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1 Szakirodalmi áttekintés: távérzékelési adatok és módszerek a 
hazai és nemzetközi erdőtérképezési gyakorlatban 

1.1 Bevezetés 

1.1.1 A távérzékelésről általában: definíció és jellemzők 
A távérzékelési és térinformatikai módszerek egyre nagyobb teret nyernek a földfelszín 
vizsgálatában, a felszínen lezajló folyamatok elemzésében. A földmegfigyelő műholdak felvételei 
ma már több évtizedre visszamenően elérhetők. Az archív felvételekben rendelkezésünkre álló 
adatmennyiség ma is rohamosan növekszik, és az új fejlesztéseknek köszönhetően egyre 
nagyobb a felvételek adat tartalma is. 

Az in situ módszerekkel összevetve a távérzékelési eljárások jóval nagyobb területről 
szolgáltatnak egyidejűleg adatokat. Ezen túlmenően az archív távérzékelési adatok 
felhasználhatók arra, hogy elemzésünket kiterjesszük olyan időperiódusokra is, amelyekről más 
adat nem áll rendelkezésre. 

Bár a távérzékelési eljárások csak részleges információt szolgáltatnak a földfelszín egy darabjáról, 
más adatokkal összevontan elemezve jelentősen hozzájárulnak tudásunk bővítéséhez, a 
földfelszíni folyamatok leírásához. A földrajzi információs rendszerek (FIR, vagy GIS – 
Geographical Information Systems) hatékony és egyre szélesebb körben használt megoldást 
jelentenek a különböző forrásokból származó adatok integrációjára és elemzésére. 

Mindezek figyelembevételével elmondható, hogy a távérzékelési és egyéb forrásból származó 
adatok kombinálásával kiterjeszthetjük tudásunkat mind térben, mind időben. 

A távérzékelés azon technikák összessége, amelyek segítségével információt szerezhetünk a 
megfigyelés tárgyáról, anélkül, hogy azzal közvetlen fizikai érintkezése kerülnénk. 

A távérzékelési eljárások legfőbb jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. A megfigyelt tárgyat nem befolyásolják, nem roncsolják, annak állapotát nem változtatják meg. 

2. A távérzékelési eljárások alkalmazásával valós fizikai mennyiségekből indulunk ki, s ebből 
fakad e módszerek objektivitása. A feldolgozás során ezekből az adatokból mennyiségi 
(kvantitatív) és minőségi (kvalitatív) információkat is nyerhetünk. 

3. A távérzékelési eszközök, módszerek és eljárások nagy választéka lehetővé teszi, hogy mindig 
az adott kutatás, kérdésfelvetés témájához válasszuk ki a megfelelő észlelési módot és 
adatfeldolgozási eljárást. 

4. A távérzékeléshez alkalmazott eszközök lehetővé teszik, hogy az elektromágneses spektrum 
látható tartományán kívüli hullámhosszokon is végezzük a környezet megfigyelését - így a 
láthatatlan láthatóvá válik. 

5. Az összegyűjtött, eltárolt adatok bármikor feldolgozhatók, együtt elemezhetők más időpontú 
vagy különböző helyen készült felvételekkel, lehetővé téve ezáltal az összehasonlító elemzést, a 
változásvizsgálatokat, a folyamatok nyomon követését. Az elemzések megismételhetők, így a 
rögzített felvételek mindig értékes új információk forrásai lehetnek, például a 
változásvizsgálatokban. 

6. A távérzékelési technikák lehetővé tetszik nagy térbeli kiterjedésű területekről rendkívül rövid 
idő alatt sok adat gyűjtését. 
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7. A távérzékelési eljárásokkal más módszerekkel elérhetetlen, megfigyelhetetlen területek is 
megfigyelhetők. 

8. Jó térbeli és időbeli mintavételezésű adatrendszert szolgáltat. 

9. Fajlagosan olcsó.  

Mindezen szempontok figyelembevételével elmondható, hogy a távérzékelési eszközök és 
módszerek alkalmazásával új távlatok nyíltak a környezet megfigyelésében. 

1.1.2 A távérzékelés történetének rövid áttekintése 
A távérzékelés alapelve a fény és az anyag kölcsönhatásain, azok vizsgálatán alapul. Ezeket a 
messzire vezető gondolatokat először Krinov orosz tudós fogalmazta meg 1947-ben. A 
multispektrális leképezés és elemzések alapelve is innen származtatható. Az objektumok 
felismerésében, a folyamatok leírásában addig ismeretlen távlatok nyíltak: nem csak a jelenségek 
természetének, hanem időbeli változásaiknak a tanulmányozása is lehetővé vált. 

A távérzékelés előzményei már a fényképezés feltalálásával, majd a ballonról történő 
fényképezéssel az 1800-as évek közepe táján megjelentek. A XX. században a légifényképezés 
és a kísérleti rakétákról történő fényképezés is a mai technikák előfutárának tekinthető, a 
„távérzékelés” kifejezést csak az 1970-es évektől, a műholdas földmegfigyelő rendszerek 
megjelenésétől használják. Az első űrfelvételt a Földről az Explorer-6 amerikai műhold készítette 
1959-ben (Büttner, 1996). A távérzékelési módszerek elterjedését, egyre szélesebb körű 
alkalmazását nagyban elősegítette az első erőforrás-kutató műhold, az ERTS-1 (később Landsat-
1) fellövése (1972). Az 1980-as évekig csak az USA és a Szovjetunió dolgozott űrtávérzékeléssel, 
de azóta egyre több ország állított pályára katonai és polgári célú távérzékelési műholdakat. A 
Landsat-sorozat azóta 8 tagot ért meg, az 1986-ban indított francia SPOT program a hatodik 
műholdnál tart. A nagy állami műholdprogramok mellett az 1990-es évek legvégén megjelentek a 
magántőke által finanszírozott, profitorientált műholdprogramok, amelyek azóta is dinamikusan 
fejlődnek. 

A szenzorok fejlődése, az adattároló kapacitás növekedése és az adatátviteli technikák fejlődése 
következtében a felvételek egyre több információt tartalmaznak. A térbeli felbontás növekedése a 
legszembetűnőbb, az első Landsat-műhold 80 m-es felbontásához képest a ma polgári célra 
elérhető legjobb térbeli felbontású Geoeye-2 felvétel pánkromatikus sávjának felbontása 34 cm. A 
jövő egyik iránya a hiperspektrális (több mint 20, igen keskeny - 2-10 nm sávban - felvételező) 
technika előretörése, amit a légi távérzékelésben már tapasztalhatunk (AVIRIS, DAIS, HyMap, 
CASI, AISA stb.), és az űrtávérzékelésben is megjelentek (EO-1 Hyperion, PROBA Chris). 
Szintén itt kell megemlíteni a hiperspektrális légi-, és űrfelvételek feldolgozásához szükséges, 
kiegészítő adatokat is szolgáltató kézi radiométereket - mint nem képalkotó eszközöket. 

A különböző felbontások, információ-formák növekedése azonban nem kiegyensúlyozott, hiszen 
az információmennyiséget továbbra is limitálják egyes technikai tényezők (szenzorok spektrális 
érzékenysége, adatátviteli korlátok stb.), ezért jelenleg valamilyen kompromisszumot 
mindenképpen kötni kell. A nagy térbeli részletesség egyrészt az egyszerre felvételezhető terület 
nagyságának rovására, másrészt a spektrális információ-tartalom rovására megy például a 
nagyon nagy felbontású (Very High Resolution, VHR) űrfelvételeknél, ahol a multispektrális 
felvételezési csatornák száma kevés (pl. 4 db a QuickBird és IKONOS műholdak felvételei 
esetében). 

Az űrtávérzékelés mellett gyorsan fejlődnek a légi távérzékelési eszközök is, amelyek kisebb 
területek felvételezésben játszanak kiemelkedő szerepet. Alkalmazásuk esetén a repülés ideje 
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rugalmasan megválasztható, így a terepi mintavételezéssel könnyen harmonizálható. Az 1950-es 
években a színes infravörös légifelvételek voltak ebből a szempontból a legfontosabb adatok 
vegetáció-térképezési célokra. Ma már mind a légi multi-, és hiperspektrális, mind az aktív radar 
és lidar eszközök bizonyították már hasznosságukat a vegetáció-, így az erdőtérképezésben is. 

