek maradnak.
Az eredmények szemrevételezése alapján megállapítható, hogy a kívánatos paraméterezés (mind,
ami a szegmensek méretét, mind ami az alkalmazott spektrális tulajdonságokat illeti) eltér a kisebb
koronákkal jellemezhető és/vagy homogén, valamint a nagyobb koronákkal jellemezhető heterogén
területek között, így ezeket érdemes lenne egy durvább osztályozást követően külön régiónként,
eltérő paraméterekkel kezelni.

2.5 Következtetések, javaslatok
2.5.1 Hatékonyan felhasználható adatok, módszerek, algoritmusok
A tisztán távérzékelt adatok segítségével (az árnyék felhasználásával) az erdőszerkezeti heterogenitás
leírása céljából létrehozott két csoport összefüggést mutat a terepi mérések alapján számított
szerkezeti jellemzők, illetve az üzemtervi kor, és a termőhely/fajösszetétel alapján kialakított
csoportok között. A csoportokat legjobban elkülönítő változók a hektáronkénti törzsszám, az
állománymagasság, az átmérő szórás és a fajszám, ezek alapján a mintapontok 77,4%-os
pontossággal sorolhatóak be a képi jellemzők alapján kapott „homogén” és „heterogén”
csoportokba. Az osztályozás eredménye az irtásrétek előzetes leválogatásával valószínűleg tovább
javítható.
2.5.2 Adatok ára, elérhetősége és felhasználhatósága közötti összefüggések
A jelen elemzésben felhasznált UltraCam légifelvételek az ország teljes területére elérhetőek, és az
egyik legolcsóbb alternatívát jelentik (bár a közeli infravörös sávot is tartalmazó felvételek beszerzése
máris megduplázza az árat). A terepi adatokkal való összevetés eredménye alapján megállapítható,
hogy ezek is alkalmasak lehetnek szerkezet szempontjából homogén, illetve heterogén területek
elkülönítésére. Ugyanakkor amennyiben faállomány-szerkezeti paraméterek becslése is cél,
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mindenképpen javasolt még valamilyen magassági adat beszerzése, ami jól illeszthető a képi
állományokhoz, ez ugyanis megkönnyíti és meggyorsítja a koronalehatárolást, javítja az eredményt,
és a heterogenitásvizsgálat esetében gondot okozó irtásrétek gyors leválogatását is lehetővé teszi.
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3 Börzsönyi mintaterület
3.1 Mintaterület
A börzsönyi projekt-területen belül kijelölt mintaterületek a királyréti erdészet területére, azon belül
Mogyoróslaposra esnek. A mintaterületek kijelölésekor a fő szempont a nagyfelbontású, több
időpontú ortofotók megléte, illetve a referencia-adatok (erdészeti üzemtervi adatbázis, terepi
felmérések adatai) rendelkezésre állása volt. A területen ugyanakkor háromdimenziós adat nem állt
rendelkezésre, ezért a kétdimenziós raszteres adatokon végzett objektum-orientált és textúra-alapú
kiértékelések kerültek előtérbe.
A mintaterületek elhelyezkedését mutatja az alábbi ábra (sárga: léktérképezés objektum-alapú
képfeldogozással; kék: textúra-alapú kiértékelések; piros: a projekt-terület határa).

3.2 Lékek térképezése –OBIA: Multiresolution szegmentációs technika
3.2.1 Felhasznált adatok
Valós színes (R,G,B) légifelvétel (75-124-13.tiff): Terepi felbontás:20 cm/pixel, képkivágat mérete:
7500x5000 pixel, 1500x1000 m, készítés éve:2010
3.2.2 Előfeldolgozás
A légifelvétel a szolgáltató által ortokorrigált. A felvételen egyéb korrekció nem történt.
A rendelkezésre álló spektrális sávokból vegetációs indexeket számoltattunk, amelyek támogathatják
a további kiértékelési lépéseket.
2. táblázat. Az elkészült normalizált indexek és képleteik
𝐺−𝑅
𝐺+𝑅
Zöld-vörös arányindex

𝐺−𝐵
𝐺+𝐵
Zöld-kék arányindex
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𝐵−𝑅
𝐵+𝑅
Kék-vörös arányindex

A számítások az ENVI 5.1 band math funkciójával készültek, az alábbi képlet alapján:
(float(b1)-float(b2))/(float(b1)+float(b2))

Min: -1
Max: 0.36
Mean: 0.017242
Stdev: 0.034888

16. ábra.

Zöld-kék arányindex statisztikai jellemzői

Min: -0.461538
Max: 1
Mean: 0.147783
Stdev: 0.044304

17. ábra.

Kék-vörös arányindex statisztikai jellemzői

Min: -1
Max: 0.312500
Mean: -0.130791
Stdev: 0.050549

18. ábra.

Zöld-vörös arányindex statisztikai jellemzői

A számított vegetációs indexek közül a zöld-vörös indexet használtuk végül a képszegmentáláshoz az
az RGB ortofotó mellett, bemeneti adatként.
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Eredetei RGB felvétel

19. ábra.

Zöld-vörös arányindex

Természetes színes (RGB) színkompozit és zöld-vörös arányindex megjelenítése egy
képkivágatra.

A szegmensenként számolt indexérték átlagokra megállapított határértékek a lékek osztályba
sorolásakor játszottak szerepet (ld. 3.2.3. fejezet).
3.2.3 Elemzési, kiértékelési módszerek, jellemzők, lépések
A feldolgozás célja a lékek detektálása. A feldolgozás eCognition Developer 8 (Trimble) szoftverrel
történt. A szoftver által támogatott szegmentálási módszerek közül a multiresolution segmentation
technikát alkalmaztuk a felsorolt bemeneti állományokon. Súlyozás nem történt
A szegmentálást hat scale paraméter beállítással végeztük el az egész képre: 25, 50, 100, 150, 250 és
500. A keletkezett szegmentumrétegek vizuális kiértékelése során megvizsgáltuk az
objektumjellemzők közül a szegmentumok képsávonkénti átlagértékeit és szórását. Néhány jellemző
alakulását a szegmentumméret függvényében a következő ábra szemlélteti.
Scale parameter: 500

Scale parameter: 250

Scale parameter: 150

Scale parameter: 100

Brightness

Layer4: mean (zöld-vörös arányindex)

Layer 4: standard deviation (zöld-vörös arányindex )
20. ábra.

Egyes objektum-jellemzők alakulása a szegmensméret függvényében
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A vizsgálat eredményeképpen egyértelművé vált, hogy az 500-as szinten több nagyméretű tisztás is
könnyen azonosítható, így azok osztályba sorolása azon a szinten történt. Az osztályt örökítettük a
250-es szegmentálási szintre, ahol további néhány tisztás-szegmentumot kézzel is besoroltuk az
osztályba, valamint ide került a széldöntötte területek 2 poligonja is. A kész „tisztás” osztályt
örökítettük tovább a 100-as scale paraméterrel szegmentált eredményrétegre. A további osztályozást
ezen a szinten végeztük.
A lékek detektálását egyértelműen megkönnyítené, ha digitális felszínmodell és terepmodell is
rendelkezésünkre állna, hiszen a magassági értékek változása alapján a lékek jól elkülöníthetők
lennének. Ezek hiányában csak a spekrálisan kinyerhető információkra hagyatkozhatunk, melyek az
infravörös sávok hiányának következtében biztos, hogy nem tudják a tökéletes alapot biztosítani az
osztályozáshoz, ezzel a ténnyel egy RGB kép esetén mindenképp számolni kell.
A lékek detektálásánál az alábbi szempontok mentén gondolkodtunk:
1. A lékek mérete változó, a nagyméretű tisztásoktól meg kell őket különböztetni.
2. A lékek árnyékoltsága, fényessége a környező fák magassága, az aktuális napállásszög és a
kitettség által együttesen meghatározott jellemzők. Egyes lékek az előbbiekből következően
lehetnek teljesen árnyékoltak, teljesen fényesek, vagy tartalmazhatják mindkét jellemzőt.
3. A szoftver várhatóan az összefüggő lombkoronában fellelhető árnyékokat is detektálja majd,
amelyek számunkra nem érdekesek. Ezek vélhetően tipikusan kisméretű foltok lesznek.
Az objektumjellemzők többszöri vizsgálata után úgy döntöttünk, hogy az alábbiak vesznek részt az
osztályozásban:
1. A vörös (Red; Layer1) spektrális sáv objektumonkénti átlagértékei (Object features/Layer
Values/Mean/Layer1)
2. Az objektumok fényességi értékei (Object features/Layer Values/Mean/Brightness)
3. A zöld-vörös arányindex (Layer4) objektumonkénti átlagértéke (Object features/Layer
Values/Mean/Layer4)
4. Az objektumok mérete (Object features/Geometry/Extent/Area)
5. A fenti jellemzők alapján osztályba sorolt „árnyék” és „fény” objektumok egymástól való
távolsága (Class-Related features/Relation to neighbor objects/Distance to)
A szabálygyűjtemény (Rule set) felépítése során az alábbi osztályokat hoztuk létre:
6.
7.
8.
9.

Tisztás
Fényes
Árnyékos
Lék

Eredményképpen a kritériumoknak megfelelő „árnyék” és „fény” osztályok objektumai együtt építik
fel a „lék” osztályt.
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Osztály neve

1.

Tisztás

Osztályozáshoz használt jellemzők
és azok szélsőértékei
Classification
100 ≤ Mean [Brightness]
Manual editing/Classify image objects
Classification
100 ≤ Mean [Brightness] and
-1 ≤ Mean [Layer4 (zöld-vörös index)] ≤ 0.03

2.

Fényes

3.

Árnyék

Classification
20 ≤ Mean [Layer1] ≤ 66

4.

Kis árnyékfolt

Classification (class filter: árnyék)
0 ≤ Area ≤ 500

6.

Lék

Classification (class filter: árnyék)
500 ≤ Area
Assign class (class filter: fény)
0 Pxl < Border to Lék
Distance toLék ≤ 50 Pxl
500≤ Area and 105≤ Mean [Brightness]

2. Tisztások és fényes területek

1. Tisztások

4. Tisztások és lékek

3. Tisztások, fényes és árnyékos területek

Az eredmények kiértékeléséhez többszintű rácshálót készítettünk az eCognition szoftverrel,
(500x500; 250x250 és 125x125 pixel területű cellaméretekkel), ezeket shp fájlba exportáltuk. Az
eCognition programból shp fájlba exportáltuk az osztályozás eredményét is.
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A további elemzési lépések az ArcGIS 10.2 szoftverrel történtek. Rácsháló cellánként az alábbi
jellemzők kerültek meghatározásra a „lék” osztály tekintetében, mint a diverzitásra utaló jellemzők:
10.
11.
12.
13.

lékek száma
átlagos méretük
lékek területi aránya a cellához képest
lékek területének szórása.

3.2.4 Eredmények (térképek, pontossági mérőszámok, statisztikák stb.)
Az eCognition szoftverben végrehajtott műveletek eredményét, valamint az összeállított
szabályrendszert az alábbi ábrák szemléltetik:

21. ábra.

Az eCognition szoftver felhasználói felülete az adatokkal és a szabályrendszerrel

22. ábra.

A feladat végrehajtására összeállított szabályrendszer (rule set)
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Az ArcGIS szoftverrel végzett elemzéseket az alábbi ábrákon szemléltettük, a 250x250 pixelből álló
rácshálóra kiszámított értékekkel:

23. ábra.

Az elemzés alapját adó rácsháló, és az osztályok elhelyezkedése a mintaterületen (pirossal a
lék osztályt szemléltettük)

24. ábra.

A cellánkénti lékfoltok száma
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25. ábra.

A lékfoltok cellánkénti összterülete

26. ábra.

A cellánkénti átlagos lékfolt-méret
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27. ábra.

A lékfolt-méretek szórása cellánként

3.2.5 Gyakorlati tanulságok
Vegetációs indexek:
Ideális esetben – amikor a felvétel infravörös (elsősorban közeli infravörös) sávot is tartalmaz – a
fotoszintetikus aktivitást jobban tükröző vegetációs indexek (pl. NDVI) állíthatók elő, esetünkben erre
nem volt lehetőség. További indexszámítási lehetőségeket nyújtana középső infravörös sávokat is
tartalmazó légifelvétel. Az infravörös sávok hiánya esetén is javasoljuk egyszerű, valós-színes
sávokból előállított vegetációs indexek számítását, mert kiegészítő információtartalma segítheti
bizonyos osztályok elkülönítését.
Szegmentálás:
A szegmentáláshoz szükséges scale paraméter kiválasztásához nehéz konkrét értéket meghatározni.
Érdemes több szinten elvégezni a szegmentálást, és a tanulmányozni az objektumjellemzőket
(features). Ahogy az esettanulmányban is láthattuk, egyes osztályok (esetünkben a tisztások)
magasabb, nagyobb objektumokat tartalmazó szegmentálási szinten már jól definiálhatók, míg
mások esetében szükséges kisebb scale paraméter alkalmazása a körültekintő osztályba soroláshoz.
Mivel az osztályok örökíthetők a fölöttes (super) és alárendelt (sub) objektumszintek (level) között, a
munkafolymat így jelentősen egyszerűsödhet.
Az objektumjellemzők kiválasztása:
Az objektum-jellemzők kiválasztása komoly ráfordítást igényel, általában elég időigényes
munkaszakasz. Ennek során az eredeti elképzelés alapján kiválasztott jellemzőket, azok eloszlását
vizuálisan vizsgáljuk, majd kiválasztjuk a legfontosabbakat. Előremutató megoldás a tényezők
statisztikai elemzésen alapuló kiválasztása (ld. 3.3. fejezet). További lehetőség a tényezők CART- vagy
SVM-alapú kiválasztása, e módszereket újabban az eCognition szoftver is támogatja.
Kiegészítő adatok alkalmazása:
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A hibás osztályba sorolás kiküszöbölésében nagy segítséget jelent, ha rendelkezésünkre állnak a
felvétel készítésének időpontjához közel álló fedvények, pl.:
•
•
•
•
•

erdészeti alaptérkép
utak, földutak,
erdőnyiladékok (elektromos vezetékhez)
digitális domborzatmodell
digitális felszínmodell.

Ezek a fedvények alkalmasak:
•
•

•

•

állományhatárok elkülönítésére (szűrhetők pl. a homogén, vélhetően lékeket nem
tartalmazó fiatalosok az erdészeti térképekből)
útmenti és nyiladékszéli fák árnyékhatásából adódó árnyékfoltok szűrésére/elkülönítésére
(javasoljuk a vektoros útfedvények körül meghatározott keskeny puffer létrehozását, és a
valódi lékekben megjelenő árnyékoktól az útmenti árnyékfoltok pufferrel történő szűrését,
külön osztályba történő besorolását.
A digitális domborzatmodellből számított kitettség adatok – mint új jellemző (feature)–
szintén segíthetik a szegmensek osztályba sorolását, hiszen a fényes területek
elhelyezkedésének iránya a szomszédos árnyékos területekhez képest (ahol mindkét hatás
érvényesül, azaz a fény és árnyék egymás mellett meg tud jelenni) a kitettség függvényében
változik.
A digitális felszínmodell és a digitális domborzatmodell együttes alkalmazása egyszerű
magasságkülönbségek számítására ad lehetőséget, így a magas vegetációval nem borított
területrészek elkülönítése jelentősen leegyszerűsödik.

3.3 Kor és fajösszetétel összefüggései légifelvételek textúra-mutatóival
3.3.1
•
•

Felhasznált adatok
Valós színes (R,G,B) légifelvétel (analóg, szkennelt), 20 cm felbontással
Erdészeti üzemterv (shapefile): kor, állománytípus

3.3.2 Célkitűzések
A mintaterületre egy viszonylag nagy (20 cm-es) felbontású légifelvétel állt rendelkezésre, ami
ugyanakkor csak három sávos (a látható kék, zöld és vörös tartományokban). A szakirodalmi
ajánlások szerint tipikusan ez az a helyzet, amikor a hiányzó spektrális információt a textúra
segítségével érdemes helyettesíteni. A vizsgálat célja így az üzemtervi adatokból rendelkezésre álló
kor, valamint a fajösszetétel (állomány-típus, illetve 4 főbb fafaj elegyarányai) összefüggéseinek
feltárása volt az eCognition szoftverben előállítható különféle texturális mutatók értékeivel. Ugyan a
programban többféle lehetőség rendelkezésre áll annak vizsgálatára, hogy egyes változók mennyiben
járulnak hozzá a vizsgálat tárgyát képező csoportok kialakításához, azonban a Haralick-féle textúramutatók óriási számításigénye azzal jár, hogy ezek a vizsgálatok nem, vagy csak nagyon hosszú idő
alatt végezhetőek el nagyobb számú, nagyméretű szegmensen (a szegmensek méretét ebben az
esetben az erdőrészletek határai adták meg). Mivel a program ezeket folyamatosan számítja, az
osztályozásba való bevonásuk igen nehézkessé teszi a további elemzést pl. a minták kiválasztásakor.
Ez a probléma általános, a szakirodalomban is gyakran felmerül, ahogy a számba jöhető mutatók
túlságosan nagy száma is. Az összefüggések vizsgálata lehetőséget ad annak mérlegelésére, hogy
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melyek azok a texturális mutatók, amelyek ilyen esetben a leginkább hasznosak lehetnek a különböző
korú, illetve fajösszetételű erdők szétválasztásában.
3.3.3 Módszer
Az eCognition szoftverben a textúra számítására két fő lehetőség kínálkozik, az egyik a Haralick-féle
textúra-mutatók használata, a másik pedig alobjektumok tulajdonságainak (terület, terület-arány,
térbeli megoszlás, stb.) alkalmazása. Előbbiek közül a GLCM átlag, szórás, homogenitás,
disszimilaritás, nyomaték, kontraszt, entrópia és korreláció értékeit számítottuk ki a lehetséges 4
irányra (a sávokat összevonva), ez 24 db változót jelentett. Objektumként az üzemtervi
részlethatárok szerepeltek, ezek létrehozása a részlethatárokat tartalmazó shapefile, mint tematikus
réteg bevonásával, chessboard szegmentációval történt. Alobjektumként pedig a látható kék sávon
végrehajtott contrast split szegmentáció eredményeképpen létrejött „fény-árnyék” szegmenseket
használtuk (részletes leírást ld. a 2.4.1, 3.2.3 fejezetekben). Ezek területe, az erdőrészleteken belüli
relatív területe és az alobjektumok térbeli megoszlását leíró Clark indexek kerültek még bele az
elemzésbe.

28. ábra.

29. ábra.

A részlethatárok mint szegmensek

A látható kék sávon végrehajtott contrast split szegmentáció eredményeképpen létrejött
„fény-árnyék” alobjektumok
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Bár eredetileg feature space optimization-alapú vizsgálatot is terveztünk, a már említett
számításigény probléma miatt az elemzést végül külső statisztikai számítások segítségével oldottuk
meg, korreláció-analízissel. Mivel a kor, illetve az elegyarányok jellemzően nem normális eloszlásúak,
a nem-parametrikus Spearman-féle rang korrelációt alkalmaztuk. Az egyes mutatók jelentőségét a
korosztályok, illetve erdőtípusok elválasztásában diszkriminancia-analízissel értékeltük. A
szegmentálás után létrejött objektumokat shapefile-ba exportáltuk, és ArcGIS-ben hozzákapcsoltuk
az eredeti üzemtervi adatokhoz. Az elemzésből kizártuk azokat a részleteket, amelyekben nagyobb
nem-erdős foltok, irtások, vagy nagyobb területű kitermelés nyomai voltak láthatóak, árnyékosak
voltak, vagy hiányosak voltak pl. a koradatok.
3.3.4 Eredmények
A 4. táblázatban bemutatott korrelációs együtthatók alapján elmondható, hogy a vizsgált főbb fafajok
elegyaránya összefüggést mutat a textúrával, az egyes mutatókkal való kapcsolat sok esetben
szignifikáns, a legjobb esetben is közepes erősségű, de általában inkább gyenge. Itt fontos
megjegyezni, hogy az erdőrészletek, mint kezelési egységek, általában nem tudnak teljes mértékben
igazodni a szerkezet térbeli heterogenitásához, ez hozzájárulhat a gyenge összefüggéshez. Az
összefüggések erőssége korfüggő, a legmagasabb koefficiens értékeket a legfiatalabb, 50 év alatti
erdőrészletek adják. Az egyes fajok „kimutathatósága” is változik a korral, a legfiatalabb
korosztályokban a tölgyek, a középsőben a gyertyán, míg a legidősebb állományok esetében a bükk
elegyaránya az, ami csak elvétve mutat összefüggést a textúrával. A különböző korú erdőkben eltérő,
hogy melyik textúra-mutató függ össze az egyes fafajokkal. A mutatók közül a GLCM korreláció és a
disszimilaritás esetében tapasztalható a leggyakrabban szignifikáns összefüggés, legkevésbé
hasznosnak ebben az esetben a nyomaték és a szórás bizonyult. A különböző irányokra számított
textúra-mutatók között többnyire nincs jelentős különbség, egymással is erősen korrelálnak.
A következő táblázat a GLCM textúra-mutatók korral való összefüggését mutatja be a tölgyes, illetve
bükkös jellegű állományokban. A bükkösökben szinte valamennyi mutató szignifikánsan összefügg a
korral, de az összefüggés gyenge, míg a tölgyesekben (ezekből jóval kevesebb erdőrészlet van a
területen) a disszimilaritás, a kontraszt és a korreláció mutatja a legerősebb összefüggést az
állományok korával, és ez irányfüggő is (a 45 fokra számolt mutatók adják a legerősebb
összefüggést). Az irányfüggés azzal magyarázható, hogy a textúra kialakításában meghatározóak az
árnyékok, amelyek elhelyezkedése a napsugarak beesési szögén és a lejtőn kívül függ a magassági
heterogenitástól és a lékek jelenlététől, amelyek egy idősebb erdőben jellemzőbbek.
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3. táblázat. GLCM textúra-mutatók összefüggése a korral tölgyes és bükkös állományokban

Erdőtípusok (bükkös és tölgyes)

Korcsoportok (1-50, 51-100, 101-)

Helyesen osztályozott A stepwise módszer során
részletek aránya (%)
megtartott változók fontossági
sorrendben
69,7%
GLCM korreláció 0
GLCM átlag 135
Árnyék relatív terület
55,7%
Árnyék Clark index
GLCM homogenitás 135
GLCM átlag 0
Fény Clark index
Árnyék relatív terület

A diszkriminancia-analízis eredményeképpen az látható, ami egyébként összecseng a szakirodalmi
eredményekkel is, hogy önmagukban a textúra-változók nem elegendőek sem a korcsoportok, sem az
erdőtípusok megfelelő szétválasztására, bár az utóbbi esetben kapott kb. 70%-os eredmény
biztatónak mondható. Az erdőtípusok szétválasztásában szerepet játszó változók közül az előző
vizsgálatban a GLCM korreláció a tölgyek elegyarányával mutatott erősebb összefüggést, míg a GLCM
átlag a bükkével. A légifotó látható kék sávján végrehajtott contrast split szegmentáció segítségével
létrehozott „fény-árnyék” osztályozás relevanciáját mutatja, hogy a fény és árnyék alobjektumok
tulajdonságai mindkét osztályozásban szerepet játszanak.
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4. táblázat. Erdőrészletenként számított GLCM textúra mutatók összefüggései a főbb fafajok (b=
bükk, cs= csertölgy, gy=gyertyán, ktt=kocsánytalan tölgy) elegyarányaival, korcsoportonkénti
bontásban
Korreláció
Spearman's rho
GLCM textúra mutatók
átlag0
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
átlag45
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
átlag90
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
átlag135
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
disszimilaritás0
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
disszimilaritás45
korrelációs együttható
disszimilaritás90
disszimilaritás135
homogenitás0
homogenitás45
homogenitás90
homogenitás135
nyomaték (asm)0
nyomaték (asm)45
nyomaték (asm)90
nyomaték (asm)135
kontraszt0
kontraszt45

Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható

kontraszt135

Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható

entrópia45

Sig. (2-tailed)
korrelációs együttható

kontraszt90

entrópia0
entrópia90
entrópia135
korreláció0
korreláció45
korreláció90
korreláció135
szórás0
szórás45
szórás90
szórás135

0-50 (n= 36)
cs
gy
,184
-,484 ** ,335 *
,003 ,046
,282
,196
-,485 ** ,333 *
,003 ,047
,253
,195
-,490 ** ,328
,002 ,051
,254
,196
-,485 ** ,333 *
,003 ,047
,253
-,268 -,017 ,566 **
,114 ,920
,000
-,052 -,202 ,397 *
b

,765 ,238
-,203 -,054
,235 ,756
-,412 * ,124
,013 ,471
,326 -,064
,053 ,711
,263 -,002
,121 ,990
,326 -,075
,052 ,664
,478 ** -,175
,003 ,307
,391 * -,142
,018 ,409
,316 -,064
,060 ,713
,409 * -,152
,013 ,377
,484 ** -,214
,003 ,211
-,204 -,058
,234 ,737
,030 -,280

,016
,406 *
,014

,806
,093
,590
,017
,920
,167
,329
-,042
,807
,145
,399
,064
,710
-,118
,494
-,209
,221
-,202
,238
-,197
,249
-,197
,249

,468
,287
,090

,529 ** ,388 *
,001 ,019
-,530 ** -,208
,001 ,224
-,416 * -,121
,012 ,484
-,439 ** -,192
,007 ,262
-,503 ** -,286
,002 ,091
-,357 * -,164
,032 ,340
-,367 * -,085
,028 ,624
-,351 * -,151
,036 ,380
-,390 * -,210
,019 ,219
,558 ** ,315
,000 ,062
,355 * ,117

,864 ,098
,033
-,116 -,154 ,341 *
,499 ,370
,042
-,323 ,055 ,493 **
,054 ,752
,002
-,244 -,042 ,362 *

Sig. (2-tailed)
,151
korrelációs együttható -,384 *
Sig. (2-tailed)
,021
korrelációs együttható
-,313
Sig. (2-tailed)
,063
korrelációs együttható -,472 **
Sig. (2-tailed)
,004
korrelációs együttható
,179
Sig. (2-tailed)
,295
korrelációs együttható
-,006
Sig. (2-tailed)
,972
korrelációs együttható
,093
Sig. (2-tailed)
,590
korrelációs együttható
,291
Sig. (2-tailed)
,085
korrelációs együttható
-,021
Sig. (2-tailed)
,903
korrelációs együttható
-,033
Sig. (2-tailed)
,849
korrelációs együttható
-,029
Sig. (2-tailed)
,866
korrelációs együttható
-,033
Sig. (2-tailed)
,846

ktt
,179
,297
,179
,296
,187
,276
,179
,296
,306
,069
,125

,030
,450 **
,006
,325
,053
,412 *
,012
-,583 **
,000
-,466 **
,004
-,451 **
,006

,495
,265
,119
,388*
,019
,089

51-100 (n=135)
cs
gy
ktt
-,241 ** ,192 * ,125 ,146
,005
,026 ,150 ,090
-,238 ** ,190 * ,124 ,145
,005
,027 ,151 ,093
-,241 ** ,192 * ,124 ,146
,005
,026 ,151 ,090
-,242 ** ,193 * ,126 ,149
,005
,025 ,145 ,086
,137 -,291 ** -,104 -,213 *
,113
,001 ,231 ,013
,069 -,252 ** -,029 -,186 *
b

,425
,050
,564
,077
,374
-,094
,276
-,032
,713
-,020
,821
-,041
,639
,039
,650
,078
,367
,077
,374
,066
,445
,143
,098
,086

,003 ,742
-,229 ** ,007
,008 ,940
-,248 ** -,047
,004 ,588
,249 ** ,106
,004 ,223
,188 * ,045
,029 ,607
,192 * ,005
,026 ,950
,215 * ,056
,012 ,519
,099 ,044
,254 ,611
,067 ,012
,440 ,886
,074 -,017
,397 ,845
,079 ,001
,363 ,989
-,280 ** -,109
,001 ,207
-,264 ** -,028

,324
,002
,058 -,232 **
,504
,007
,096 -,256 **
,269
,003
-,074 -,108

,604
,393
,210
,192 -,006 -,159
,262
,943
,066
,144 -,061 -,128
,401
,485
,139
,257 -,039 -,138
,131
,650
,109
-,321 -,267 ** ,414 **
,056
,002
,000
-,160 -,214 * ,367 **
,350
,013
,000
-,290 -,181 * ,343 **
,086
,036
,000

-,555 ** -,368 * -,214 * ,366 **
,000 ,027
,013
,000
-,224 -,086 -,299 ** ,203 *
,190 ,618
,000
,018
-,224 -,082 -,299 ** ,203 *
,190 ,636
,000
,018
-,222 -,082 -,298 ** ,201 *
,193 ,633
,000
,019
-,222 -,082 -,298 ** ,203 *
,193 ,633
,000
,018
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,031
-,195 *
,023
-,199 *
,021
,130
,134
,082
,347
,120
,166
,127
,142
,046
,597
,015
,866
,037
,669
,041
,635
-,219 *
,011

-,207 *
,744 ,016
,005 -,210 *
,957 ,014
-,055 -,218 *
,528 ,011
,018 -,081

,831
-,035
,690
,049
,575
,010
,907
,149
,085
,081
,349
,013
,879
,094
,278
,135
,120
,139
,109
,134
,121
,136
,115

,351
-,128
,139
-,112
,194
-,122
,158
,256 **
,003
,245 **
,004
,267 **
,002
,269 **
,002
,031
,719
,030
,731
,029
,737
,028
,743