A szenzorok fejlődése mellett a számítástechnika rohamos fejlődése lehetővé tette a digitális 
felvételek és előfeldolgozási-elemzési technikák rohamos elterjedését. Az információtartalom 
növekedése újra és újra „feladja a leckét” a felvételekből kinyerhető hasznos információk 
kinyerése szempontjából, újabb és újabb feldolgozási módszerek kidolgozására sarkallja a 
kutatókat. A nagy térbeli felbontású rendszerek megjelenése a pixel alapú feldolgozási technikák 
mellett újabb - több pixel alkotta - objektum-alapú feldolgozási módszerek fejlődését generálta. Új 
szoftverek jelentek meg a piacon a spektrális felbontás növekedésére következtében is, nem is 
beszélve az újabbnál-újabb elemző algoritmusok szoftverekbe történő beépítéséről. 

1.1.3 Alkalmazási területek, különös tekintettel az erdészetre 
A távérzékelés egyik legjelentősebb alkalmazási területe a természeti erőforrások kutatása. 
Napjainkban egyre gyakrabban szembesülünk azzal, hogy a Föld erőforrásai nem végtelenek. Az 
erőforrásokkal történő hatékonyabb gazdálkodásban az alábbi területeken segíthet a 
távérzékelés: 

1 A természeti erőforrások felmérése: nem megújuló – mint például fosszilis 
energiahordozók, nyersanyagok –, valamint megújuló – mint például napsugárzás, 
vízkészlet, talajkészlet (földértékelés, talajtérképezés), valamint az ezek alapján 
kialakult növényzet (vegetációtérképezés és állapotbecslés) – erőforrások felmérése, 
hatásvizsgálatok. 

2 A természetben – sajnos egyre gyakrabban – előforduló szélsőséges jelenségek, és 
azok hatásainak vizsgálata: viharok, esőzések, aszály, természetes tüzek, földrengés, 
szökőár stb. 

3 Az ember, és az emberi tevékenységek környezetre gyakorolt hatásainak felmérése: 
környezetszennyezés, bányászat, ipar, mező- és erdőgazdálkodás (erdőtérképezés, 
erdőnyilvántartás, erdősítés/újraerdősítés tervezése, erdőtűz észlelés), terület-, és 
földhasználat tervezése. 

4 Monitoring és modellezés: az előbb említett felmérések időbeni változása, valamint 
ezek alapján a jövőbeni várható alakulása. 

Az erdészeti távérzékelés mindegyik részterületen alkalmazható. Egyrészt az erdők felmérésére, 
a természeti csapások hatásának vizsgálata (pl. széldöntések, viharkárok), másrészt az 
erdőgazdálkodás, valamint egyéb emberi tevékenység (pl. levegőszennyezés) hatásainak 
felmérésére, az erdők időbeni változásának megfigyelésére (monitoring), valamint a monitoring 
eredményei alapján történő modellezésre.(Király, 2007.) 

A magyar erdészek már mintegy 150 éve foglalkoznak távérzékeléssel. Újsághy Zsigmond 
erdőmérnök-hallgató már 1854-ben vázolta tanárának a fényképek alapján történő térképezés 
elméletét. Bár akkor még nem volt megfelelő torzulásmentes alapanyag, de az elv helyessége, 
miszerint: „…az ortogonális projectio minden méreteit, tehát úgy a vízszintes mint a függélyes 
távolságokat levezetni lehet…” beigazolódott (Németh, 1998). 

Az 1879. évi XXXI. törvénycikk, az első magyar nyelvű erdőtörvény, jelentős változásokat hozott 
az erdőgazdálkodásban, mivel előírta az üzemterv alapján történő gazdálkodást. 1880-ban jelent 
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meg a törvényhez kapcsolódó erdőrendezési utasítás, amely részletesen szabályozta az erdők 
felmérését, térképezését és területszámítását úgy, hogy a II. Világháborúig a térképek készítési 
módja és külalakja nem változott. 

Az 1896-os Ezredéves Kiállításon számos erdészeti térképet is bemutattak. A besztercebányai 
igazgatóságon Csiby Lőrinc vezetésével akkor már pár éve sikeres kísérleteket folytattak fotó- 
teodolittal, és a műszert, valamint a segítségével készült térképet be is mutatták (Németh, 1998). 
Csiby Lőrinc munkáival az 1900-as párizsi nemzetközi kiállításon számos díjat nyert. 

Jankó Sándor 1917-ben Pozsonyban jelentette meg az első magyar nyelvű fotogrammetria 
könyvet (Jankó, 1917). Utódja, Sébor 1930-ban jelentette meg tanulmányát „Fotogrammetria az 
erdőgazdaság szolgálatában” címmel. 

A II. Világháborút követően az 1948. évi ideiglenes erdőrendezési utasítás szerint az ún. 
ideiglenes üzemtervekhez 1:75 000-es méretarányú átnézeti térképvázlatot is kellett készíteni. 

Ezen túl előírták a terület-kimutatásokat is. Ezt hagyományos módszerekkel nagyon lassan 
lehetett csak megvalósítani, ezért a fotogrammetriai módszer kikísérletezésével Bezzegh Lászlót 
bízták meg, aki akkor az ERTI Erdőrendezési Osztályának vezetője volt. 1949-ben nagy 
lendülettel vetette magát a munkába, amely során a Honvéd Térképészeti Intézet Wild A5 
autográfját használták (Bezzegh, 1949). 1951-ben a munka abbamaradt. 

1952–1956 között az Erdészeti Földméréstani Tanszéken foglalkoztak gyakorlati 
fotogrammetriával. Sébor János és munkatársai több cikkben is beszámoltak eredményeikről, 
amelyek – ekkor még – elsősorban a földi fotogrammetria tárgyköréből kerültek ki [66. Sébor et al 
(1954)]. 

Az erdőrendezés 1959/60-tól kezdett el újra a fotogrammetriával foglalkozni, amikor sikerült 
beszerezniük egy Zeiss Stereotopot, valamint egy Zeiss C5 típusú sztereóplanigráfot. Pár év alatt 
kialakult a megfelelő munkamódszer is. Általában a Stereotopot alkalmazták, a tájékozáshoz 
szükséges illesztőpontokat meglévő térképekről vették le, és így egészítették ki az előző 
üzemtervezés 1:10 000-es térképeit. Amennyiben nagyon változatos volt a terep, vagy 
ferdetengelyű volt a felvétel, akkor a kiértékelést a szeteroplanigráfon végezték el. Sík vidékeken 
a térkép-kiegészítéseket az erdőrendezők végezték a légifénykép-átrajzolók segítségével. 

Az első erdészeti célú légifényképezés elkészítése szintén kapcsolódik az Erdészeti és Faipari 
Egyetem Földméréstani Tanszékéhez. Teszárs Géza egyetemi adjunktus és munkatársai 1960-
ban készíttették el a Soproni-hegység első légifényképezését (Teszárs, 1960a). Eredményeiket az 
Erdő című folyóirat több számában jelentették meg (Teszárs, 1960a; Teszárs, 1960b). 

Az erdőrendezési gyakorlatban a 60-as évektől kezdődően évről évre egyre nagyobb területeket 
fényképeztettek le az üzemtervek elkészítéséhez. Hosszas kísérletezgetések során végül is a ~ 
1:10 000-es fekete-fehér képanyag vált a legelterjedtebbé. 

Az EFE Földmérési és Távérzékelési Tanszékén elsősorban Czimber Kornél fejlesztői 
munkájának köszönhetően 1996-ban elkészült a STEREO program, amely digitális 
sztereófotogrammetriai kiértékelést tett lehetővé. Egy évvel később, 1997-ben, elkészült az 
IMAGE digitális képfeldolgozó program, amelybe az ortofotó-előállítás is beépítésre került. Ez volt 
az első magyar fejlesztésű program, amely az ortorektifikációt megvalósította. 

Az ortofotóval kapcsolatos kutatásoknak nagy lendületet adott a PHARE CBC által támogatott „A 
Fertő-Hanság NP és a Szigetközi TK földrajzi információs rendszerének (GIS) kifej- lesztése” 
című projekt, amelynek keretében az EFE FTT megrendelte Győr-Moson-Sopron megye védett 
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területeinek 1:30 000-es, infraszínes légifényképezését, és a képanyagból kiváló minőségű 
ortofotó-mozaikokat állított elő (Király, 2000). 

Az Állami Erdészeti Szolgálat időközben bevezette a digitális térképezést (ÁESZ, 2000). Jelenleg 
több irodánál, (pl. Szombathelyen, Zalaegerszegen és Debrecenben) folyik üzemszerű ortofotó-
előállítás a DigiTerra Map program segítségével, és gyakran GPS-es illesztőpontmérésekkel. 

Az erdészeti szakigazgatás viszonylag hamar áttért a hagyományos fotogrammetriáról a digitális 
fotogrammetriára, ugyanakkor még mind a mai napig nem használják ki az egyes űrfelvételek által 
nyújtott lehetőségeket. Az űrfelvételek erdészeti alkalmazásaira a nemzetközi szakirodalomban 
számos példát találunk, ugyanakkor a magyarországi alkalmazások csak igen-igen elvétve 
fordulnak elő. 

A földi erőforrás-kutató műholdfelvételeket a nemzetközi erdésztársadalom már évtizedek óta 
alkalmazza. Az erdővel, mint természetes erőforrással való hatékonyabb gazdálkodást a 
távérzékelés a következő területeken segíti: 

1. felmérés, 

2. természetes folyamatok hatásai, 

3. emberi tevékenységek hatásai, 

4. monitoring és modellezés. 

Az erdőterületek, és az erdővagyon felmérésében a távérzékelésnek ott jut jelentős szerep, ahol 
az erdészeti szakma nem rendelkezik jelentős múlttal. Olyan esetekben, ahol az adott ország 
jelentős erdőterülettel rendelkezik, de bizonyos okokból – társadalmi, gazdasági stb. – mégsem 
alakult ki az erdészeti szakigazgatás, a távérzékelésnek még nagyobb szerep jut. 

Ilyen országok például a trópusi esőerdők övében található egyes afrikai országok, valamint az 
indonéz szigetvilág országai. Azokban az országokban, ahol az erdészeti szakigazgatás jelentős 
hagyománnyal rendelkezik – mint például Magyarországon is – a távérzékelésnek a 
hagyományos, évtizedek alatt kialakult terepi felvételezés mellett csak kiegészítő szerep jut. A 
távérzékelés teszi lehetővé azokat a globális erdészeti erőforrás-felméréseket is, amelyek az 
1990-es évektől kezdődően jelentek meg. Ilyen például a globális erdészeti erőforrások értékelése 
(Global Forest Resources Assessment – FRA 2000, URL: http://edcsns17.cr.usgs.gov/ 
glcc/fao/index.html), valamint az erdők és földfelszín változások globális megfigyelése (Global 
Observation of Forest and Land Cover Dynamics – GOFC-GOLD, URL: 
http://www.fao.org/gtos/gofc-gold/land.html). Ezeknek a teljes Földre kiterjedő felméréseknek 
egyre nagyobb szerepe van Földünk folyamatainak jobb megértésében. 

A természetes folyamatok közül, amelyeknek az erdőre gyakorolt hatása jelentős, kiemelnénk a 
különböző természeti katasztrófákat, viharokat, árvizeket, jég- és hókárokat, jelentősebb 
természetes tűzeseményeket. Az ezen természeti csapások által okozott káresemények 
felmérésére a távérzékelés gyakran az egyetlen gyors és hatékony módszer. Földünkön számos 
olyan régió van, ahol az erdőben bekövetkező tűzesetek gyakoriak. Ilyen a boreális erdőöv, a 
mediterrán régió, valamint a trópusi erdőöv bizonyos területei. Azokban az országokban, amelyek 
érintettek ezen természeti csapás által, különféle tűzmegfigyelő, valamint -előrejelző rendszert 
építettek ki. Bár az erdőtüzek gyakran természetes folyamatok következményei, számos olyan 
eset van, amikor emberi tevékenység eredményeként keletkeznek. Globális értelemben az emberi 
tevékenységek közül az erdőirtások azok, amelyeknek legnagyobb az erdőkre gyakorolt káros 
hatásuk. Az erdőirtások gyakran összefüggnek az erdőtüzekkel is, ugyanis a letarolt 

http://edcsns17.cr.usgs.gov/%20glcc/fao/index.html�
http://edcsns17.cr.usgs.gov/%20glcc/fao/index.html�
http://www.fao.org/gtos/gofc-gold/land.html�
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erdőterületeket felégetéssel próbálják művelésre alkalmassá tenni. Az erdőirtásokon, és az 
antropogén eredetű erdőtüzeken kívül a légszennyezés a harmadik legkárosabb hatás. Számos 
tanulmány jelent meg az európai iparvidékek környékén található erdők pusztulásáról, amelyért 
elsősorban a légszennyezés következtében kialakuló savas ülepedéseket tették felelőssé. 

Az erdészeti monitoring a fenti három részterület időbeni megfigyelését jelenti. A monitoring 
tevékenység kapcsán nemcsak átfogó képet kapunk a fenti események időbeni változásáról, 
hanem közelebb juthatunk a kiváltó okok jobb megismeréséhez is. Ugyanakkor a monitoring 
megfigyelések kiváló lehetőséget biztosítanak a különböző modellezések kifejlesztésére és 
tesztelésére is. Az erdészeti monitoring témakörben hazai viszonylatban a legjelentősebb 
megfigyelési hálózatokat, az Erdővédelmi Hálózatot (EVH), valamint a Folyónövedék megfigyelési 
hálózatot (FNM) kell megemlíteni. (Király, 2007.) 

1.2 Adatgyűjtési eljárások 

1.2.1 Az érzékelők (szenzorok) típusai 
A napjainkban használatos érzékelők, vagy más néven szenzorok igen sokféle fizikai mennyiség 
mérésére alkalmasak. A távérzékelési adatgyűjtés folyamatát mutatja be a következő ábra: 

 

1. ábra:   A távérzékelési adatgyűjtés folyamata 

A rendszer összetevői a következők: 

• adóegység, sugárforrás, 
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• vizsgált objektum, 

• hordozóeszköz (platform), 

• érzékelő (sensor). 

A műszereket többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. A működés elve alapján beszélhetünk 
passzív, és aktív szenzorokról: 

1. A passzív szenzorok nem rendelkeznek saját sugárforrással. Természetes eredetű 
elektromágneses sugárzásokat érzékelnek, amelyek forrása általában a visszavert napfény vagy 
a tárgy által spontán kibocsátott sugárzás. Klasszikus példájuk a fényképezőgép, amely egy filmre 
felvitt fényérzékeny rétegre rögzíti a tárgyról érkező sugárzás intenzitásának térbeli eloszlását. 
További példák: a multispektrális szkennerek, a termális szkennerek vagy a mikrohullámú 
radiométerek. 

2. Az aktív szenzorok saját sugárforrással rendelkeznek. A tárgy passzív, a szenzor a kibocsátott 
sugárzás visszavert részét érzékeli. Idetartoznak például a radarok (RAdio Detection And 
Ranging) vagy a lidarok (LIght Detection And Ranging). Az előbbiek a mikrohullámú, az utóbbiak 
az ultraibolya, látható és az infravörös tartományban érzékelő műszerek. 

Attól függően, hogy mely hullámhossztartományokban dolgoznak, megkülönböztetjük az optikai 
és a mikrohullámú tartományban működő műszereket. Az előbbi csoportba tartozik a passzív 
kamerák nagy része, az utóbbiban dolgoznak a radarok, és a mikrohullámú radiométerek. 

Az alkalmazott hullámhossztartományok száma és szélessége alapján három fő csoportot 
különböztetünk meg: 

1. A pánkromatikus felvételeket készítő érzékelők egy – széles – sávban készítenek képet (pl. 
a látható tartomány egészén, vagy a látható és infravörös tartomány integrálásával hozzák létre 
őket). Általában igen jó geometriai felbontással jellemezhetők. 

2. A multispektrális szenzorok az optikai tartományban dolgoznak, húsznál kevesebb, 
viszonylag széles hullámhossz-tartományban (sávban). A sávok elhelyezése egyrészt 
alkalmazkodik azokhoz a légköri ablakokhoz, amelyekben megfigyelések egyáltalán végezhetők, 
másrészt azokhoz a hullámhossz-tartományokhoz, amelyek a felszíni objektumok spektrális 
jellegzetességéből adódóan a leginformatívabbak lehetnek. Ide tartozik az erőforrás-kutató 
műholdak többsége. A sávok szélessége változó, régebben elterjedtebbek voltak a szélessávú 
(broadband) érzékelők, amik több 10 nm-es spektrális sávokon dolgoznak. A keskeny sávú 
(narrow band) szenzorok segítségével lehetővé válik a szűkebb hullámhossz-tartományokhoz  
kapcsolható paraméterek (pld. vörösél, „Red Edge” – ld. később) célzott vizsgálata. A mai 
szenzorok jelentős része szűkebb és tágabb sávok egyidejű felvételezését is lehetővé teszi a 
leggyakrabban vizsgált paraméterek optimális térképezése érdekében. 