101- (n=110)
b
cs
gy
ktt
,005 -,145 ,217 * -,035
,962
,131
,023
,716
,006 -,149 ,221 * -,039
,947
,121
,020
,685
,007 -,147 ,218 * -,037
,945
,125
,022
,701
,007 -,148 ,221 * -,039
,941
,123
,021
,689
,169 -,307 **
,103 -,370 **
,077
,001
,283
,000
**
,143 -,371 **
,193* -,319
,043
,001
,136
,000
,101 -,210 * ,212 * -,222 *
,295
,028
,026
,020
,078 -,201 * ,235 * -,204 *
,416
,035
,013
,033
-,089 ,264 ** -,204 * ,275 **
,356
,005
,032
,004
-,104 ,247 ** -,208 * ,237 *
,279
,009
,029
,013
-,049 ,197 * -,255 **
,165
,611
,039
,007
,086
-,024 ,193 * -,296 **
,128
,801
,043
,002
,183
,029
,172 -,187
,169
,763
,072
,050
,077
-,005
,182 -,201 *
,159
,956
,056
,036
,097
,009
,171 -,240 *
,124
,928
,073
,012
,195
,049
,147 -,262 **
,096
,611
,124
,006
,319
,168 -,280 **
,056 -,378 **
,080
,003
,558
,000
**
,111 -,394 **
,202* -,316
,034
,095
,324
,073

,001
-,184
,054
-,166

,249
,000
,178 -,222 *
,063
,020
,175 -,198 *
,067
,039

,448
,083
,045 -,264 ** ,189*
,638
,005
,048
,018 -,257 **
,166
,854
,007
,083
,024 -,224 * ,223 *
,802
,019
,019
-,022 -,213 * ,267 **
,820
,026
,005
-,225 * ,297 ** -,133
,018
,002
,165
-,255 ** ,302 ** -,165
,007
,001
,085
-,153
,184 -,240 *
,111
,054
,012
-,139
,175 -,235 *
,147
,067
,013
-,173
,003 -,105
,070
,979
,276
-,173
,000 -,101
,070
,999
,295
-,175
,004 -,103
,067
,966
,285
-,176
,003 -,101
,066
,972
,295

-,273 **
,004
-,292 **
,002
-,218 *
,022
-,192 *
,045
,311 **
,001
,333 **
,000
,154
,109
,137
,153
-,120
,211
-,121
,208
-,120
,210
-,118
,220

5. táblázat. A GLCM textúra-mutatók és a kor összefüggései tölgyes és bükkös jellegű
állományokban, erdőrészlet szintjén
Kor és textúra összefüggése

átlag0

korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható

átlag45
átlag90
átlag135
disszimilaritás0

Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható

disszimilaritás45
disszimilaritás90
disszimilaritás135
homogenitás0

Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható

homogenitás45
homogenitás90
homogenitás135
nyomaték (asm)0
nyomaték (asm)45
nyomaték (asm)90
nyomaték (asm)135
kontraszt0
kontraszt45
kontraszt90
kontraszt135

Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)
korelációs együttható
Sig. (2-tailed)

entrópia45
entrópia0
entrópia90
entrópia135
korreláció0
korreláció45
korreláció90
korreláció135
szórás0
szórás45
szórás90
szórás135
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Bükkös (n=172) Tölgyes (n=49)
-,059
-,249
,440
,084
-,059
-,253
,443
,079
-,057
-,249
,457
,085
-,059
-,253
,440
,079
-,180*
,018

-,343 *
,016

-,216 **
,004

-,439 **
,002

-,248 **
,001
-,228 **
,003

-,342 *
,016
-,276
,055

,290 **
,000

,294*
,040

,317 **
,000

,361 *
,011

,332 **
,000

,325 *
,023
,276
,055
,196
,177
,248
,086
,206
,155
,171
,241

,332 **
,000
,190 *
,012
,197 **
,010
,209 **
,006
,226 **
,003
-,130
,089

-,335 *
,019

-,163 *
,033

-,449 **
,001

-,214 **
,005

-,316 *
,027
-,210

-,182*
,017
-,168 *
,027
-,172 *
,024
-,206 **
,007

,148
-,329 *
,021
-,245
,089

-,209 **
,006

-,289 *
,044
-,228
,115

,279 **
,000

,364 *
,010

,314 **
,000

,487 **
,000

,346 **
,000

,364 *
,010

,327 **
,000

,291 *
,042
,085
,562
,086
,557
,089
,543
,090
,539

,195 *
,011
,195 *
,010
,192 *
,011
,193 *
,011

3.4 Bolygatottság, zavarások és kor térképezése Landsat űrfelvétel-idősor
alapján
3.4.1 Célkitűzések
Céljaink az ingyenesen elérhető, több mint 30 évet felölelő Landsat felvétel-idősor feldolgozásával az
alábbiak voltak:
•
•
•
•

Zavarások/bolygatások időpontjának megállapítása;
Az egyes faállományokra jellemző időbeli trendek feltárása;
Állományok korának megállapítása;
Mindezeket figyelembe véve az egyes állományok múltjának, időbeli kontextusának
feltárásával a homogenitás mérése.

3.4.2 Felhasznált adatok
A vizsgálathoz Landsat-űrfelvételek reflektancia-idősorát használtuk fel, amelyet az Egyesült Államok
Geológiai Szolgálata (USGS) EarthExplorer keresőoldalán (http://earthexplorer.usgs.gov/) keresztül
ingyenesen rendeltünk meg, majd töltöttünk le. A 30 évet felölelő archívum felhasználása nagyban
hozzájárul az elemzések időbeli kontextusának megteremtéséhez (ld. Megvalósíthatósági tanulmány,
1.4.1 Erdők és egyéb objektumok tematikus térképezése / Időbeli információk bevonása, idősoros
elemzések [58. o.]).
A Landsat-felvételek tulajdonságait foglalja össze az alábbi táblázat.
6. táblázat. A Landsat-5 TM és Landsat-7 ETM+ felvételek spektrális és geometriai tulajdonságai
Szenzor
Tartomány
Hullámhossz (TM)
Térbeli felbontás (TM, m)
Hullámhossz (ETM+)
Térbeli felbontás (ETM+, m)

1. sáv

2. sáv

3. sáv

kék

zöld

vörös

0,45-0,52
30
0,45-0,52
30

0,52-0,60
30
0,53-0,60
30

0,63-0,69
30
0,63-0,69
30

4. sáv
közeli
infavörös
0,76-0,90
30
0,75-0,90
30

5. sáv
középső
infravörös
1,55-1,75
30
1,55-1,75
30

6. sáv
hőinfra
10,4-12,5
120
10,4-12,5
60

7. sáv
középső
infravörös
2,08-2,35
30
2,09-2,35
30

A megfelelő felvételek azonosítása során teljes keresést végeztünk a Börzsöny területét magában
foglaló, 30%-nál kisebb felhőborítású, 1984 és 2013 között készült, földfelszíni reflektancia
formájában is elérhető Landsat-felvételekre (ez jelenleg a Landsat-4,5 TM és Landsat-7 ETM+
szenzoraival készült felvételeket jelenti; hamarosan a 2012 óta üzemelő Landsat-8 OLI szenzorával
készült felvételek is rendelhetők lesznek ebben a formában).
Ennek a terméknek az előállítása során mind a geometriai, mind a radiometriai korrekciókat a
NASA/USGS végzi a LEDAPS feldolgozó rendszeren keresztül (ld. Megvalósíthatósági tanulmány,
58.o.), ezzel nagy terhet véve le a felhasználók válláról, és biztosítva a lehető legpontosabb
geometriai illeszkedést és radiometriai konzisztenciát, ami az idősoros feldolgozás kulcsfontosságú
kritériuma (vö. Megvalósíthatósági tanulmány, 16-28.o.).
Az alábbiakban a későbbi adatlekérések megkönnyítésére ismertetjük az adat kiválasztásának
legfontosabb lépéseit.
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Az EarthExplorer felületén először a mintaterületet és a keresni kívánt időszakot kell megadni. A
mintaterületet a képernyőn is digitalizálhatjuk, illetve helynevek alapján is kereshetjük. Az időszak
megadása mellett lehetőség van a hónapok kiválasztására is, érdemes a vegetációs időszakra
szűkíteni a keresést (itt június-július-augusztus hónapokra), ebben az esetben minden évből csak az
ekkori felvételek kerülnek leválogatásra.

30. ábra.

A mintaterület és az időszak kiválasztása az EarthExplorer-felületen.

Az adattermékeket a „Data Sets” fülön választhatjuk ki. A felszíni reflektancia-adatok leválogatásához
válasszuk a Landsat CDR (Climate Data Record) / Land Surface Reflectance – L7 ETM+, illetve L4-5 TM
termékeket.

31. ábra.

Az adattermékek kiválasztása.
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32. ábra.

33. ábra.

A Landsat 7-felvételek további kiválasztási kritériumai.

A Landsat 4/5-felvételek további kiválasztási kritériumai.

A további kiválasztási kritériumokat az „Additional Criteria” fülre kattintva adhatjuk meg, a
Landsat.7-es, illetve 4-5-ös felvételekre külön-külön. Ezek javasolt beállítása a következő:
•
•
•

WRS path/row (műholdpálya-alapú felosztás): ennek kiválasztása csökkenti a téves találatok
arányát a csak befoglaló téglalappal való kereséshez képest. A Börzsöny esetében: 188/027.
Cloud Cover: maximális felhőborítás, 30% alá érdemes állítani.
Day/Night: Day (csak a nappali felvételek érdekelnek).
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•

A célterület fölött túlságosan felhős, azokat valójában nem fedő, illetve egyéb anomáliákkal
terhelt felvételek könnyen azonosíthatók a böngészőkép (browse image) megjelenítésével. A
példa egy 1985-ös Landsat-5 felvételt mutat. Ezen pár felhő és felhőárnyék látszik a
mintaterület fölött, de kiválasztásra érdemes. A kiválasztást a kosár szimbólumra kattintva
végezzük el.

Megjegyzés: A Landsat-7 ETM+ szenzor 2003. május 31-én bekövetkezett meghibásodása miatt az ez
után készült felvételeken a műholdpálya alatti területtől távolodva egyre szélesedő adathiányos
sávok figyelhető meg (ún. SLC-off felvételek), ez a böngészőképeken is jól látszik. Mindemellett a
szenzor a mai napig is működik, felvételei az adathiánnyal nem érintett pixeleken kiválóan
használhatók. Az említett hiba hatása idősoros elemzéseknél az idősor sűrítésével csökkenthető. A
LandTrendr számára készített felhőmaszkban (ld. fent) az adathiányos területek megjelölésre
kerülnek,
így
a
feldolgozásban
zavart
nem
okoznak.
A börzsönyi mintaterület elhelyezkedése rendkívül szerencsés, mivel nagyrészt a műholdpálya alatt
fekszik,
így
az
adathiány-problémával
szinte
egyáltalán
nem
érintett.
További részletek: http://landsat.usgs.gov/products_slcoffbackground.php

34. ábra.

Az eredményül kapott felvételek közül a megfelelők kiválasztása.

A „kosár” tartalmának összeválogatása után indíthatjuk a megrendelést. A reflektancia-felvételek
nem minden esetben tölthetők le azonnal, az addig még senki által nem igényelt felvételeket újonnan
dolgozzák fel, ennek időigénye általában 2-3 nap. A megrendelés elkészültéről emailben értesítenek,
amelyben a letöltési oldalra mutató linket is megküldik. Ezek után a felvételek HDF 4.2 (Hierarchical
Data Format) formátumban, TAR/GZIP tömörítéssel letölthetők.
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7. táblázat. A Börzsöny-mintaterületre letöltött felvételek adatai
Sorszám Fájlnév
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LT51880271986161XXX03.hdf
LT51880271987164XXX03.hdf
LT41880271992186XXX02.hdf
LT51880271994183XXX02.hdf
LE71880271999221SGS01.hdf
LE71880272000160EDC00.hdf
LE71880272001178EDC00.hdf
LE71880272002165SGS00.hdf
LT51880272002173MTI00.hdf
LE71880272002229SGS02.hdf
LT51880272003208MTI01.hdf
LE71880272003216EDC02.hdf
LE71880272004187EDC01.hdf
LT51880272005165KIS00.hdf
LE71880272005237EDC00.hdf
LE71880272006192ASN00.hdf
LT51880272006200KIS01.hdf
LE71880272007195ASN00.hdf
LT51880272007203MOR00.hdf
LT51880272007235MOR00.hdf
LT51880272009192KIS01.hdf
LT51880272009208KIS01.hdf
LE71880272009232ASN00.hdf
LT51880272010195MOR00.hdf
LE71880272010203ASN00.hdf
LE71880272010235ASN00.hdf
LE71880272011190ASN00.hdf
LT51880272011198MOR00.hdf
LE71880272012241ASN00.hdf
LE71880272013195ASN00.hdf

Szenzor
Landsat 5 TM
Landsat 5 TM
Landsat 4 TM
Landsat 5 TM
Landsat 7 ETM+
Landsat 7 ETM+
Landsat 7 ETM+
Landsat 7 ETM+
Landsat 5 TM
Landsat 7 ETM+
Landsat 5 TM
Landsat 7 ETM+
Landsat 7 ETM+
Landsat 5 TM
Landsat 7 ETM+
Landsat 7 ETM+
Landsat 5 TM
Landsat 7 ETM+
Landsat 5 TM
Landsat 5 TM
Landsat 5 TM
Landsat 5 TM
Landsat 7 ETM+
Landsat 5 TM
Landsat 7 ETM+
Landsat 7 ETM+
Landsat 7 ETM+
Landsat 5 TM
Landsat 7 ETM+
Landsat 7 ETM+

Dátum
(év_év napja)
1986_161
1987_164
1992_186
1994_183
1999_221
2000_160
2001_178
2002_165
2002_173
2002_229
2003_208
2003_216
2004_187
2005_165
2005_237
2006_192
2006_200
2007_195
2007_203
2007_235
2009_192
2009_208
2009_232
2010_195
2010_203
2010_235
2011_190
2011_198
2012_241
2013_195

3.4.3 Előfeldolgozás
A felvételek radiometriailag és geometriailag előfeldolgozva tölthetők le, azonban a letöltött HDFformátumú felvételek a LandTrendr-programcsomagban történő felhasználásához további
feldolgozásra, előkészítésre van szükség. Ennek részletei megtalálhatók a LandTrendr felhasználói
kézikönyvében (Kennedy et al., 2013). A lényegi lépések az alábbiak:
•
•

A felvételek reflektív sávjait (1-5, ill. 7. sáv) ENVI formátumba kell konvertálni, a megadott
fájnév-minta és könyvtárstruktúra szerint éves bontásban elhelyezni.
A felhőket és felhőárnyékokat, valamint egyéb lokális, a légkör által okozott torzításokat a
LEDAPS rendszer az fmask program segítségével azonosítja. A reflektancia-termékek
tartalmazzák az ebből származó eredményeket (bináris maszkok formájában, illetve egy ún.
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fmask_band adatrétegben). Ebből minden időpontra bináris felhőmaszkokat kell előállítani,
amelyben a 0-s értékek a felhősé vagy egyéb lokális hatásokkal terhelt területeket jelölik.
Az adatelőkészítés során ki kell számítani továbbá a Tasseled Cap-transzformáció első három
komponensét (Brightness, Greenness, Wetness (ld. Megvalósíthatósági tanulmány, 69-70.o.).
A Tasseled Cap-transzformáció során mindenképpen figyeljünk arra, hogy a reflektaciaértékekhez tartozó transzformációs együtthatókat használjunk, ugyanis a szoftverek
többsége a felvételek kódolt számértékeihez (DN) tartozó együtthatókat használ! A
refektancia-értékeken történő transzformációhoz a legjobb módszer az Eric P. Crist által leírt
együtthatók használata (A TM Tasseled Cap Equivalent Transformation for Reflectance Factor
Data. REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT 17:301-306, 1985). Ennek alapján az első három
Tasseled Cap-komponensre kiszámítása a következőképpen történik:

•

Brightness (TC1) =
(band1 * 0.2043) + (band2 * 0.4158) + (band3 * 0.5224) + (band4 * 0.5741) + (band5 *
0.3124) + (band7 * 0.2303)
Greenness (TC2) =
-1* (band1 * 0.1603) - (band2 * 0.2819) - (band3 * 0.4934) + (band4 * 0.7940) -(band5 *
0.0002) -(band7 * 0.1446)
Wetness (TC3) =
(band1 * 0.0315) + (band2 * 0.2021) + (band3 * 0.3102) + (band4 * 0.1594) - (band5 *
0.6806) -(band7 * 0.6109)
A fenti feladatokat ENVI-vel vagy bármely más HDF-olvasásra és ENVI-fájlformátum írására képes
szoftverrel végezhetjük. Az automatizálás érdekében érdemes script-eket (pld. Python) használni.
3.4.4

Elemzési, kiértékelési módszerek, jellemzők, lépések

A LandTrendr feldolgozási lépései
A LandTrendr felhasználói dokumentációjában (Kennedy et al., 2013) részletesen ismertetik az
idősoros elemzés menetét. Itt csak a főbb lépésekre szorítkozunk, ezek a következők:

35. ábra.

A LandTrendr feldolgozási lépései a felhasználói dokumentáció (Kennedy et al., 2013) szerint
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1. Előfeldolgozás: Geometriai és radiometriai korrekciók. A fentiekben ismertetett szerint
letöltött reflektancia-termékek esetében erre a lépésre (egyes kirívó esetektől eltekintve)
nincs szükség.
2. Trendelemzés és időbeli szakaszolás: (megjegyzés: a felhasználói dokumentációban
„segmentation”-nek nevezett folyamat nem azonos a Megvalósíthatósági tanulmányban
ismertetett szegmentáció– itt az időbeli folyamatok szakaszolásáról és egyszerűsítéséről van
szó). A program minden egyes Landsat-pixelre elvégzi az idősor kiértékelését, amelynek
során statisztikai és matematikai módszerekkel felállított többlépcsős lineáris modellel
egyszerűsíti és a spektrális változások időbeli lefolyását, valamint megállapítja a jellemző
változásokat és időbeli szakaszokat (Kennedy et al., 2010). Ezek után lineáris interpolációval
elvégzi a pixelértékek idealizált trendre illesztését.
3. Változások osztályozása: A spektrális értékekben és az azokból számított mutatókban
bekövetkezett változásokat értelmezhető földfelszíni változásoknak, trendeknek feleltetjük
meg (pld. zavarás/növényzet-vesztés, növekedés, stagnálás, stb.) A program az
alapbeállításokon túl lehetőséget ad tetszőleges osztályok meghatározására, ami alapos
felkészülést és elemzéseket kíván.
4. Térbeli szűrés: A pixel-alapon leírt változásokat a jellemző trendek és értékek
csoportosításával térben aggregálja, lehatárolja a spektrálisan és időbeli lefolyásban hasonló
pixelcsoportokat (foltokat).
5. Ellenőrzés és validálás: Az eredménytérképek referencia-adatokhoz képesti ellenőrzése,
validálása kulcsfontosságú, hiszen a tévesen értelmezett trendek hibákhoz vezethetnek. A
validáció során derül ki az is, hogy szükség van-e a paraméterek módosítására és újabb
futtatásra. Bizonyos esetekben a nem tökéletes felhő- és felhőárnyék-szűrés, illeve egyéb
torzító hatások kiküszöbölésére kiegészítő előfeldolgozási lépések elvégzése, illetve egyes
felvételek elemzésből való kihagyása is szükséges lehet.
A LandTrendr futtatása „evaluation” módban
Mivel a LandTrendr futtatása igen számításigényes (egy átlagos munkaállomáson több napig tart egy
teljes kiterjedésű Landsat felvétel-idősor feldolgozása), a felhasználói dokumentáció is javasolja az
Evaluation módban történő futtatást. Ilyenkor a program csak minden 9. pixelre számolja ki a
trendeket (ez a legidőigényesebb művelet), így a futtatási idő is kb. 1/10-e az „éles” futtatás
időigényének. A cél a paraméterek megfelelő beállítása, illetve az esetleges anomáliákkal érintett
felvételek azonosítása (nem kiszűrt felhők, felhőárnyékok, kirívó radiometriai értékek). A
próbafuttatás eredményeinek kiértékelése után történik az esetlegesen szükséges kiegészítő
előfeldolgozási lépések elvégzése, illetve a paraméterek finomhangolása.
A LandTrendr futtatása teljes módban
A próbafuttatás és az esetleg szükséges módosítások elvégzése után sor kerülhet a teljes futtatásra.
Ennek időigénye a feldolgozott terület méretétől, a felvételek számától és a hardvertől függ, például
a börzsönyi képkivágatra a 30 felvételes idősoron egy igen erős munkaállomáson (24 Gb RAM, SSD,
Intel Xeon processzor) a teljes futtatási idő kb. 7 óra. A teljes futtatás az evaluation módtól eltérően
két szakaszból áll, a pixelenkénti trendelemzés elvégzése után lehetőség nyílik az eredmények
áttekintésére, majd a változások osztályozása (címkézése) és a térbeli szűrés külön menetben fut le.
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3.4.5

Eredmények

A trendelemzés és időbeli szakaszolás eredményei
Az első elemzési folyamat során megtörtént a pixelek időbeli trendjeinek elemzése, a jellemző
szakaszok és töréspontok megállapítása. Ennek ellenőrzésére és kiértékelésére érdemes az
eredményül kapott időbeli kompozitokat és azok pixelértékeit megjeleníteni. Az alábbi ábrán bal
oldalt az eredeti, jobb oldalt a trendhez illesztett vegetációs index-idősor látható. A felhők bal oldalt
sárga foltokként jelennek meg, ezek jobb oldalt már nem láthatók. A valós változások (színesen)
kiemelődnek. A képkivágatok alatt látható időbeli profilok mutatják a lineáris trendsimítás hatásait
(bal: eredeti, jobb: simított). Ezek alapján megállapítható, hogy a célkereszttel jelölt erdőfoltot
hosszú stagnálás után 2006-ban letermelték, majd megindult az újulat növekedése.

36. ábra.

Példa a trendelemzés és időbeli szakaszolás eredményére.

A változások osztályozásának eredményei
Az eddigiekben lehatárolt változásokat, trendeket komplex (a felhasználó által teljes mértékben
paraméterezhető) szempontrendszer alapján a program osztályokba sorolja (címkézi), majd ezek
alapján tematikus kimeneteket állít elő. Az alapvetően beállított tematikus kimenetek:
•
•

Legnagyobb zavarás (greatest disturbance)
Legutóbbi zavarás (most recent disturbance)
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•
•
•
•
•

Legnagyobb hirtelen bekövetkezett változás (greatest fast disturbance)
Második legnagyobb hirtelen bekövetkezett változás (second greatest fast disturbance)
Leghosszabb zavarás (longest disturbance)
Leghosszabb visszazöldülés (longest recovery)
Legnagyobb visszazöldülés (greatest recovery)

Minden egyes kimeneti fájl tartalmazza a bekövetkezés évét, valamint számos ehhez tartozó leíró
paramétert.
A fenti példára az alább látható tematikus eredményt kaptuk:

37. ábra.
Példa a változások osztályozásának eredményére: 2006-ban bekövetkezett zavarás
(letermelés). A bal oldali ablakban az eredeti 2006-os Landsat-űrfelvétel hamisszínes infra
színkompozitja látható. Középen a trendre illesztett vegetációs index-idősor színkompozitja, alatta az
idősor értékeivel. A jobb oldali ablakban a színek a legnagyobb zavarások éveit jelölik. A célkereszttel
jelölt erdőrészleten 2006-ban következett be a legnagyobb zavarás (letermelték), ez az eredeti
űrfelvételen is látható.
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38. ábra.
Példa a változások osztályozásának eredményére: 2002-ban bekövetkezett zavarás
(letermelés). A bal oldali ábrán az eredeti 2001-es Landsat-űrfelvétel hamisszínes infra színkompozitja
látható, középen a trendre illesztett vegetációs index-idősor színkompozitja látható, alatta az idősor
értékeivel. A jobb oldali ablakban a színek a legnagyobb zavarások éveit jelölik. A célkereszttel jelölt
erdőrészleten 2001-ben következett be a legnagyobb zavarás (letermelték), ez az eredeti űrfelvételen is
látható.
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39. ábra.
Példa a változások címkézésével kialakított tematikus fedvényekre. A bal oldali ablakban a
színek a leghosszabb zavarást, a középső ablakban a leggyorsabb visszazöldülést, a jobb oldali
ablakban a legnagyobb zavarások éveit jelölik.

3.4.6 Értékelés
A LandTrendr a Landsat-idősorok kiértékelésével felbecsülhetetlen értékű információkat szolgáltat az
földfelszín múltjáról, az egyes objektumok időbeli kontextusáról. Ezzel a kor és a heterogenitás
becsléséhez, a mintavételek tervezéséhez is nagyban hozzájárul.
3.4.7 Gyakorlati tanulságok
Az adatok előkészítése manuálisan igen időigényes, mindenképpen valamilyen automatizmus
bevezetése ajánlott.
A LandTrendr IDL környezetben íródott, nem „üzleti termék”, kódja folyamatosan fejlődik.
Futtatásához időnként a programokban való hibakeresésre is szükség van (néha elakad).
Jelen dokumentum melléklete a programcsomagon menet közben elvégzett javítások jegyzéke. A
program minden körülmények közötti hibátlan működése azonban nem garantált, de a fejlesztők
szívesen veszik a visszajelzéseket, és segítőkészek.
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4 Mátra-Észak mintaterület – Kékes-Észak erdőrezervátum
4.1 Célkitűzések
A Kékes Észak Erdőrezervátum esetében az ELTE rendelkezik egy nagyon nagy méretarányú
légifénykép-sorozattal, amely azonban nem volt megfelelő módon feldolgozva. Éppen ezért az
elsődleges feladat itt a felvételek összedolgozása és egy egységes ortofotó-mozaik előállítása volt.
Kiemelten fontos az ilyen nagy-felbontású ortofotó-mozaik (becsült felbontás ~ 5cm) elemzése is,
ugyanis a vizuálisan könnyen értelmezhető és nagyon látványos felvételek osztályozása speciális
eszközöket és módszereket igényel.
Ez a nagy-felbontású képanyag lehetővé teszi továbbá a sztereó-egyeztetés alapján olyan sűrű
pontfelhő előállítását is, amely eléri, vagy akár meg is haladja a légi lézeres letapogatásét. Az így
előállított borított felszínmodell (BFM vagy Digital Surface Model – DSM) jól kiegészítheti a spektrális
adatokat a szegmens-alapú osztályozás során.

4.2 A felhasznált adatok és előfeldolgozásuk
Ebben a vizsgálatban az Interspect Kft. által végzett légifényképezésből használtunk fel képeket. A
repülés fontosabb adatai a következő táblázatban találhatók (8. táblázat).
8. táblázat. A repülés fontosabb adatai

Repülés Dátuma
2011.09.13
Ideje
15:12-16:14
Kamera Típusa
IS 4 SCMC
Állandó
80.1 mm
Tervezett Repülési magasság
667 m
terepi felbontás
5 cm
A felvételek az Interspect Kft. IS 4 SCMC típusú kamera tesztváltozatával készültek, amely nagy
valószínűség szerint Phase One P 65+ digitális hátfalat használ (Phase One). Egy felvétel 8984*6732
pixeles (60,5 Mpixel), színhelyes-színes (RGB), háromsávos, sávonként 16 bites radiometriai
felbontással rendelkezik, így egy felvétel ~363 MB. A képi pixelméret μm
6 volt
(Phase One). A
kameraállandó c=80,1 mm volt.
Ezekből a felvételekből két repülési sorban öt-öt darab felvétel állt a rendelkezésünkre. Az északi sor
keletről nyugatra 7638-7642-ig, a déli sor 7696-7700-ig tartott (40. ábra).
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40. ábra.

A felhasznált képek és azok területi fedése

A felvételek tájékozása az AgiSoft PhotoScan Professional szoftverben történt. Ennek a szoftvernek
nagy előnye, hogy képes a felvételek relatív tájékozását automatikusan megvalósítani. Ennél a 10
felvételnél 54665 kapcsolópontot (Tie-points) lelt fel a program. Ezek a kapcsolópontok mind a
tájékozáshoz, mind az alkalmazott kamera kalibrációjához felhasználhatók.
Az illesztőpontokat a 2010. évi ortofotóról mértem le, azok magasságát az 1:10’000-es topográfiai
térkép magassági ábrázolása alapján határoztam meg. Az illesztőpontok koordinátái és becsült hibái
találhatók a következő táblázatban.
9. táblázat. Az illesztőpontok (IPk) koordinátái és hibái

# Label
point 1
point 2
point 3
point 4
point 5

X/East
Y/North
Z/Altitude Error (m) X error Y error
Z error
721909.687 281781.237
935
10.484
-1.126
-0.956 -10.379
721866.261 281561.795
998
5.062
0.094
1.675
4.776
721919.973 281965.060
838
6.954
1.969
-0.124
6.668
722020.582 281737.514
925
8.967
-1.856
2.41
8.436
721413.420 282013.082
938
1.366
-1.098
-0.644
-0.497

A táblázatból is látható, hogy elsősorban magassági értelemben volt probléma az illesztéssel, ezen a
területen a topográfiai térkép pontossága hivatalosan is „csak” ±2,4 m, 2,5 m-es alapszintköz esetén,
fedett területen (T.1. Szabályzat), sok esetben azonban ezt jelentősen meghaladó hibák léptek fel.
A sikeres tájékozásnál meghatározott adatok alapján az átlagos terep feletti repülési magasság ~ 815
m volt (734 m – 879 m), az átlagos terepi felbontás pedig 0,0589 m. Ez körülbelül 1 : 10 000
méretaránynak felel meg, amely digitális kamerák esetében jónak mondható.
A sztereó-egyeztetés alapján készített borított felszínmodellt (BFM – DSM) átlagosan 13,3 pont/m2
pontsűrűségből állítottuk elő, két különböző módszerrel. Az egyik a PhotoScan szoftver beépített
algoritmusa, a másik kimondottan erdőterületekre fejlesztett ún. parabola módszer (Király et al.,
2012). Az eredmény a következő ábrán látható (41. ábra).
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41. ábra.