3. A hiperspektrális szenzorok húsznál több (de akár 250 – 300), igen keskeny (2-10 nm) 
sávban dolgoznak. A nagy spektrális felbontás (a hordozóeszköz és az alkalmazás 
függvényében) nagy geometriai felbontással is párosul, ezért – és a keletkező hatalmas adatömeg 
feldolgozási igénye miatt - viszonylag kis területeket képesek lefényképezni egyszerre. A 
hiperspektrális felvételeken valamennyi pixel reflektanciája sok keskeny, de egymással 
szomszédos hullámhossz-tartományú értékkel jellemezhető, amely folyamatos reflektancia 
görbével írható le. Ilyen szenzorok például az alábbi, repülőgépre szerelt műszerek: AISA, DAIS, 
AVIRIS, HYMAP, vagy a Hyperion nevű űrszenzor. A szenzorok általában paraméterezhetők, a 
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rögzített hullámhossz-tartományok és a geometriai felbontás az adott felmérés tárgyához 
igazítható. 

A hordozóeszköz feladata, hogy az érzékelőt a vizsgált objektumhoz viszonyítva olyan helyre 
juttassa, ahonnan a visszavert hullámok a felhasználásnak megfelelő módon rögzíthetők. Annak 
alapján, hogy a szenzort milyen eszköz hordozza, és mekkora magasságból készíti a felvételt, 
megkülönböztetünk kézi (vagy földközeli), légi -, és űrszenzorokat. 

1 A kézi szenzorokkal néhány méteres magasságból készülnek a felvételek, vagy mérések. 
Ezek lehetnek pl. multispektrális fényképezőgépek, vagy hiperspektrális, nem képalkotó műszerek 
(FieldSpec, HandySpec). 

2 Légi szenzorokat hordozhat sárkányrepülő, alacsony magasságon, vagy nagy 
magasságon repülő gép. A hagyományos légifényképek mellett egyre nagyobb teret hódítanak a 
nagy térbeli felbontású látható-infravörös, vagy csak a látható tartományban dolgozó digitális 
kamerák is, valamint a több száz keskeny hullámhossztartományban dolgozó, az előbbiekben is 
említett hiperspektrális érzékelők. 

3   Az űrszenzorok hordozói a műholdak. Legnagyobb előnyük a többi eszközhöz képest, 
hogy folyamatos adatszolgáltatásra képesek nagyobb méretű területekről.  Általában 
multispektrális érzékelőket, vagy radarokat hordoznak, de léteznek már hiperspektrális 
űrérzékelők is (pl. Hyperion, 220 csatorna). 

Geometriai felbontás tekintetében beszélhetünk kis -, közepes-, és nagyfelbontású 
felvételekről. Kis felbontás esetén a pixelméret nagyobb mint 100 méter, nagy felbontás esetén 
pedig kisebb mint 1 méter. Általában jellemző, hogy a nagyobb hullámhossz-tartományban kisebb 
a felvételek térbeli felbontása, mert a nagyobb hullámhossz fordítottan arányos az energiával, így 
a minimálisan detektálható energiamennyiséghez nagyobb területre van szükség (Lillesand et al., 
2004). A detektor-technológia fejlődésével ugyanakkor egyre jobb jel/zaj arányt lehet elérni, így az 
elérhető felbontás mind spektrális, mind térbeli értelemben rohamosan növekszik. 

A szenzorok mérési adataiból előállított kép által tartalmazott információk a következőképpen 
osztályozhatók: 

1. Geometriai (térbeli) információk: a tárgyak helye, elhelyezkedése, alakja, felülete stb. Fontos 
mérőszáma a földi pixelméret, azaz a kép egy pontjának a földfelszínen mérhető, valós térbeli 
kiterjedése. 

2. Spektrális információk: a tárgyról érkező sugárzás mértéke. A mérés szenzortól függően egy 
vagy több hullámhossztartományban (spektrális- vagy színképsáv) történik. 

Erdőtérképezési szempontból kiemelt jelentőségűek a passzív optikai-, illetve a lézeres 
letapogató (LIDAR)-technológiák, így a továbbiakban az ezekhez kapcsolódó információkat 
ismertetjük részletesebben. 

1.2.2 Passzív optikai távérzékelés 
Az optikai érzékelők kialakítására sokféle technikai megoldás alkalmazható. Az érzékelők 
fejlődése során számos kisebb-nagyobb újítást alkalmaznak, az idő során azonban csak a jelen-
tősebbek maradnak fent hosszabb távon. Manapság a távérzékelésben a digitális érzékelők szinte 
teljesen kiszorították a korábban legfontosabb fotográfiai rendszereket. A digitális érzékelők 
felépítése a szerint különíthető el, hogy az elektromágneses sugárzást érzékelő eszköz hány 
dimenziós. Amennyiben egy időpillanatban nem áll elő a teljes kép, akkor a képalkotás 
letapogatással (scanning) történik. 
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A régebbi letapogatók esetében az érzékelő 0 dimenziós volt, azaz 1 pixelből állt. Ezeknél a 
rendszereknél valamilyen forgó-mozgó optikai eszköz (leggyakrabban tükör vagy prizma) 
biztosította a haladási irányra merőleges „pásztázást” (2. ábra). Ezeket az érzékelőket éppen 
ezért optikai mechanikai érzékelőknek is hívjuk (optical mechanical scanner, whiskbroom). Mivel 
ilyen érzékelők esetében a haladási irányra merőleges pásztázás jellege az érzékelő kialakításától 
függ, éppen ezért az ezekkel készült felvételeket – elsősorban geometriai szempontból – a 
szolgáltatónak korrigálnia kell az előfeldolgozás során. 

Az 1 dimenziós érzékelők esetében (sorszenzor) a hordozóeszköz mozgása biztosítja a teljes 
képalkotást (pushbroom) (2. ábra). Bár a műholdakon alkalmazott 1D-s érzékelők esetében a 
hordozóeszköz mozgása viszonylag egyenletes, a felvételek tájékozása és ortorektifikálása során 
mégis szükséges a mozgás figyelembe vétele, és modellezése. Erre többféle megoldás is létezik, 
a Gugan és Dowman által javasolt modellben 14 ismeretlen paramétert kell meghatározni minden 
képre úgy, hogy az egyes mintavételi sorok közötti összefüggést dinamikus tájékozási 
paraméterekkel írják le, amelyeket a mintavételi idő alapján alacsony fokú polinommal közelítenek 
(Gugan – Dowman (1988)). 

A 2 dimenziós érzékelők esetében a teljes képsíkon egyszerre történik a képalkotás (2. ábra). 

 

2. ábra:  A különböző dimenziójú érzékelők, 0D, 1D, 2D 

Természetesen még bonyolíthatja a helyzetet, ha az érzékelő több spektrális tartományban 
érzékel. Minél magasabb dimenziójú az érzékelő, annál bonyolultabb technikai megoldások 
léteznek. A 0D- és 1D-s érzékelők esetében valamilyen optikai eszköz biztosítja a különböző 
hullámhosszak szétválasztását, és az érzékelők ennek megfelelően egymás mellett helyezkednek 
el. Ezáltal a hiperspektrális érzékelők esetében sorérzékelőt alkalmaznak a pásztázó letapogatók 
esetében (whiskbroom), valamint területi érzékelőt egyetlen sor érzékelésére (pushbroom). 
Ezeknél ezért elkülönül az érzékelő térbeli, valamint spektrális tengelye. A 2D-s érzékelők 
esetében már nem tudják ezt megoldani, ezért általában több, egymás melletti, külön optikával 
rendelkező egységeket alkalmaznak. Az optikai távérzékelésben alkalmazott nagyobb 
hullámhosszak esetében gyakran speciális anyagból készült optikákat kell alkalmazni. 

Általánosan elmondható, hogy műholdak esetében korábban elsősorban 0D-s érzékelőket 
(pl. Landsat MSS és TM), majd később 1D-s érzékelőket használtak (pl. SPOT). Légi 
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hordozóeszközök esetében pedig az 1D-s és a 2D-s érzékelők elterjedtek. Valamint minél 
nagyobb spektrális felbontású az érzékelő, annál valószínűbb az alacsonyabb dimenzió. 

Digitális mérőkamerák esetében az 1D-s és a 2D-s érzékelőket alkalmazzák. Az 1D-s 
érzékelőjű digitális mérőkamerára kiváló példa a Leica Geosystems ADS (Airborne Digital Sensor) 
sorozata (ADS40, ADS40 2nd Gen, ADS80, ADS100). 