A parabola-módszerrel előállított borított felszínmodell (BFM) árnyalással

Az ortofotó-mozaikot a borított felszínmodellre készítettük el, 5 cm-es felbontással. Az ortofotómozaikot és részletét mutatja az alábbi ábra (42. ábra).

42. ábra.

Az elkészített ortofotó-mozaik és annak részlete

A rendelkezésre álló, 1:10’000-es térképek digitalizált szintvonalaiból állítottunk elő digitális
domborzatmodellt (DDM – DTM) a szintvonalak javítása után. Az előállított modellt utána a BFM-ből
kivonva kaptuk meg a faállomány magassági modelljét (nDSM = DSM - DTM), amelyet végül 0,2 m-es
felbontásba exportáltunk ki. A faállomány magassági modellje látható az alábbi ábrán (43. ábra).
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43. ábra.

Faállomány magassági modellje árnyalással

4.3 Osztályozás
Tekintettel a felvétel rendkívül nagy felbontására, a képosztályozásnál azonnal elvetettük a pixel
alapú képosztályozókat. A homogén pixelekből nagyobb méretű képobjektumokat képeztünk
képszegmentálással (Baatz, Scäpe 2000, Czimber 2009), és a képobjektumokat osztályoztuk.
Képosztályozó szoftvernek az eCognition programot választottuk. A nagyfelbontású ortofotó felvétel
három spektrális sávból áll, 8 bites színmélységű és 20 cm-es terepi felbontású. Az ortofotó mellett
negyedik sávként a kinyert faállomány magassági modellt is hozzáadtuk, mely szintén 20 cm-es
felbontású és 4 bájtos valós értékeken ábrázolja a relatív magasságokat. A feldolgozás előtt a
képterületen egy olyan részt jelöltünk ki, amely nem tartalmaz egyik sáv esetében sem üres
értékeket.
A képszegmentálást több fázisban végeztük el. A szegmentálásnál a faállomány magassági modellt
nem vettük figyelembe. A kiinduló méretarány tényező (scale) 40-es érték volt. A szokásosnál
nagyobb értéket kellett választani, mert a kép felbontása nagy és a spektrális különbségek is
jelentősek. A következő három képszegmentálási szint a 80, 160, és a 320 volt. Ezeket mutatja a
következő két ábra (44. ábra és 45. ábra).
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44. ábra.

45. ábra.

Képszegmentálás eredménye 40-es és 80-as méretarány esetén

Képszegmentálás eredménye 160-as és 320-as méretarány esetén

A többfázisú képszegmentálás után következett a tanulóterületek kijelölése (46. ábra). A
tanulóterületeknek előzetesen a megvilágítás, a magasság, a talaj alapján vettünk fel kategóriákat.
Később ezt tovább finomítható majd a lombos, fenyő és fiatal, középkorú, idős kategóriákkal.
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46. ábra.

Tanulóterületek kijelölése a 320-as szinten

A tanulóterületek kijelölése után az osztályozó felállítása, majd az osztályozó elkészítése következett
mind a négy szinten (Ruleset fejlesztés). Ezután az osztályozás bármikor elvégezhető,
megismételhető és a paraméterek tetszőlegesen módosíthatók. Az osztályozások eredményeit
mutatja a következő négy ábra (47. ábra, 48. ábra, 49. ábra, 50. ábra).

47. ábra.

Képosztályozás eredménye a 40-es szinten
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48. ábra.

Képosztályozás eredménye a 80-as szinten

49. ábra.

Képosztályozás eredménye a 160-as szinten
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50. ábra.

Képosztályozás eredménye a 320-as szinten

A négy osztályozás után bevontuk a faállomány magassági modellt is az osztályozásba. Segítségével
könnyebben különíthető el a talajszint, a fiatal és a magasabb, idősebb állomány (51. ábra).

51. ábra.

Képosztályozás a famagasság modell bevonásával

Az eredmények alapján látható, hogy a képosztályozás tovább finomítható a relatív magassági
modellel. Segítségével nem csak a talajszint, cserjeszint osztályozható nagy pontossággal, hanem az
egyes magassági- és korfokozatok is. Referenciaadatok bevonásával a fenyő és lombos fafajok is
elkülöníthetők, ahol az egyes fák megfelelő megvilágításban vannak. Sajnos a kép nem a legjobb
időpontban készült, ezért vannak olyan faegyedek, amelyek árnyékba kerültek a felvételen. Ezeknél
az egyedeknél nehézkes a fajok felismerése.
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4.4 Eredmények és következtetések
Az Agisoft program nagy hatékonysággal használható felvételek relatív és abszolút tájékozására, valós
ortofotó előállítására, és nagysűrűségű borított felszínmodell kinyerésére. Az eCognition szoftver az
egyik legjobb elérhető képszegmentáló és képobjektum alapú képfeldolgozó program. Segítségével a
nagyfelbontású, textúrával rendelkező képek is hatékonyan osztályozhatók. Az ortofotó alapján
végzett képosztályozás tovább finomítható a relatív magassági modellel. Segítségével nem csak a
talajszint, cserjeszint osztályozható nagy pontossággal, hanem az egyes magassági- és korfokozatok
is. Referenciaadatok bevonásával a fenyő és lombos fafajok is elkülöníthetők, ahol az egyes fák
megfelelő megvilágításban vannak.
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5 Mátra-Dél mintaterület
5.1 Mintaterület
A fafajok osztályozásához 5 mintaterületet jelöltünk ki a Mátra területén (52. ábra).

52. ábra.

A Mátra területén kijelölt mintaterületek

5.2 Felhasznált adatok
A fás szárú növények faj szintű elemzéséhez a 2012. és 2013. évben készített légi hiperspektrális- és
Lidar-adatokat alkalmaztunk, amelyeket a következőkben részletesen ismertetünk.
5.2.1 Távérzékelt adatok
10. táblázat.
Távérzékelt adatok fedése a mintaterületeken

1
2
3
4
5

Hiperspektrális
felvétel
100%
100%
100%
100%
100%

Lidar adatok
~18%
100%
0%
100%
0%
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Légi hiperspektrális adatfelvételezés
• Alkalmazott szenzor: Aisa EAGLE II
• Felvételezés időpontja: 2012.08.20 08:36-11:54
• Felmért terület: A Mátra középső és déli területén kijelölt mintaterület.
Az AISA Eagle II hiperspektrális szenzor Piper Aztec típusú kétmotoros repülőgépbe került beépítésre.
A szenor „push-broom” rendszerű és a beépített nagy pontosságú GPS/INS rendszernek
köszönhetően pontos direkt geometriai korrekcióra képes, így külső tájékozási adatok nélkül is nagy
pontosságú felvételek készíthetőek

53. ábra.

A hiperspektrális adatfelvételezést végző Piper Aztec típusú repülőgép

A repülési paraméterek 1m átlagos terepi felbontás és 30% átfedéshez lettek meghatározva.
Repülési paraméterek:
•
•
•
•

Sebesség: 60m/s
Átlagos repülési magasság: 2313m (AGL)
Pászta szélesség: 1536m
Átfedés: 30%
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54. ábra.

A légi felvételezés során készített felvétel a Mátra déli területéről

A felvételek előfeldolgozására CaligeoPro szoftvert alkalmaztunk. A teljes
adatfeldolgozási láncot az alábbi ábra szemlélteti (55. ábra).

55. ábra.

Hiperspektrális felvételek előfeldolgozási folyamata

5.2.2 A lézerszkennelt adatok feldolgozása
1. GNSS/IMU adatok feldolgozása IPAS TC szoftver segítségével a felvételezett adatok
pontosságának növelés érdekében.
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2. Pontfelhő generálás ALS PostProcessor (MFCPP) szoftver segítségével. A feldolgozás ezen
szakaszában állítotják elő a kívánt formátumú és georeferenciájú pontfelhőt.
3. Utófeldolgozás: az adatállomány darabolása, az adatsűrűség ellenőrzése, adathiányos
területek detektálása, kiugró pontok eltávolítása, tereppontok leválogatása, légvezeték
felmérés esetén a vezeték pontjainak leválogatása, stb. Az előbb felsorolt műveleteket
Microstation V8 környezetben TerraSolid utófeldolgozó modulokkal (TerraScan,
TerraModeler) hajtják végre.
4. A kívánt végtermékek (DTM, DSM, stb.) előállítása (Opals és ArcGIS).

ALS70 adatfeldolgozás folyamata
Tervezés

Adatgyűjtés

Feldolgozás

Terepi
GPS

Műveletek

ALS Post Processor
IPAS TC
DGNSS
feldolgozás

DGPS bázis állomás
adatgyűjtés

FPES / AeroPlan70

•pontfelhő generálás
•output formátum– LDI, LAS, ASCII
•vetület- WGS 84, UTM, egyéb felhasználó ált. meghatározott
•dátum

IPAS TC
röppálya
feldolgozás

helyzeti és
magassági
adatok

ALS, FCMS

Légi
Műveletek

mód
magasság
szkennelési
sebesség
látószög
(FOV)
repülési
sebesség
repülési sávok
repülési
magasság

helyzeti és magassági
adatok gyűjtése
•GPS
•IMU
szkennelt adatok
gyűjtése
•hatótávolság
•szkennelési szög
•intenzitás
•időzítés

“LAS” fájl
IPAS TC
helyzeti és
magassági
adatok
kinyerése

56. ábra.

valós idejű
navigációs
adat

*.SCN nyers
szkennelt fájlok

•adatfelosztás
•adatsűrűség
ellenőrzése
•kiugró pontok
eltávolítása
•tereppontok
leválogatása
•osztályozás
•vezetékpontok
azonosítása

MicroStation

Repülés
Tervezés

TerraScan
„boresight”
kalibráció

TerraModeller
•TIN/contour
•kontroll riport

egyéb végtermékek

Lidar adatfeldolgozási munkafolyamat

5.3 Célkitűzések
A légi távérzékelt adatok elemzésével az alábbi célokat határoztuk meg:

•
•
•

Fás szárú vegetáció felmérése Lidar pontfelhő szegmentálásával és a
hiperspektrális felvételből nyert spektrális információ alkalmazásával
Fafajok faj szintű azonosítása hiperspektrális felvételek osztályozásával
Fafajok egészségi állapotának meghatározása hiperspektrális légi felvételek
elemzésével
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5.4

Légi Lidar felvételezés

Alkalmazott szenzor: Leica ALS70 HP szenzor

57. ábra.

Leica ALS70-HP lézerszkenner beépítve

Felvételezés időpontja: 2013.04.24 08:30-10:30
Felmért terület: A Mátra középső és déli területén kijelölt mintaterületek
Repülési paraméterek:
• Sebesség: 185km/h
• Átlagos repülési magasság: 1200m (AGL)
• Pászta szélesség: 423m
• Átfedés: 30%
Szenzor beállítási paraméterek:
• Látószög (Field of view): 20 degree
• Pulse rate: 47 kHz
• Scan pattern: Sine
• Átlagos pontsűrűség: 20 point/m2
• Átlagos ponttávolság: 0,2 m

5.5 Elvégzett vizsgálatok
A fás szárú vegetáció felmérését Lidar pontfelhő szegmentálásával és a hiperspektrális felvételből
nyert spektrális információ alkalmazásával valamint az egyes fajok faj szintű azonosítását a 4. számú
mintaterületen mutatjuk be, mivel itt teljes légi Lidar és hiperspektrális fedettség volt.
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58. ábra.

A 4. számú mintaterületről készített hiperspektrális felvétel RGB megjelenítésben

5.5.1 Fafajok osztályozása
nDSM előállítása
A jellemzően 4-10pont/m2 átlagos pontsűrűségű Lidar pontfelhőből 0,5m terepi felbontású
normalizált felszínmodellt (nDSM) állítunk elő (DSM-DTM).
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59. ábra.

A 4. számú mintaterületről készített DSM perspektívikus nézetben

A kisebb terepi felbontás esetében az nDSM kevésbé fogja modellezni a korona alakját, ezért célszerű
legalább 0,5m terepi felbontást alkalmazni. Alkalmazott szoftverek: Opals vagy ArcGIS, ezen kívül a
„moving parabola” módszerrel pontosítjuk a felszínmodellt. Tapasztalataink szerint a „moving
parabola” módszer alkalmazásával előállított felszín modell alkalmasabb a fás szárú vegetáció
értékeléséhez, mint az általunk alkalmazott szoftverekben található módszerek.
Figyelem: A nem megfelelő interpolációval előállított DTM és DSM rétegek alkalmazásával pontatlan
nDSM állítható elő, amely kevésbé reprezentálja a lombkorona határokat. Végeredmény: magassági
értékeket tartalmazó raszter Tiff formátumban.
Szegmentálás
Az nDSM alkalmazásával a lombkorona határvonalának meghatározására szegmentálást alkalmazunk.
természetesen más eredményes módszerek is léteznek a szegmentálásra (Király et al., 2012), de az
eCognition-ban számos olyan további funkció is megtalálható, ami segíti az adatok további
feldolgozását. Alkalmazott szoftver: eCognition. A szegmentálásnál az input adat az nDSM, a
módszer: multiresolution segmentation, beállítás: scale: 20; shape: 0,2; compactness: 0,5.
Végeredmény: szegmenseket tartalmazó réteg (pld. L20) SHP formátumban
Vegetáció leválogatása
A vegetációt a hiperspektrális felvételekből számított NDVI index alkalmazásával válogatjuk le a
területen. Alkalmazott szoftver: eCognition. Az NDVI réteget Object features/Customized/Create new
’Artimetic Feature’ funkcióval hozzuk létre a hiperspektrális felvétel a vörös (680nm) és a közeli
infravörös (800nm) csatornák alkalmazásával. Az NDVI rétegnek meghatározzuk azt a küszöbértékét,
aminél nagyobb átlag értékek esetében növényzet található az egyes területeken (Feature ViewNDVI). Az NDVI meghatározása után a fásszárú növényzetre jellemző magasság meghatározás
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történik az átlag magasságból. Figyelem: A vizsgált terülteken gyakran lehetnek olyan mesterséges
objektumok (pld. házak) amelyeken a szomszédos lombkorona miatt a növényzethez hasonló NDVI-t
mérhetünk. Ezeknek a leválogatása (az objektumok nagy változékonysága miatt) legtöbbször
manuálisan történik.

60. ábra.

A magasságmodell (nDSM) és az NDVI értékei alapján szegmentált adat az átlagmagasság
alapján osztályozva (4. mintaterület)

Fa-maszk készítése
A vegetáció leválogatása A terepi mintákat fedő szegmensekben megvizsgáljuk az osztályozni kívánt
fás szárú növényzet átlagos magasságát, ami alapján kiválasztjuk a fás szárú növényzet
leválogatásához alkalmazott küszöbértéket. A hiperspektrális felvételből a vörös (680nm) és a közeli
infravörös (800nm) csatornák alkalmazásával NDVI indexet számítunk, majd a minimális famagasság
és NDVI küszöbértéknél nagyobb értékeket képviselő szegmenseket osztályozzuk (assign class) és
exportáljuk shp formátumba. A különböző területeken és időpontokban készített felvételeken eltérő
lehet az NDVI küszöbérték, ami általában 0,5-0,8 között mozog, míg az átlagmagasságra 2,5-3,5m
közötti értékek a jellemzőek. A képosztályozásra később azokat a területeket fogjuk alkalmazni, ahol
a Lidar pontfelhő alapján meghatároztuk a lombkorona pozícióját. Végeredmény: vegetációt
tartalmazó szegmens réteg (pld. tree class) SHP formátumban, majd ebből az ENVI programban
maszk készítése (raszter).
Információnyerés (Feature extraction)
A lombkorona határokat tartalmazó réteg felhasználásával az ENVI/IDL szoftverben maszkot
készítünk, így az MNF és PCA számításokat csak a maszkon értelmezett területen fogjuk lefuttatni. A
módszer előnye, hogy kizárja vagy csökkenti a nem lombkorona területeket így a transzformációval
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létrehozott új n-dimeniós területekben a különböző fafajok és fajon belüli változatok (pld.
egészséges-beteg, stb) jobban lehatárolhatóvá válhatnak. A spektrális tér transzformációjával
csökkenthető az adathalmaz dimenziója és növelhető az osztályok spektrális távolsága. A PCA vagy
MNF transzformációval optimalizált és képi zajoktól megszűrt adattérben az egy-egy osztályba
tartozó pixelek jól definiált határokkal jellemezhető n-dimenziós térrészekben csoportosulnak.
További előnye, hogy az általában korlátozottan rendelkezésre álló tanító pixelekből alacsony
csatornaszámra alkalmazhatóak a képosztályozási módszerek. Csak nagy mintaszám alkalmazásával
lehetne megbízható képosztályozás alkalmazni az eredeti csatornakészleten. Végeredmény: egy
lombkorona határokat tartalmazó ENVI raszter.

61. ábra.

A 4. számú mintaterület MNF transzformációja hamis színes megjelenítésben (MNF1: R,
MNF2: G, MNF4: B)

Tanító- és kontroll területek kijelölése
A terepi felmérések alapján készített SHP fájlok alapján tanító területeket készítünk a szegmensekből
exportált rétegen és az osztályozandó hiperspektrális felvétel vagy annak egy transzformált
változatán (ENVI/ROI tool). Az előzetesen meghatározott osztályok alapján megvizsgáljuk, hogy a
kijelölt osztályok jól szeparálhatóak-e egymástól (ENVI/ROI tool/Compute roi separability). A
statisztikai számításhoz annyi csatornát használunk amennyit később az osztályozáskor is alkalmazni
fogunk.
Figyelem: Érdemes a transzformált felvételen egy nem felügyelt osztályozást is (pld. K-means)
elvégezni, ami megmutatja azokat a csoportokat, amelyek spektrálisan jól elkülöníthetők.
Végeredmény: tanító és ellenőrző területek ENVI ROI formátumban
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62. ábra.

Az 1-15MNF csatornákon elvégzett K-means osztályozás (6 osztály) eredménye (4. számú
mintaterület)

Képosztályozás (Image classification)
A képosztályozást általában a PCA vagy MNF transzformált adatok első 5-15 csatornáján végezzük el.
Az osztályozást az előzetesen kijelölt tanítóterületek alapján alkalmazott maximum Likelihood (ML)
vagy Support Vector Machine (SVM) módszereket alkalmazzuk. Amennyiben nem alkalmazunk PCA
vagy MNF transzformációt, akkor a tanítóterület spektrumaihoz legjobban hasonlító spektrumok
alapján működő Spectral Angle Mapper (SAM) vagy a Support Vector Machine (SVM) iletve újabban a
Random Forest (RF) algoritmusok használata terjedt el a hiperspektrális csatornákon. Ebben az
esetben is érdemes valamilyen csatornaszelekciós eljárást alkalmazni, hogy minimalizáljuk az ún.
Hughes-jelenség hatását. Az alkalmazott módszer megbízhatóságát a kontroll területeken végzett
képosztályozás eredményeire épülő hibamátrix segítségével tudjuk ellenőrizni.
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63. ábra.

Az 1-15MNF csatornákon elvégzett SVM osztályozás eredménye (4. számú mintaterület)

Az alábbi táblázatokban (11. táblázat, 12. táblázat) részletesen megtalálhatóak a 4. mintaterület
hibamátrixai. Az osztályozást során a legtöbb esetben a végleges osztályozás osztályainak számánál
több címkével kezdjük el a munkát. A 4. számú mintaterület esetében a terepi minták alapján pld. a
kocsánytalan tölgy fiatal csoportból is 2 különböző típust különítettünk el. Az egyik „ktl_fiatal01”
nevű, ahol sűrűn telepített fiatal egyedek (kb. 3,5-5,5m átlag magasság) domináltak, néhány
gyertyánnal keveredve, a másik „ktl_fiatal02” nevű ott, ahol ritkább térállásban fiatal, de magasabb
(kb. 4-8m) egyedek voltak.
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11. táblázat.

A 4. számú mintaterület képosztályozásának értékelése (5 osztály esetében)

Hibamátrix
(pixel)
osztályok
gyertyán
ktl_fiatal_01
csertölgy
ktl_idős
ktl_fiatal_02
Total
Hibamátrix
(százalék)
osztályok
gyertyán
ktl_fiatal_01
csertölgy
ktl_idős
ktl_fiatal_02
Total

gyertyán
30
1
0
10
0
41

ktl_fiatal_01
0
25
4
1
0
30

csertölgy
0
6
96
7
1
110

ktl_idős
0
0
4
26
0
30

ktl_fiatal_02
0
8
38
4
0
50

gyertyán
ktl_fiatal_01 csertölgy ktl_idős
ktl_fiatal_02
73,17
0
0
0
0
2,44
83,33
5,45
0
16
0
13,33
87,27
13,33
76
24,39
3,33
6,36
86,67
8
0
0
0,91
0
0
100
100
100
100
100

12. táblázat.
A 4. számú mintaterület képosztályozásának összefoglaló értékelése 3 osztály
esetében): PA- Producer’s Accuracy, UA -User’s Accuracy
osztályok
gyertyán
ktl_fiatal_01
csertölgy
ktl_idős
ktl_fiatal_02
13. táblázat.

PA
(%)
73,17
83,33
87,27
86,67
0

UA
(%)
100
62,5
67,61
54,17
0

PA
(Pixel)
30/41
25/30
96/110
26/30
0/50

UA
(Pixel)
30/30
25/40
96/142
26/48
0/1

A 4. mintaterület osztályozásának pontossága %-ban

osztályok
gyertyán
ktl_fiatal_01 csertölgy ktl_idős
ktl_fiatal_02
gyertyán
73,17
0
0
0
0
ktl_fiatal_01
2,44
83,33
5,45
0
16
csertölgy
0
13,33
87,27
13,33
76
ktl_idős
24,39
3,33
6,36
86,67
8
ktl_fiatal_02
0
0
0,91
0
0
Total
100
100
100
100
100
Teljes pontosság (Overall accuracy): 67,82%
Kappa index: 0,54
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14. táblázat.

Összefoglaló értékelés (PA- Production Accuracy, User Accuracy)
osztályok
gyertyán
ktl_fiatal_01
csertölgy
ktl_idős
ktl_fiatal_02

PA
(%)
73,17
83,33
87,27
86,67
0

UA
(%)
100
62,5
67,61
54,17
0

PA
(Pixel)
30/41
25/30
96/110
26/30
0/50

UA
(Pixel)
30/30
25/40
96/142
26/48
0/1

A hibamátrix elemzésével láthatjuk, mely osztályok között tapasztalható keveredés. A cser esetében
önmagában ugyan jónak tűnik a 87,27%, azonban a kocsánytalan fiatal állomány többsége is ebbe a
kategóriába esett. A „ktl_fiatal_02” kategória esetében bár 0% osztályozási pontosságot láthatunk, itt
a keveredés egyrésze azonos fajba csak a másik fiatal és idős kocsánytalan tölgyek kategóriából
voltak. Amennyiben összevontuk az azonos fajba eső kategóriákat könnyebben értelmezhető válik az
eredmény.
15. táblázat.

A 4. mintaterület osztályozásának pontossága %-ban
Class
gyertyán
kocsánytalan
tölgy
csertölgy
Total

kocsánytalan
tölgy
csertölgy
0
0

gyertyán
73,17

58,18
41,82
100

26,83
0
100

12,73
87,27
100

Látható hogy a gyertyán osztályú pixeleket nem találunk egyik tölgy kategóriába sem, míg a csertölgy
esetében jelentősebb túlosztályozás figyelhető meg, ami a két faj közötti nagy hasonlósággal
magyarázható.
Végeredmény: osztályozott értékeket tartalmazó raszter TIFF formátumban
Lombkorona szegmensek osztályozása
A képosztályozás végeredményeként osztályozott rasztert megnyitjuk a szegmentálás során
létrehozott projektbe és létrehozzuk a kívánt osztályokat (Class Hierarchy). Az osztályozást itt az
Assign class művelet segítségével, az előzetesen Mode maximum értékek alapján végezzük el (64.
ábra).
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64. ábra.

Minta egy fafaj szintű számítási folyamatból (process tree) az eCognition programban

Itt az egyes szegmensek az osztályozott felvétel pixeleinek legnagyobb gyakorisággal előforduló
értékei alapján lesznek osztályozva. Ezzel a módszerrel csökkenthető az osztályozáskor gyakran
előforduló területi inhomogenitást jelentő „salt and pepper” jelenséget, illetve a szomszédos
területek miatt fellépő BRDF hatást is. Abban az esetben, ha egy szegmens két különböző fajú
egyedet foglal magába, akkor a nagyobb gyakorisággal szereplő pixelek szerint lesz osztályozva.
Az eCognition szoftverből az adatok térinformatikai szoftverek felé többfajta (pld. ESRI SHP)
formátumban exportálhatók. Végeredmény: osztályozott szegmenseket tartalmazó réteg
térinformatikai adatformátumban.
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65. ábra.

Az SVM osztályozás eredményei a szegmensekkel újraosztályozva (4. számú mintaterület)
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66. ábra.

Adatfeldolgozási folyamat lépései

A 2. számú mintaterületen az uralkodó faj a bükk volt, illetve a délkeleti részen kocsányos tölgy
állomány nagyobb gyertyán foltokkal. A területen található még foltszerűen erdei fenyő.
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67. ábra.

A 2. számú mintaterületről készített hiperspektrális felvétel RGB megjelenítésben

Az osztályozásra itt is az előzőekben leírt módszert alkalmaztuk. A területen több kisebb méretű lék is
található, amelyek a korábban említett „fa-maszk” készítéséhez hasonló osztályozási folyamattal
könnyen kinyerhetőek a területen. Az osztályozás során az árnyékosabb részeken (pld. a lékek szélén
lévő állománynál) gyakran tapasztaltuk, hogy erdei fenyő kategóriának osztályozta az egyéb fajokat
is. Ez a fenyő tanító területének alacsony reflexiós értékével magyarázható. Mivel az állomány szélén
helyezkednek el ezek a tévesen osztályozott sávok, ezért szomszédossági művelettel egy részük
könnyen átosztályozható a szomszédos kategóriába.
Minden terület esetében jól megfigyelhető volt, hogy a tévesen besorolt pixelek egy jelentős része
nem okoz problémát, mivel az osztályozott réteg újraosztályozásával a szegmensekbe a legnagyobb
gyakorisággal előforduló pixelek veszik fel az objektum azonosítóját.
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68. ábra.

A 2. mintaterület osztályozott fedvény. A területen előforduló fajok és azonosítói: 1: kocsányos
tölgy, 5: gyertyán, 6: bükk, 7: erdei fenyő)

5.5.2 Fafajok egészségi állapotának vizsgálata
A 2011-2012-es aszályos időszak miatt- kiugróan nagymértékű fapusztulás mutatkozott a Mátra déli
lejtőin, feltehetően főként az előző évi aszály hatására. Legnagyobb mértékben a fekete- és
erdeifenyő pusztult a területen, de egyéb állományokban (tölgy, bükk, stb.) is jelentős károk
figyelhetőek meg.
Mintaterület
A vizsgálatra egy gyertyán tölgy és bükk fajokból álló állományt jelöltünk ki, ahol különböző
egészségügyi állapotú fajok fordultak elő. A károsodás mértékének meghatározására földi
mintavételezést alkalmaztunk. A magas egyedeknél földi módszerekkel viszonylag nehezen lehet
mérni objektíven a károsodás mértékét. Számos esetben a földről nem lehetett detektálni a
károsodott területeket
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69. ábra.

70. ábra.

Terepi mintavételezés

Jelentős mértékben károsodott állomány

A vizsgálat helyszínéről csak hiperspektrális légi felvétel volt elérhető, ezért a további vizsgálatok
során nem az előzőekben ismertetett adatfeldolgozási folyamatot alkalmaztuk. A hiperspektrális
felvételek feldolgozására pixel alapú képosztályozást (SAM és ML) és a spektrális indexekből nyert
(NDVI, REP) rétegeket használtuk.
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71. ábra.

A vizsgálatra kijelölt mintaterület RGB megjelenítésben

72. ábra.

A vizsgálatra kijelölt mintaterület CIR megjelenítésben

Az NDVI indexet a hiperspektrális felvétel a vörös (680nm) és a közeli infravörös (800nm) csatornák
alkalmazásával számítottuk. Míg a vörös-él pozíció számítására az alábbi képletet alkalmaztuk:

ρ
− ρ ( 700 nm ) 
REP = 700 + 40  ( red _ edge )

 ρ ( 740 nm ) + ρ ( 700 nm ) 

78

ρ ( red _ edge ) =

ρ( 670 nm ) + ρ ( 780 nm )
2

A hiperspektrális sávok reflektancia-értékeit a fenti képletbe helyettesítve megkaptuk a vörös-él
pozíció (REP) értékeket a vizsgált területen.

73. ábra.

19. ábra Az 5. mintaterület hamis színes NDVI képe

Csupán az NDVI és a REP alkalmazásával nem lehetett leválogatni a károsodott egyedeket, mivel ez
fajspecifikus. Az elemzésre a korábban már említett SVM képosztályozási algoritmust alkalmaztuk a
mintaterületen jellemző fajok osztályozására. Az osztályozáshoz fafajonként különböző szintű
egészségi állapotú tréning területeket alkalmaztunk. A tréningterület kijelölésénél sok esetben nehéz
volt eldönteni, hogy az egyed tényleg egészséges, mivel legtöbb esetben csak a csúcson láthatók a
száradás tünetei.
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74. ábra.

20. ábra Az 5. mintaterületen meghatározott károsodott egyedek

A fajspecifikus osztályozás után minden esetben megvizsgáltuk az NDVI és REP határértékeket, ezzel
is finomítva az osztályok közötti különbségeket.
A képosztályozásnál végül összevontuk az osztályokat az egészségi állapotuk szerint, az alábbi
osztályokat kialakítva:
•
•
•
•

elpusztult fák (a levélzet teljesen elszáradt)
erősen károsodott (a lombozat nagy része károsodott)
közepesen károsodott (elsősorban a csúcshoz közeli levelek károsodottak)
egészséges, nem károsodott
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75. ábra.