 

3. ábra:  A Leica ADS40 sematikus felépítése 

Ebben az esetben 12000 pixel felbontásúak az 1D-s érzékelők, amelyekből 4+1 sáv tekint lefelé 
(nadir), 4+1 sáv tekint visszafelé (10° backward), és 1 sáv tekint előrefelé (40° forward) (lásd 3. 
ábra). 

A 2D-s érzékelőjű kamerák közül a Z/I Imaging cég DMC-je (Digital Mapping Camera – DMC) volt 
hosszú ideig az első, később a Vexcel cég UltraCAM sorozata teljesen átvette a vezetést. Az 
osztrák, gráci székhelyű Vexcel cég több kis érzékelő egymás mellé tételéből valósította meg a 
nagyobb érzékelőt, ezáltal jelentősen olcsóbban tudták így előállítani. Leberl professzor dolgozta 
ki a több érzékelő képének összekalibrálását (Leberl ()). Később a Microsoft felvásárolta a Vexcel 
céget. 
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4. ábra:  A Vexcel UltraCAM D érzékelőinek felépítése 

A távérzékelt felvételeket a következő felbontásokkal jellemezhetjük: 

Felbontás-fogalmak 

• Geometriai felbontás: egy pixel méretét határozzák meg vele. Leggyakrabban terepi 
felbontásról beszélünk, ahol a pixel méretét a terepen 
értelmezzük. Mértékegysége: m (km, cm). 

• Radiometriai felbontás: meghatározza, hogy egy sávban hány különböző intenzitásértéket 
tud rögzíteni az érzékelő. Mértékegysége: bit. 

• Spektrális felbontás: meghatározza, hogy hány különböző spektrális tartományban 
érzékel az érzékelő. Mértékegysége: sáv. 

• Időbeni felbontás: azt mondja meg, hogy ugyanarról a területről milyen gyakran 
tudunk felvételeket készíteni. Mértékegysége: nap (óra). 

 

Az egyes felbontások között fontos összefüggések és alapvető fizikai korlátok vannak. Egy adott 
területegységről egy adott irányban és egy adott időpillanatban meghatározott számú foton lép ki. 
Minél kisebb területről próbálom a visszaverődő sugárzást rögzíteni (azaz jobb geometriai 
felbontás esetén), annál kevesebb foton fog eljutni az érzékelőhöz. Amennyiben a beérkező 
fotonokat még tovább bontom a hullámhossz szerint (javítom a spektrális felbontást), akkor egy 
adott spektrális sávban még kevesebb foton lesz. Amennyiben nagyon kevés fotonom marad a 
végén, akkor nem lesz a felvételemnek dinamikája, mert adott nagyon kis területegységről, 
nagyon szűk spektrális tartományban csak pár foton marad, amely nem enged elegendő 
radiometriát a felvételnek. 

Amennyiben az érzékelés időben elhúzódó folyamat, mint amilyen a letapogatásoknál is, akkor 
több idő alatt több fotont tudok érzékelni, de cserébe az objektumom megváltozhat közben. Éppen 
ezért nem létezik olyan passzív távérzékelt felvétel, amely mind geometriailag, mind spektrálisan, 
mind radiometriailag, mind időben kiváló felbontású legyen. A legjobb geometriai felbontású 
felvételek pánkromatikusok, a hiperspektrális felvételek elég gyenge geometriai felbontással 
bírnak, stb. 

1.2.3 Légi lézeres (LIDAR-) letapogatás 
A lézeres letapogatás (Laser Scanning – LS vagy Light Detection And Ranging – LiDAR) egy 
olyan aktív távérzékelési eljárás, amely során optikai tartományban kibocsájtott lézer-impulzusok 
sorozatával történik távmérés. 
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Magát a technológiát már a hetvenes években kezdték fejleszteni, elsősorban a NASA-nál. 
Elsőként közeli infravörös tartományban előállított lézer-impulzusok voltak azok, amelyek 
esetében sikerült a talajról visszaverődő jeleket rögzíteni. 

A távolság mérésére több lehetőség van: 

• időmérésen alapuló (Time of Flight – TOF) 
• fázismérésen alapuló (Continuous Wave – CW) 
• előmetszésen alapuló (Triangulation-based) 

A hordozóeszköz lehet műhold, valamilyen repülőszerkezet, mobil platform, és hagyományos 
geodéziai műszerláb is. Jelenlegi tanulmány szempontjából a légi hordozóeszközök a 
legfontosabbak, ezek közül a repülőket, helikoptereket, valamint újabban a különböző pilóta 
nélküli eszközöket (Unmanned Aerial Vehicle – UAV) kell kiemelni. A légi hordozóeszközökhöz 
tartozó magassági tartományhoz legjellemzőbbek az időmérésen alapuló (TOF) berendezések. 

Az impulzusok visszaverődési idejét jellemzően 10-10 s (0,1 ns) élességgel mérik, és alakítják 
távolságokká (a 0,1 ns körülbelül 3 cm-es távolságot jelent). A távolságok meghatározásánál 
először egy visszaverődést (one discrete return), később egy kibocsájtott impulzus első és utolsó 
visszaverődését (first and last pulse), majd akár 4-6 visszaverődést is sikerült rögzíteni. A jelenlegi 
eszközök többsége alkalmas a teljes visszavert jel digitalizálására (full waveform recording) is, 
amely azon kívül, hogy sokszor hatékonyabb (pl. egy repülőtér kifutóján lényegében csak egy 
távolságot, míg erdők esetében akár 5-6 távolságot is meghatározhatunk egy kibocsájtott 
impulzusból), további információt is nyújt arról az objektumról, amelyről visszaverődött az 
impulzus, és ez a feldolgozás során nagyon hasznos (5. ábra). 

 

5. ábra:  A teljes visszavert jel alakjának digitalizálása (FWF), és ennek előnyei (forrás: 
www.riegl.com) 
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Ahhoz, hogy ezekből a távmérésekből megfelelően pontos koordinátákat tudjunk előállítani, 
alapvető fontosságú a szenzor helyzetének és irányának a meghatározása. Az előzőt a 
kinematikus GPS, majd GNSS eszközök, az utóbbit az inercia-eszközök (Inertial Navigation 
System – INS vagy Inertial Measurements Units – IMU) teszik lehetővé. Éppen ezeknek az 
eszközöknek a fejlődése tette lehetővé, hogy a lézeres letapogatás geometriailag elegendően 
pontos adatokat tudott szolgáltatni. 

Az 1990-es évek közepén jelent meg az első kereskedelmi légi lézeres letapogató berendezés a 
kanadai Optech cégtől. 2000-re pedig már több tucatnyi érzékelőt gyártó, valamint szolgáltatást 
nyújtó cég jelent meg. 

Az érzékelők szerkezetileg a 0D-s passzív érzékelőkhöz hasonlóak, ugyanis egy időpillanatban 
egy jól meghatározott irányban történik a távmérés, amelyek jellemzően pásztára merőlegesen 
tapogatják le a felmérendő területet. Minden egyes kibocsájtott lézer-impulzushoz rögzíti a 
berendezés az aktuális pozíciót (X0, Y0, Z0) és az irányt (ω, φ, κ), így a mért távolságokból térbeli 
transzformáció segítségével előállítható a nagy-pontosságú térbeli ponthalmaz, amelyet 
leggyakrabban pontfelhőnek hívunk (Point-cloud). 

1.3 Előfeldolgozás 

1.3.1 Passzív optikai felvételek előfeldolgozása 
A felvételezés fizikai körülményei és az észlelés, a felvételek rögzítésének sajátosságai hatására 
a felvételekben tárolt értékek alapján közvetlenül nem következtethetünk a megfigyelt földfelszíni 
objektumok tulajdonságaira, mert geometriai és radiometriai torzulások terhelik őket, melyeket 
korrigálni kell. Mind a geometriai, mind a radiometriai korrekciók szempontjából fontos szempont, 
hogy a felvételek elemzésének mi a végcélja: ez határozza meg azt, hogy milyen korrekciós 
lépések szükségesek. Az elemzések végcélja általában a földfelszín, illetve a földfelszíni 
objektumok lehatárolása, valamint az objektumok tulajdonságainak és a tulajdonságok 
változásának vizsgálata. 

A felvételkészítés pontos fizikai körülményeinek ismeretén alapuló abszolút korrekciók 
nagyszámú bemeneti paraméter ismeretét igénylik, és használatukkal a torzító hatások ismert 
pontossággal korrigálhatók. Akkor beszélünk abszolút korrekcióról, amikor a felvétel DN értékeit 
korrigáljuk a felvétel készítésének időpontjában a felszínen mért reflektancia értékkel. 

A felvételek pixelértékein alapuló relatív módszerek (ismert, illetve állandó reflektancia 
tulajdonságú területtel hasonlítjuk össze adatainkat) statisztikai mutatókat és közelítéseket 
alkalmaznak a torzítások korrekciójára, és jóval kevesebb bemeneti paraméter ismeretét követelik 
meg. 

A kétfajta módszer kombinációjából született hibrid módszerek ötvözik előnyeiket: megközelítik a 
fizikai módszerek pontosságát, miközben jóval kisebb számú bemeneti paraméter ismeretét 
igénylik. 

A felvételeket terhelő radiometriai torzító hatások 

Radiometriai korrekciók 

A távérzékelt felvételekben rögzített radiometriai értékek számos természetes és művi hatás 
eredményeként nem feleltethetők meg közvetlenül a földfelszínről kiinduló 
sugárzásmennyiségeknek, amiből az is következik, hogy a felvételek nyers pixelértékei egymással 
közvetlenül nem hasonlíthatók össze. Különösen nagy jelentősége van ennek a ténynek idősoros 
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felvételek elemzése esetén. A felvételek értékeit befolyásoló radiometriai hatások alapvetően két 
csoportra oszthatók. 

A természetes radiometriai hatások közül a legfontosabbak: 

1 a különböző Nap-Föld-távolságok és napállásszögek által okozott megvilágítási 
különbségek 

2 a különböző felvételezési szögekből és a földfelszín anizotróp visszaveréséből adódó 
hatások 

3 a különböző légköri körülmények okozta eltérések. 

A mesterséges radiometriai hatások között említhetjük: 

1 a szenzorok különböző hullámhossz-tartományait és kalibrációját, 

2 az eltérő kódolási eljárásokból adódó eltéréseket – a radiometriai felbontás (azaz a 
digitalizálási szintek száma) és a mintavétel gyakorisága alapvetően meghatározza, hogy 
egy adott szenzor milyen pontossággal képes az eredeti analóg jel rögzítésére. 

3 a leképező rendszer egyéb torzításait – az egyes detektorok érzékenysége sohasem 
tökéletesen egyforma, ami a szkennerek felvételein általában csíkozás formájában jelenik 
meg. Fontos megemlíteni a szenzorok öregedését is. A szenzoröregedés olyan folyamat, 
amelynek során a szenzor érzékenysége, az adott bemeneti értékre adott kimenő jel 
megváltozik, ezért az ugyanazon szenzorral különböző időpontokban készített felvételek 
sem hasonlíthatók össze közvetlenül egymással (Markham & Barker, 1986). 

A földfelszín heterogenitása következtében a pixelek gyakorlatilag mindig kevert értékeket 
tartalmaznak, több felszínborítási elem értékei együttesen jelennek meg a radiometriai 
értékekben. Különösen jellemző ez a jelenség két felszínborítási kategória határán található 
kontúr- vagy határpixelekre. A geometriai felbontás radiometriai hatása is ún. kevert pixelek, 
„mixelek” formájában jelenik meg. A keveredés mértéke, a pixelen belüli heterogenitás a 
geometriai felbontás értékével is változik: minél nagyobbak a pixelek (minél kisebb a felbontás), 
annál több kategória kerülhet egy pixelen belülre, így annál nagyobb a spektrális keveredés. A 
különféle visszaverési tulajdonságú objektumok határain a pixelek „kötelezően” kevert értékeket 
tartalmaznak. 

A távérzékelt felvételek egzakt értékelésének egyik kritikus pontja, hogy a felvételek eltérő 
időpontban, eltérő megvilágítási és légköri körülmények között készülnek és a szenzorok 
tulajdonságai idővel változhatnak. Az űrfelvételek terjesztői általában geometriailag és 
radiometriailag is különböző szinten korrigált felvételeket kínálnak. Már az alapszintű, 
„rendszerkorrigált” felvételeken is elvégzik a radiometriai rendszerkorrekciókat: kalibrációs 
függvények segítségével kiegyenlítik a detektorok érzékenysége közti eltérések okozta csíkozást, 
levágják a kalibrációs fényforrás adatait tartalmazó pixeleket. A további korrekciók felvétel-típustól 
és terjesztőtől függnek. 

A radiometriai korrekciók szempontjából alapvető kérdés, hogy a felvételeket kvalitatív (minőségi, 
tematikus) vagy kvantitatív (mennyiségi) elemzésekre kívánjuk-e felhasználni. 

Kvalitatív elemzésekkor a cél a felvétel interpretációja, azaz a pixelértékek alapján a földfelszín 
tematikus kategóriákba sorolása, a felszínborítási elemek elkülönítése. Az interpretációs 
módszerek általában statisztikai, relatív alapon működnek, radiometriai korrekciót nem igényelnek. 
A felvételek vizuális interpretációja általában kontrasztfokozást igényel. 
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Mivel a kvantitatív elemzésben a felvétel-idősort hibával terhelt fizikai mérések sorozataként 
fogjuk fel, az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében szükséges a különböző forrásokból 
származó, a földfelszín valós változásaihoz nem köthető radiometriai eltérések, hibák 
minimalizálása. Ez a legtöbb esetben úgy történik, hogy a felvétel értékeiből (kódolt 
számértékekből, DN) a szenzorok kalibrációs adatainak segítségével „visszafejtjük” a szenzorig 
ténylegesen eljutó sugárzásértékeket, a spektrális radianciát (radiancia: a detektor egységnyi 
felületére érkező sugárzási teljesítmény), majd ennek segítségével kiszámítható a légkör tetején 
(Top of The Atmosphere, TOA), szintén a szenzornál mérhető látszólagos reflektancia . 

Kapcsolódva a korábban összefoglalt radiometriai hatásokhoz, elmondhatók az alábbiak: 

1 A Nap-Föld-távolság ciklikus változásaiból, valamint a különböző napállásszögekből 
adódó hatások kiküszöbölhetők a pontos felvételi időpontok ismeretében, csillagászati 
számításokkal. Az egyszerű Lambert-i visszaverődési modellen alapuló reflektancia-
faktorok kiszámítása csökkenti a különböző megvilágítási viszonyok okozta eltéréseket. 

2 A szenzorok kalibrációs adatai az űrfelvétel-terjesztőknél elérhetők, ezáltal a radiancia 
kiszámítható. (Pl. a Landsat-7 ETM+ szenzorának változó kalibrációja is kiküszöbölhető 
a pontos felvételi időpontok és a kalibráció-váltások ismeretében, a Landsat-5 TM 
szenzor öregedésének hatásai pedig a szakirodalomban fellelhető lineáris egyenletekkel 
jól közelíthetők). Ezzel a szenzorok különbözőségéből és öregedéséből származó 
eltérések kiküszöbölhetők. 

3 Az ezek után fennmaradó torzító hatások közül legjelentősebbek a globális és lokális 
légköri hatások. Ezek teljesen abszolút módszerrel történő kiküszöböléséhez szükség 
lenne a légkör mindenkori aktuális állapotát, függőleges rétegzettségét leíró légköri 
adatokra (légkörprofilokra) minden felvételi időpontra, a vizsgált terület közelében. Egy 
másik lehetőség lenne a „szabványos” légkörmodellek alkalmazása. Ebben az esetben 
viszont részben elveszítjük az abszolút korrekció előnyeit: a napállásszögek és a 
megfigyelés iránya alapján számítható terjedési úton alapuló korrekciókat elvégezhetjük, 
de a változó légköri körülmények hatásai továbbra is terhelik a felvételeket. 

4 Az alapvető (abszolút) radiometriai korrekciók mellett léteznek relatív, statisztikai 
alapokon nyugvó korrekciós módszerek is. Ezen módszerek célja, hogy igen kevés 
kiegészítő információ birtokában vagy akár csupán a felvétel adatai alapján 
kiküszöböljék például a változásvizsgálatoknál jelentkező zavaró hatásokat. 