A 2. mintaterületen számított egészségi állapot jellemzők (1: egészséges, 2: közepesen
károsodott, 3: erősen károsodott)
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A 4. számú mintaterület képosztályozásának értékelése (3 osztály esetében)
Hibamátrix (pixel)
kocsánytalan
Class
gyertyán
tölgy
csertölgy
gyertyán
30
0
0
kocsánytalan
tölgy
11
64
14
csertölgy
0
46
96
Total
41
110
110

Hibamátrix (százalék)
kocsánytalan
Class
gyertyán
tölgy
csertölgy
gyertyán
73,17
0
0
kocsánytalan
tölgy
26,83
58,18
12,73
csertölgy
0
41,82
87,27
Total
100
100
100

Összefoglaló értékelés (PA- Production Accuracy, User Accuracy)
osztályok
gyertyán
ktl_fiatal_01
csertölgy

PA
(%)
73,17
58,18
87,27

UA
(%)

PA
(Pixel)
100 30/41
71,91 64/110
67,61 96/110
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UA
(Pixel)
30/30
64/89
96/142

6 Soproni-hegység mintaterület
6.1 Mintaterület
A Soproni-hegységben a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság (TÁEG RT.) 2007-ben kezdett kísérleteket a
természetes felújítások körében. Ezek között szerepel a Dalos-hegyi átalakító üzemmódú tömb is.
Elsősorban a Sopron 79, 80, 81, 82, 83 és 84 erdőtagok tartoznak ebbe a területbe (lásd ÁESZ, 2007).

6.2 Célkitűzések
Ezen a területen folynak a „folyamatos erdőborítás” című TÁMOP pályázat vizsgálatai is, és itt voltak
földi lézeres letapogatások is.
Éppen ezért a cél az volt, hogy légi lézeres letapogatás (Airborne Laser Scanning – ALS) adataiból
milyen módon lehetséges a lékek automatikus felismerése és elkülönítése.

6.3 A felhasznált adatok és előfeldolgozásuk
A ChangeHabitats2 (http://www.changehabitats.eu/)projekt keretében a Soproni-hegységet légi
lézeres letapogatással két alkalommal mérte fel a Riegl cég, egyszer 2011.07.12-én lombos, valamint
2012.03.26-án lombtalan állapotban (http://als.nyme.hu/). A felmérések áttekintő adatait az alábbi
táblázat tartalmazza.
16. táblázat.

A repülések fontosabb adatai

Paraméter
Dátum
Repülési magasság
Átfedés
Átlagos pontsűrűség
Érzékelő gyártója
Érzékelő típusa

m.e.

Lombos
Lombtalan
2011.07.12 2012.03.26
m
660
630
%
44
54
pont/m2
22.3
35.7
Riegl
Riegl
LMS-Q679 LMS-Q680

A két felmérés közül a jelen tanulmányban a „Lombtalan” adatokkal dolgoztunk. Ennek elsősorban a
digitális domborzatmodell (DDM – DTM) előállításánál volt előnye. A teljes jelalakos (FWF) adatokból
egy szűrés segítségével leválogattuk az utolsó visszaverődés (Last echoes) pontjait, amelyeknek a
jelszélessége (echo width) 4,5 ns-nál keskenyebb volt. Az ilyen módon előszűrt pontokra utána a
SCOP++ program hierarchikus robosztus interpolációját alkalmaztuk (Kraus és Pfeifer 1998; Briese et
al 2002). A DDM-et 0,5 m-es cellamérettel állítottuk elő, az eredmény az alábbi ábrán látható.
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76. ábra.

A hierarchikus robosztus interpolációval előállított digitális domborzatmodell (DDM)
árnyalással a Sopron 80 tag részleteivel

A borított felszínmodellt (BFM – DSM) a kimondottan erdőterületekre fejlesztett ún. parabola
módszer (Király et al., 2012) segítségével állítottuk elő. Az eredmény a következő ábrán látható.

77. ábra.

A parabola-módszerrel előállított borított felszínmodell (BFM) árnyalással a Sopron 80 tag
részleteivel
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További vizsgálataink alapját a két modell különbségeként előállított faállomány-magassági modell
alkotta (nDSM = DSM - DTM).

6.4 Elemzési módszerek
Az erdők térképezése során nagyon fontos a faállomány-magassági modellje. A jelenlegi magyar
erdőtörvény (2009. évi XXXVII. törvény: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról)
értelmében az erdei fafajokból álló, minimum 20 m széles, legalább 0,5 ha kiterjedésű, a 2 m-es
átlagmagasságot elérő és legalább 50%-os záródású területeket nevezzük erdőknek. A faállománymagassági modellje mind az átlagmagasság, mind a záródás tekintetében jelentős segítséget
nyújthat.
A faállomány-magassági modelljét (nDSM) éppen ezért egy 2 m-es relatív magasságú modellel
metsszük el. Azok a területek, amelyek a 2 m-es relatív modell alatt helyezkednek el, azok a
záródáshiányok, lékek.

78. ábra.

A faállomány-magassági modell (nDSM) és 2 m-es relatív magasságú modell metszete

A záródáshiányok területi összesítéséből az egyes erdőrészletek záródása meghatározható. A
metszetek területnagyságának, valamint alakjának az elemzése alapján, a záródáshiányokból a lékek
kiválaszthatóak, és azokat további elemzésre felhasználhatjuk.

6.5 Eredmények és következtetések
A Sopron 80 tag erdőrészleteinek (A, B, C, D és E erdőrészlet) összes területe 41,6 ha, amelyből 6,7 ha
a záródáshiányos terület. Az ezek alapján meghatározott záródás 83,9%, szemben az üzemtervi
75,4%-kal.
A záródáshiányos területek közül 245 darab 50 m2-nél nagyobb területű lék található a tagban, az
alábbi ábrán látható megoszlásban. Ezen 245 darab léknek az átlagos lékmérete ~180 m2, szórása
287, tehát igen változatos lék-méretekről van szó.
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79. ábra.

A lékek elhelyezkedése a Sopron 80 erdőtagban, valamint a térkép egy részlete

A lékek alakjának az elemzése még számos további lehetőséget is tartalmaz. Például az előző
statisztikában a legnagyobb lékméret több mint 3000 m2-es volt, ugyanakkor geoinformatikai
elemzések sorozatával, azaz befelé, majd kifelé puffereléssel és alakelemzéssel, sikerült az ilyen
kacifántos alakú, amorf lékeket szétválasztani.

80. ábra.

Egy kacifántos lék (világoskékkel), és annak szétszedett változata (sötétkékkel)

Az eredményül kapott egyes lékek területe már alig haladja meg az 1000 m2-t. Természetesen a
geoinformatikai elemzések paraméterezésével tovább finomíthatóak az eredmények, bár az egyes
szakterületek még elvi szinten sincsenek teljes egyetértésben a lék definíciójával.

86

7 Következtetések, javaslatok
7.1 A mintaterületeken elért eredmények összefoglalása
Célkitűzés

Távérzékelt adat

Kiegészítő adatok

Előfeldolgozás,
adatkivonás
NDVI számítás

Erdőszerkezeti
szempontból
homogén és
heterogén
területek
elkülönítése

UltraCam D
légifelvétel
4 sáv (R,G,B,NIR)
50 cm felbontás

361 terepi
mintapont 50 x 50
m-es rácshálóban

Egyes koronák
lehatárolása

UltraCam D
légifelvétel
4 sáv (R,G,B,NIR)
50 cm felbontás

NDVI számítás

Lékek, tisztások és
különböző
szerkezetű
állományok
térképezése

Valós színes (R,G,B)
légifelvétel
(analóg, szkennelt)
20 cm felbontás

Zöld-vörös, zöld-kék
és kék-vörös
arányindexek
kiszámítása
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Elemzési módszer

Eredmény

Hivatkozás

Objektum-alapú
képelemzés (OBIA),
fény-árnyék
(conrast split)
alapú
szegmentálással
Faktoranalízis,
hierarchikus
klaszteranalízis
Objektum-alapú
képelemzés (OBIA),
többszintű
hierarchikus
szegmentálás és
küszöbértékes
összevonás
Objektum-alapú
képelemzés (OBIA)

Lehatárolt
erdőszerkezeti
kategóriák

2.4.1.Erdőszerkezeti
szempontból
homogén, illetve
heterogén területek
lehatárolása

Lehatárolt
fakoronák

2.4.3. Koronalehatárolás

Tisztások, lékek,
fényes és árnyékos
területek
lehatárolva
Homogenitás a
fentiek alapján
nagyobb területi
egyslgekre
(erdőrészlet, rács
stb.) számítható

3.2. Lékek
térképezése –OBIA:
Multiresolution
szegmentációs
technika

Célkitűzés

Távérzékelt adat

Kiegészítő adatok

Kor és fajösszetétel
közelítése
légifelvételek
textúra-mutatói,
valamint „contrast
split” szegmentáció
alapján

Valós színes (R,G,B)
légifelvétel
(analóg, szkennelt)
20 cm felbontás

Erdészeti üzemterv
(shapefile):
kor,
állománytípus

Bolygatottság,
zavarások és kor
térképezése

Landsat űrfelvételidősor (1986-2013)
30 m felbontás, 6
hullámhossztartomány

Állományjellemzők
térképezése igen
nagy felbontású
légifelvételek
alapján

IS 4 SCMC felvételsorozat 5 cm terepi
felbontással
(R,G,B)

Digitális
domborzatmodell

Előfeldolgozás,
adatkivonás

Elemzési módszer

Eredmény

Hivatkozás

GLCM alapú,
Haralick-féle
textúra-mutatók
kiszámítása
„Contrast split
„szegmentáció.
Spearman-féle rang
korreláció,
diszkriminanciaanalízis

3.3. Kor és
fajösszetétel
összefüggései
légifelvételek
textúra-mutatóival

Ortokorrekció,
földfelszíni
reflektancia
kiszámítása
(szolgáltató által
elvégezve)

LandTrendr
módszertan:
Pixelenkénti
trendelemzés és
időbeli szakaszolás,
Változások
osztályozása,
Térbeli szűrés

Sztereó-tájékozás,
ortokorrekció,
borított
felszínmodell
kinyerése
sztereókiértékeléssel

Objektum-alapú
képelemzés:
többfázisú
szegmentálás,
tanulóterületes
osztályozás a
magassági modell
bevonásával

Önmagukban a
nem elegendőek
sem a
korcsoportok, sem
az erdőtípusok
megfelelő
szétválasztására,
bár az utóbbi kb.
70%-os
eredménnyel
végezhető.
Tematikus rétegek:
Legnagyobb
zavarás
Legutóbbi zavarás
Legnagyobb
hirtelen változás
Leghosszabb
zavarás
Leghosszabb
visszazöldülés
Legnagyobb
visszazöldülés
Faállomány
magassági
modellje,
Egyed szintű, kor és
magasság szerinti
osztályozás-
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3.4. Bolygatottság,
zavarások és kor
térképezése
Landsat űrfelvételidősor alapján

4. Mátra-Észak
mintaterület –
Kékes-Észak
erdőrezervátum

Célkitűzés

Távérzékelt adat

Kiegészítő adatok

Egyed szintű fafajtérképezés

Aisa EAGLE II
hiperspektrális
felvétel (128
spektrális sáv, 400970 nm
hullámhossz, 1,5 m
pixelméret)
Leica ALS 70
lérerszkenner
(LIDAR) felvétel

Terepi mintavétel

Egészségi állapot
egyed- és fajszintű
térképezése

Aisa EAGLE II
hiperspektrális
felvétel (128
spektrális sáv, 400970 nm
hullámhossz, 1,5 m
pixelméret)

Terepi mintavétel

Lékek automatikus
felismerése és
elkülönítése

Teljes jelalakos (full
waveform) LIDAR,
22,3 ill. 35,7
pont/m2

Előfeldolgozás,
adatkivonás
Radiometriai és
geometriai
korrekció,
felszínmodell
„moving parabola”
módszerrel

Radiometriai és
geometriai korrekció

Teljes jelalakos
adatok előszűrése,
robosztus
interpoláció, borított
felszínmodell
előállítása parabola
módszerrel
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Elemzési módszer

Eredmény

Hivatkozás

Képszegmentálás
Lidar-adatokon,
fásszárú vegetáció
leválogatása,
Hiperspektrális
adatok MNF- vagy
PCtranszformációja és
SVM alapú
osztályozása, majd
adatfúzió a
szegmenseken
NDVI és Red Edge
Position (REP)
indexek
SVM osztályozás

Egyed szintű fafajés famagasságtérkép

5.5.1. Fafajok
osztályozása

Tematikus téképek:
- elpusztult fák
- erősen
károsodott
- közepesen
károsodott
- egészséges, nem
károsodott
Lékek azonosítása

5.5.2. Fafajok
egészségi
állapotának
vizsgálata

Metszés 2 m-es
relatív magasságú
modellel, az így
kapott lékek
területének és
alakjának elemzése
befelé és kifelé
puffereléssel

6. Soproni-hegység
mintaterület

7.2 Általános következtetések és ajánlások
Az esettanulmányokból az alábbi általános következtetéseket vonhatjuk le:
1. Az ország teljes területére 2007 óta több időpontra is elérhető 40-50 cm felbontású
ortofotók objektum-alapú képelemzési módszerek használatával alkalmasak az
erdőállományok heterogenitásának vizsgálatára.
2. Az ortofotók geometriai hibái gyakran nem teszik lehetővé az egyedszintű beazonosítást.
Ebben az esetben az eredeti légifelvételek és tájékozási paraméterek beszerzése, majd az
ortokorrekció (sztereokiértékeléssel összekötött) elvégzése pontosabb eredményt adhat.
3. A természetes színes sávok (vörös, zöld, kék) esetén a vörös-zöld arányindex vegetációs
indexként korlátozottan bár, de használható az elemzésekben.
4. A közeli infravörös (NIR) sáv megléte javítja az elemzések pontosságát, mert lehetővé teszi az
infravörös és vörös sávok arányain alapuló vegetációs indexek, főképp az NDVI kiszámítását.
5. A lékek, tisztások, hagyásfák az árnyék-fény-szétválasztáson alapuló „contrast split”
szegmentáció után végzett osztályozással lehatárolhatók. Az egyes állományok
heterogenitása szintén vizsgálható e módszerrel.
6. Az egyes fakoronák lehatárolása a látható (kék) sávon történt hierarchikus szegmentálás és a
többi színsávot figyelembe vevő küszöbértékes összevonás segítségével elvégezhető.
7. Az archív légifelvételek 3D-kiértékelése magassági (3D) információhoz is juttat, így a
legköltséghatékonyabb módja a magassági információk kinyerésének.
8. A magassági (3D) információk bevonása minden esetben jelentősen javítja az egyedek
lehatárolásának és osztályba sorolásának, illetve az egyéb jellemzők térképezésének
megbízhatóságát. Ezért ha csak lehetséges, használjunk (Lidar- illetve sztereokiértékeléssel
nyert) magassági adatokat.
9. A referencia- és kiegészítő adatok kulcsfontosságúak a vizsgálatok elvégzéséhez, az
eredmények validálásához.
10. A légifelvételek alapján számított Haralick-féle (GLCM-alapú) textúra-mutatók bizonyos
erdészeti paraméterekkel szignifikáns korrelációt mutatnak, ám önmagukban nem
alkalmasak ezek térképezésére. Komplex, többváltozós elemzésekben azonban indokolt a
használatuk.
11. Az ingyenesen elérhető Landsat űrfelvétel-idősorból kinyerhetők az elmúlt kb. 30 éves
időtávra a bolygatottságra, zavarásokra, korra – és így összességében a homogenitásra
vonatkozó információk. A LandTrendr módszer alkalmazása ugyanakkor komoly
paraméterezést és kalibrációt igényel.
12. A megfelelő felbontású hiperspektrális felvételek magassági (Lidar- vagy sztereókiértékelt)
adatokkal kombinálva alkalmasak az egyed- és fajszintű térképezésre, az egészségi állapot
megfigyelésére. A feldolgozás során a képobjektumok lehatárolását a magassági adatok
alapján érdemes elvégezni, majd a spektrális adatok bevonásával lehet elvégezni a fajszintű
azonosítást és az egészségi állapot térképezését.
13. A távérzékelt adatokból történt információ-kinyerés végeredménye térinformatikai
rendszerbe illeszthető, ahol további elemzések alapjául szolgál. Egyes elemek önmagukban
értelmezhetők (pld. lehatárolt egyedek, fafaj, lékek, stb.), más paraméterek a mintavétel
tervezésében, az állományok általános jellemzésében játszanak szerepet (pld. árnyék/fényarány, textúra-paraméterek, stb.).
90

7.3 Légifényképezéssel, valamint VHR űrfelvételekkel szemben támasztott
követelmények
Amennyiben egy vizsgálati területről aktuális képanyagot szeretnénk beszerezni, akkor az alábbi
lehetőségek közül választhatunk:
•
•
•

Nagyon nagy felbontású (Very High Resolution – VHR) űrfelvételek;
Mérőkemarás légifényképezések;
Amatőrkamerás felmérések.

7.3.1 VHR űrfelvételek
Az IKONOS (IKONOS-2) műhold pályára állításával (1999.09.24) kezdődött a VHR űrfelvételek
korszaka, amely kifejezés alatt az 1 m, vagy annál jobb felbontású űrfelvételeket értjük. A VHR
űrfelvételek áttekintését segíti a következő táblázat:
Üzemeltető

NEV

Típus P
m
Space Imaging IKONOS-2
1999.09.24 P+MS
DigitalGlobe QuickBird 2 2001.10.18 P+MS
OrbImage
OrbView-3
2003.06.26 P+MS
ImageSat
EROS B
2006.04.25 P
KARI
KOMPSAT-2 2006.07.28 P+MS
DigitalGlobe WorldView-1 2007.09.18 P
GeoEye
GeoEye-1
2008.09.06 P+MS
DigitalGlobe WorldView-2 2009.09.18 P+MS

17. táblázat.

START

MS
m
1
0.61
1
0.7
1
0.5
0.41
0.46

Spektrális Radiomet Időbeni Pásztaszél CE90
sáv
bit
nap
km
4
4
11
2.9
11
2.44
4
11
3.5
16.5
4
4
11
3
8
1
10
4
7
4
4
15
1
11
5.9
17.6
1.65
1
11
3
15.3
1.8
8
11
3.7
16.4

Ár
USD/km2
15
20
23
25
25
19

5
5
5

22
25
38

A VHR űrfelvételek áttekintése

Geometriai felbontása jelenleg a GeoEye-1 műholdnak van mind pánkromatikus (0,41 m), mind
multispektrális (1,65 m) módban. A WorldView-2 űrfelvétel 8 spektrális sávjával emelkedik ki, míg a
legnagyobb pásztaszélessége a WorldView-1 műholdnak van (17,6 km). A VHR felvételek átlagos ára
20-25 USD/km2 érték körül van, de ez jelentősen megemelkedhet sürgős rendelésekkor, komolyabb
feldolgozási szinten, stb. A korábbiaknál gyengébb, az újabbaknál jelentősen jobb pontossági
mutatókat találunk.
A fent felsorolt műholdak közül több is alkalmas a sztereó-felvételek készítésére, mégpedig sávon
belüli (along track v. in-track) módban, mivel ezek ún. agilis érzékelők. Ez azt eredményezi, hogy a két
felvétel között nagyon rövid idő (max. pár perc) telik csak el, ami sokkal jobb kiértékelést tesz
lehetővé. A sztereó felvételek alapesetben kétszeres áron kaphatók, azaz 40-50 USD/km2.
A VHR űrfelvételeket szolgáltató cégek többsége magáncég. Jelenleg – újabb egyesülések révén –
szinte az összes ilyen típusú érzékelő a DigitalGlobe cég kezében van. Korábban az IKONOS a
SpaceImaging cég tulajdonában volt, később az OrbImage céggel való egyesülés során jött létre a
GeoEye cég (~2006), majd legutóbb a DigitalGlobe és a GeoEye egyesült.
7.3.2 Mérőkamerák
A digitális légifényképek készítésének az eszközei a digitális mérőkamerák. Jelenleg két alapvető
konstrukciós típus terjedt el, az egyik a VHR-űrfelvételeknél is használatos sor-szenzor (1D érzékelő),
a másik a teljes képérzékelő (2D érzékelő)
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•

•
•

Az 1D-s érzékelőjű kamerák közül a fotogrammetriában a legelterjedtebb a Leica ADS (Airborne
Digital Sensor) sorozat, jelenleg az ADS80 és az ADS100 modellek elérhetőek. Az előbbi 12 000
pixeles sorszenzorokat tartalmaz, míg az utóbbi 20 000 pixeleseket.
A 2D-s érzékelőjű kamerák közül hazánkban a Vexcel/Microsoft UltraCAM sorozat a
legelterjedtebb. a Leica ADS (Airborne Digital Sensor).
A fenti két, tényleges mérőkamera-csoport mellett az utóbbi időben egyre jobban elterjedtek a
középformátumú digitális kamerák, amelyeket általában ALS adatok kiegészítéseként szoktak
használni. Ezekre példa a RolleiMetric AIC (Aerial Industrial Camera) sorozata (P20,25,45,65,
stb.), de ezek általában azonos digitális hátfalakra épülnek, a kalibrálásukat az adott gyártó végzi
el. Erősen terjed ebben a szegmensben a Leica RCD30 is.

7.3.3 Nem mérőkamerák
Bár korábban úgy tartottuk, hogy a nem metrikus kamerák nem nagyon alkalmasak térképezési célra,
jelenleg ez sokat változik. Ugyanis már elérhető áron vannak olyan kamerák, amelyek jó metrikus
tulajdonságokkal bírnak, valamint a feldolgozási módszerek fejlődése következtében egy kevésbé
pontos kamerát is jobban lehet kalibrálni manapság, amely jelentősen megnöveli ezeknek a
használhatóságát.
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7.4 Ajánlások hiperspektrális felvételek feldolgozásához
7.4.1 Tanító- és mintaterületek kijelölése
Ahhoz, hogy faj szintű képosztályozást végezzünk, ismerni kell a vizsgált területen lévő fajokat és
ezekből tanító és ellenőrző területeket kell mérni GPS-el. A tanítóterületek kijelölésénél az alábbi
szempontokat érdemes szem előtt tartani:
-

-

-

-

-

A tanítóterületek minimális mérete 15 pixel (osztályonként), de minél több van annál jobb.
Egyes algoritmusok tanító pixel igénye az input adat spektrális sávjai (n) +1 sáv. Ilyen korlát
van a Maximum Likelihood algoritmus esetében.
Az ellenőrző területeknek legalább akkora méretűnk kell lenni, mint a tanító terület (célszerű,
ha más helyen helyezkedik el, mint a tantó terület). Az osztályozás megbízhatósága miatt
célszerű növelni az ellenőrző területeket legalább a tanítóterület kétszeresére.
Amennyiben különböző életkorú állományok találhatóak a vizsgálati területen, célszerű
minden életkorból mintát gyűjteni a tanítás céljára
Bizonyos fajok azonos időszakban eltérő vegetációs stádiumban illetve eltérő egészségi
állapotban lehetnek azonos területen belül is. Ebben az esetben célszerű fajon belül is
különböző csoportokat létrehozni.
Bizonyos statisztikai vizsgálatokkal (pld. Jeffrey-Mattusita vizsgálat) már a tanító területek
spektrális paraméterei alapján meg lehet mondani a statisztikai kapcsolatok nagyságát az
egyes csoportok között.
A Lidar adatok szegmentálásával meghatározhatóak a koronahatárok, amely segítségével
pontosabban leválogathatóak a tanító pixelek

7.4.2 Adatok előfeldolgozása és képosztályozás
Különböző előfeldolgozási és képosztályozási módszerek léteznek, azonban olyan módszer, ami
minden körülmény között a legpontosabb becslést adná, olyan nem létezik. A képosztályozást
célszerű tapasztalt szakemberrel végeztetni, mivel a célszoftverekben alkalmazott és ajánlott sémák
nem biztos, hogy használhatóak a konkrét feladatra.
A HS felvételek előfeldolgozása és képfeldolgozása során az alábbi szempontokat érdemes
figyelembe venni:
-

-

Ügyelni kell a sávok mozaikolására, itt célszerű lehet valamilyen radiancia normalizációt
végezni
A HS felvételeknél alkalmazott információnyerési technológiák (PCA, MNF) jelentősen
csökkenthetik a zaj mértékét
A nem tanítóterületes osztályozás során (pld. ISODATA) a kapott eredmények alapján
következtethetünk, hogy bizonyos területeke azonos vagy különböző csoportba tartozhatnak
a spektrális tulajdonságuk alapján.
Bizonyos esetekben számolni kell az árnyékos pixelekkel, amelyek akár külön osztályozási
kategóriát is kaphatnak.
Egyes fajok, még a nagy becslési pontosságú osztályozási modellekkel sem osztályozható
megfelelően, itt célszerű ezeket a fajokat összevonni az osztályozás végén.
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7.5 Hiperspektrális felvételezéssel és felvételekkel szemben támasztott
követelmények
7.5.1
•
•
•
•
•
•

•
•
7.5.2
•
•
•
•
•

Felvételezés tervezése, körülményei
- A sávok tervezésénél törekedni kell, hogy minél kevesebb sávval fedjük le a mintaterületet
- Legalább 25% átfedés a sávok között
- Legjobb az É-D repülési irány
- Minimális napmagasság: 30fok (minél magasabb a napmagasság annál kisebbek az
árnyékok)
- Csak teljesen felhő és páramentes időszakban érdemes a felvételezést elvégezni
- A felvételezéssel egy időben célszerű terepi spektrofotométeres méréseket végezni sötét és
világos kalibrációs felületekről. Legalább 3*3m kiterjedésű, nem árnyékolt homogén felszínek
(aszfalt, beton, kalibrációs ponyva, stb)
- Minél rövidebb idő alatt célszerű a felvételezést elvégezni
- Az adatfelvételezést csak éves kalibrációval kalibrált szenzorral lehet elvégezni
Hiperspektrális felvételek tulajdonságai
- Spektrális tartomány: minimum 450-900nm
- Spektrális mintavétel: minimum 10nm
- Radiometriai felbontás (szenzornál mért): minimum 11bit
- Feldolgozottsági szint: minimum radiometriai és geometriai korrekció
- Geometriai felbontás: legalább 1,5m

7.6 Légi lézeres letapogatással (Airborne Laser Scanning – ALS) szemben
támasztott követelmények
•

Tervezés
o Sensor
 Márka: ne legyen „no name”, legjobbak: Riegl, Optech, Leica;
 Full Waveform (FWF); vegetáció vizsgálatánál nagyon fontos, hogy a sensor
alkalmas legyen az FWF adatok rögzítésére.
o Pontsűrűség
 kis (… - 1 pont/m2): nagyobb területek felmérésére, domborzatmodellezésre,
nagy-kiterjedésű erdőterületek átfogó vizsgálatára megfelelő;
 közepes (1 pont/m2 - 10 pont/m2): leggyakrabban használt, mind
domborzatmodellezésre, mind faállomány-szintű vizsgálatokra alkalmas;
 nagy (10 pont/m2 - …): speciális esetekben van csak rá szükség, egyesfák
vizsgálatára is alkalmas
o Átfedések
 kerülendők a nagyon inhomogén pontsűrűséget eredményező átfedések (pl.
40%-50%)
 magassági struktúráknál (erdők, városok) jobb alacsonyabb pásztán belüli
pontsűrűség, de nagyobb (min 50%) pászták közötti átfedés; ilyenkor több
nézőpontból látjuk ugyanazokat az objektumokat
o Kiegészítő adatok
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•

•

terepi illesztőfelületek mérése: célszerű mesterséges, ferde sík lapokkal
határolt felületek (pl. háztetők, esetleg rézsűk) geodéziai pontosságú mérése,
amelyek lehetővé teszik mind a Hz-, mind a V-irányú
illesztést/pontosságvizsgálatot
terepi referenciák:


Megvalósítás
o megfelelő időjárási körülmények
 szél: lehetőleg szélcsend, de ha az nincs, akkor se legyen turbulens az idő, ne
dobálja a gépet;
 pára: az erős pára teljesen tönkreteheti a méréseket, de jelentősen
magasabb páratartalom megengedhető, mint a képi felvételeknél;
 fény: elvileg éjszaka is történhet a felmérés, de gyakorlatban ez nem
jellemző, ugyanakkor az erős napsütés inkább már zavaró, de ha egyszerre
készülnek képi adatok is, akkor az nyilván fontosabb
o megfelelő pilóta: igen komoly feladat hosszú, nagy precizitást igénylő repülési tervek
kivitelezése, nem megfelelő repülés (navigátor/pilóta) egyenlőtlen adatsűrűséget,
vagy akár adathiányos területeket is eredményezhet, legyen a cégnek referenciája
Adatok előfeldolgozása
o pontossági mérőszámok: az adatok előfeldolgozását végezze el a felmérést végző cél,
adjon le jelentést a feldolgozásról, különösen fontosak a pontossági mérőszámok;
o Formátum: lehetőség szerint kérjünk borított felszínmodellt (BFM – DSM) és digitális
domborzatmodellt is (DDM – DTM) valamilyen szabványos raszteres formátumban,
bár az utóbbi sokszor igen nagy munkát igényel;
o Minden esetben kérjük el a (z akár osztályozott) pontfelhőt is, általánosan elterjedt
és nyílt formátum az ASPRS LAS formátuma (lásd pl. ASPRS LAS 1.4 Format
Specification, November 14, 2011), de sokan használják a sima szövegfile-okat is,
amelyek az XYZ koordinátákon kívül sok egyéb adatot is tartalmazhatnak (RGB, I,
Echo Number, normális, stb.)
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