Jelentős torzító hatásként említhetjük még az anizotróp visszaverés hatásait, amit nem küszöböl 
ki a Lambert-i reflektanciamodell használata. Valójában a földfelszíni tárgyak túlnyomó többsége 
nem izotróp módon veri vissza a fényt, hanem a visszaverés mind a megvilágítás, mind a 
megfigyelés irányától függ. Ezt az összefüggést írja le az ún. kétirányú reflektanciaeloszlás-
függvény (Bidirectional Reflectance Dirstribution Function, BRDF), amely azt adja meg, hogy adott 
beérkezési irány esetén a fény mekkora hányada verődik vissza a vizsgált irányba. Ennek 
empirikus meghatározása több szög alatt végzett (multianguláris) távérzékelési módszerekkel 
lehetséges, közelítésére azonban dolgoztak ki BRDF-korrekciós eljárásokat. A növényzet és 
különösen az erdők esetében a BRDF hatás nagyon jelentős, sokkal erősebb reflektancia 
figyelhető meg, amennyiben a sugárzás irányából érzékelünk (ez az ún. „Hot Spot”-hatás).  
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6. ábra:  BRDF hatás erdők esetében 

Abszolút radiometriai korrekciók 

A radiancia számítása 

A felvétel rögzítésekor, digitalizálásakor az analóg jelből bizonyos időközönként mintát véve kódolt 
számértékekkel (Digital Number, DN) rögzítik annak nagyságát. A digitális számértékek általában 
a radianciával arányos értéket jelentik. Ha digitális számértékekből tehát visszafejtjük a spektrális 
radianciát, kiküszöbölhetjük a szenzoröregedésnek köszönhető hatásokat a felvételen. 

Az összefüggés az adott hullámhossztartományban mért kódolt számértékek és a spektrális 
radiancia között lineáris, és a következő egyenlettel írható fel: 

Li = ai + bi · Qi [1]  

ahol 

Li az adott színképsáv hullámhossz-tartományán a szenzornál mért radiancia [W/m2/sr/mm], 

ai a szenzor által az adott színképsávban mért minimális radiancia (bias), 

bi a szenzor válaszgörbéjének meredeksége az adott színképsávban (gain), 

Qi az adott színképsáv adott pixelének fájlban tárolt kódolt számértéke [DN]. 

(Markham és Barker, 1986; Chander és Markham, 2003) 

Az alapvető a és b értékeket (a szenzor sávonkénti kalibrációs együtthatóit) a fellövés előtt, 
laboratóriumi kalibrálással határozzák meg. Ezeket a paramétereket rendszeresen felülvizsgálják, 
a szenzorokat újrakalibrálják a szenzoröregedés miatt. A szenzorok kalibrációjának változásait az 
űrfelvételek terjesztői közzéteszik. A kalibrációs paramétereket sokszor a felvételek kiegészítő 
fájljai tartalmazzák, de publikus weboldalakon is hozzáférhetők az adott szenzor technikai 
dokumentációjában. 
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A fent leírtakból kiderül tehát, hogy ugyanazok a digitális számértékek nem feltétlenül jelentenék 
ugyanazt a spektrális radianciát adott pixelre két, eltérő időpontban készült felvétel között, még 
akkor sem, ha tökéletes a geometriai korrekció, és sikerül a képeket teljesen azonos megvilágítási 
és időjárási körülmények között készíteni (ez in situ körülmények között természetesen nem 
megvalósítható). Azaz ezt megfordítva: ugyanakkora radianciához (két időpont között változatlan 
felülethez) is tartozhatnak eltérő DN értékek a vizsgált pixelünk esetében. Ebből az következik, 
hogy pusztán a DN értékek felhasználása egy változásvizsgálathoz hamis változások 
detektálásához is vezethet, ami a szenzorparaméterek időbeni változásának is köszönhető. 

A légkörön kívül mért reflektancia-faktor kiszámítása 

A radiancia kiszámítása után, kiegészítő adatok birtokában lehetővé válik a légkör tetején (a 
szenzornál) mért látszólagos reflektancia-faktor kiszámítása. Ez a (dimenzió nélküli, 0 és 1 
közötti) mennyiség azt adja meg, hogy adott hullámhosszon a földfelszín mekkora részét veri 
vissza a Nap sugárzási energiájának, egy fehér, izotróp visszaverésű felülethez (Lambert-i 
reflektorhoz) képest. 

A számítás segítségével kiküszöbölhetők: 

1 a változó Nap-Föld-távolságból, 

2 napállásszögekből 

3 és a Nap sugárzási energiájának hullámhossz szerinti egyenlőtlen eloszlásából származó 
hatások.  

A spektrális radiancia segítségével a következő összefüggéssel számíthatjuk ki a légkörön kívül 
mért reflektanciát: 

ρTOA = π · Lλ · d2

Es(λ) · cos θs

[2] 
  

ahol 

rTOA a légkörön kívül mért (Top of the Atmosphere) látszólagos reflektancia, 

Ll az adott színképsáv hullámhossz-tartományán a szenzornál mért radiancia [W/m2/sr/mm], 

d a Nap-Föld-távolság a felvétel készítése idején [csillagászati egység (CSE)], 

Es(l) a Nap átlagos sugárzási energiája az adott  hullámhossz-tartományban [W/m2/mm], 

qs a Nap szöge a zenithez a felvétel készítése idején (a felület normálisával bezárt szög neve 
zenitszög). (ESA, 2002). 

A Napból a Földre érkező sugárzási energia mennyisége fordítottan arányos a Nap-Föld-távolság 
négyzetével. Mivel a távolság a Föld pályájának excentritása miatt ciklikusan változik, a d távolság 
szerepeltetésével a különböző dátumú felvételek ebből adódó megvilágítási eltérései 
kiküszöbölhetők.  

A távolság mindenkori aktuális értéke az alábbi egyenlettel számítható, a felvétel készítésének 
dátuma ismeretében. 
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d = 1 – 0,016729 · cos ( 0,9856 · ( k – 4 )) [3]  

ahol 

d a Nap-Föld-távolság [csillagászati egység, cse.] 

k az adott év kezdete óta eltelt napok száma (évnap) (ESA, 2002). 

Mivel a Nap által kibocsátott sugárzási energia hullámhossz szerint változik, a különböző sávokon 
mért radiancia-értékek sem hasonlíthatók össze közvetlenül egymással. Ez a hatás 
kiküszöbölhető az adott szenzor sávjainak és a Nap ezen sávokra vett sugárzási teljesítményének 
ismeretében. Ez az Es(l) mennyiség tehát szenzorfüggő, értéke számítható, de a szolgáltatók is 
segítenek a meghatározásában. 

A légkörön kívül mért látszólagos reflektancia (rTOA) kiszámításával tehát korrigálható a legtöbb, 
különböző Föld-Nap-távolságokból, napállászögekből és Nap sugárzási teljesítmény-eloszlásából 
származó globális hatás. A nem korrigált globális hatások között a legjelentősebbek a légköri 
hatások. A lokális hatások között korrigálandók még a domborzat hatásai, és a közelítésből 
adódóan általában nem elhanyagolhatók az anizotróp visszaverődés okozta lokális eltérések, 
amelyek az aktuális felszínborítástól is függnek. Ha célunk a növényzet vizsgálata, a különböző 
időpontú felvételek összehasonlítását nehezíthetik még a növények fenológiai fázisainak eltérései. 
Végül igen jelentősek lehetnek a lokális légköri hatások. 

Légköri korrekciók 

A légköri hatások abszolút, fizikai modellezésen alapuló korrekciója évtizedek óta intenzíven 
kutatott téma, amelyben jelentős eredményeket értek el. A sugárzás és a légkör 
kölcsönhatásainak szimulációjára a kutatók számos ún. légköri sugárzástranszfer-kódot alkottak. 
A modellek nagyszámú bemeneti paramétert igényelnek, mint például a szenzortulajdonságok, a 
felvételi geometria, a Nap pozíciója, a légköri körülmények és a felszíni reflektancia. Ezek közül 
egyesek (légköri körülmények, felszíni reflektancia) a felvételezéssel egyidejű helyszíni 
mérésekkel biztosíthatók. A légkör mindenkori vertikális szerkezetét, a légkörprofilt általában 
léggömbre telepített rádiószondás mérési adatokkal írják le (hőmérséklet, légnyomás, vízgőz-
tartalom, harmatpont mérése különböző magasságokon). Az aeroszolok mennyisége és eloszlása 
fotométerrel mérhető, vagy a horizontális látótávolságból becsülhető. A légköri hatásoktól mentes, 
„tiszta” felszíni reflektancia a műhold áthaladásával egy időben végzett terepi radiométeres 
mérésekkel szolgáltatható. Mivel az ilyen mérési adatok – különösen archív felvételek esetén – 
csak igen ritkán állnak rendelkezésre, ezek helyettesítésére számos hibrid és relatív korrekciós 
eljárást dolgoztak ki. További lehetőség az ún. standard légkörmodellek, légkörprofilok 
alkalmazása, amelyek a sokéves meteorológiai statisztikák alapján írják le egy adott földrajzi 
szélesség adott évszakbeli átlagos vertikális légköri szerkezetét (pld. közepes szélesség, 
kontinentális, nyári légkörtípus; arktikus, óceáni, téli légkörtípus). A standard modellek azonban 
nem képesek korrigálni azoknak a légköri összetevőknek változékonyságát, amelyek a 
legnagyobb hatást gyakorolják a radiancia-mérésekre: a vízgőz és az aeroszolok így jelentős 
eltéréseket okozhatnak az egyes felvételek közt. 

Hiperspektrális felvételek esetében nagy előny, hogy néhány csatorna adatainak felhasználásával 
pontos atmoszférikus korrekció végezhető a kidolgozott sugárzástranszfer kódok segítségével oly 
módon, hogy az viszonylag kis területen nagy változékonyságot mutató légköri páratartalom 
esetében is hatékony. Az adatok előfeldolgozása során a kvantitatív elemzések lehetővé tétele 
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érdekében ezért atmoszférikus korrekciót alkalmaznak, amely vagy a terepi referencia mérések 
alapján számított „tapasztalati vonal” módszer, vagy a kereskedelemben kapható többségében a 
MODTRAN-on alapuló atmoszférikus modellek valamelyike (FLAASH, MODTRAN, ATCOR, stb). 

A kvantitatív távérzékelésben – amikor általában különböző mutatókat (pl. vegetációs indexeket) 
és azok időbeni változásait vizsgáljuk -  a visszavert sugárzás mértékének megadására általában 
a spektrális reflektancia-együttható vagy más néven reflektancia-faktor használatos. Az optikai 
tartományban ez a ρ(λ) mennyiség a tárgy által bizonyos irányban, bizonyos besugárzási 
körülmények között visszavert sugárzás mennyiségét jelenti, egy ideális, fehér, szórt fényt 
visszaverő felület (Lambert-i reflektor) pontosan ugyanilyen körülmények között mért 
radianciájához képest. Ezt a mennyiséget százalékban (reflektancia-százalék, 0 és 100 közti 
szám) vagy viszonyszámban (reflektancia-faktor, általában 0 és 1 közötti szám) fejezhetjük ki. 

Relatív radiometriai korrekciók 

A topográfiai hatások korrekciója fontos lehet a jelentős domborzattal rendelkező dombos, hegyes 
területeken. A topográfia mind a geometriára, mind a radiometriára hatással van. Mivel a 
napsugaraknak a beesési szöge és a megfigyelés iránya a domborzattal változik, a megvilágítási 
és visszaverési tulajdonságok a felszínborítástól független változatosságot mutathatnak a 
felvételeken. E hatás korrekciójához a felvételezési és megvilágítási szögek ismerete, valamint az 
adott területre megfelelő részletességű domborzatmodell szükséges. A topográfiai normalizálási 
eljárások közül egyesek Lambert-i visszaverődést feltételeznek (Colby, 1991; Smith et al., 1980). 
Egyéb modellek képesek az anizotróp visszaverődés kezelésére, például megvilágítási- és 
visszaverési szögek közötti összefüggések empirikus, regressziós közelítésével (Hodgson és 
Shelley, 1993.) 

A felvételeket terhelő geometriai hatások 

Geometriai korrekciók 

A távérzékelt felvételek sokféle geometriai torzulással, hibával terheltek. A térbeliség, azaz az 
adott képpont képmátrixbeli (pixelsorok, pixeloszlopok, azaz: i,j) és valós földfelszín-darabnak 
megfeleltethető (x,y) koordinátái ugyanakkor igen fontos szerepet töltenek be az előfeldolgozás 
során. Ezek jelentik egyrészt az alapvető kapcsolatot az azonos területről készült különböző 
hullámhosszú és időpontú felvételek között, másrészt a rendelkezésre álló egyéb adatokkal 
(térinformatikai adatbázisok, egyéb mérési adatok) (Buiten és Clevers, 1993). A felvételek 
valamilyen szintű geometriai korrekciója ezért kulcsfontosságú bármilyen elemzés elvégzéséhez. 

Az űrfelvételeken fellépő geometriai torzulások kapcsolatosak: 

1 a szenzor belső leképezési tulajdonságaival (pld.elrajzolás), 

2 a platform (műhold, repülő) tulajdonságaival és mozgásával (pld. pályaingadozások, a 
műhold helyzetének és sebességének változásai), 

3 a Föld mozgásával és görbületével (elfordulás, panoramikus torzítás), 

4 valamint a felvételezéskor uralkodó körülményekkel (légköri fénytörés, domborzati 
hatások)  

A torzító hatások közül egyesek matematikailag egyértelműen modellezhetők, mások 
közelíthetők, de a lokális maradványhatások miatt a geometriai korrekció sohasem lehet tökéletes 
(Bruzzone és Cossu, 2003). 
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A szenzor leképezési tulajdonságaiból és a Föld görbületéből adódó eltérések a szenzor- és 
felvételezési geometria ismeretében matematikailag pontosan leírhatók, de az esetleges járulékos 
domborzati hatások maradványhibákat okozhatnak. 

A Föld elfordul a felvétel készítésének ideje alatt, ezért szkennerek esetében az egyes sorok 
között általában vízszintes irányú eltolódások figyelhetők meg. A felvételezési időpont és 
időtartam pontos ismeretében ezek a hibák szintén korrigálhatók. 

A légkör fénytörése nem elhanyagolható az űrtávérzékelés szempontjából, hiszen a tipikus 
térképező műholdak 400 – 900 km magasságból keresztülnéznek a Föld szinte teljes légkörén. A 
fénytörés geometriai hatásai részben kiküszöbölhetők standard atmoszféra-modellek 
használatával. 

A műholdak pályáját és helyzetét folyamatosan nyomon követik a műholdak saját műszereivel, 
földi mérésekkel, illetve űrgeodéziai módszerekkel. Az inhomogén gravitációs mező hatására 
bekövetkező pályaingadozások és a szándékos pályakiigazítások azonban így is geometriai 
eltéréseket okoznak. 

A geometriai hibák közül matematikailag nem modellezhetők, azaz analitikus modellekkel nem 
kiküszöbölhetők a szenzorok mozgó alkatrészeinek (a whiskbroom szkennerek lengő-, illetve 
forgó tükreinek) nem egyenletes mozgása miatt fellépő hibák. Szintén nem leírhatók a platform 
szabálytalan mozgásaiból adódó geometriai eltérések. A légkör horizontális inhomogenitása miatt 
a fénytörése sem homogén, ezért helyi geometriai eltéréseket okozhat a felvételen. A domborzat 
hatásai domborzatmodell bevonásával korrigálhatók, de a domborzatmodell pontossága (a 
felvétel felbontásától függően) limitáló lehet. 

A terjesztők általában többféle feldolgozási, korrekciós szinten értékesítik a felvételeket. 
Forgalomba hozatal előtt az alapkorrekciókat általában elvégzik. A végtermék ára és pontossága 
attól függ, hogy milyen korrekciókat végeznek el, és milyen pontossággal. Az alacsonyabb árú, így 
sok felhasználó számára még elérhető felvételek igen jelentős geometriai torzításokat 
tartalmaznak, ezért az utóbbi évek meghatározó trendje az ilyen felvételek geometriai 
korrekciójának fejlődése. A geometriai korrekció pontossága különösen a közepes és nagy térbeli 
felbontású felvételek esetében kritikus pont, hiszen a teljes információtartalom kihasználásához 
pixelméret közelébe, vagy inkább az alá kell csökkenteni a geometriai torzítások mértékét. 

Ahogy láttuk tehát, a szolgáltatók rutinszerűen korrigálják az alapvető hibákat, ezért már a 
leggyengébben korrigált („rendszerkorrigált”, „nyers” vagy „alacsony szintű”, azaz olcsó) 
felvételeken sem kell ezeket a korrekciókat a felhasználónak elvégezni. Ilyen a szögtorzulás, a 
Föld görbületéből és elfordulásából adódó torzulások, a homogén légköri hatások, valamint a 
szenzor alapvető geometriai hatásainak (pld. oldalra nézés nem domborzatfüggő hatásai) 
korrekciója. 

A rutinszerű korrekciókon túlmenően általában további geometriai korrekciós lépésekre van 
szükség. A korrekció alapvető lépése, hogy az elemezni kívánt felvételek és egyéb adatbázisok 
számára egy közös referencia koordináta-rendszert választunk. Mivel a felvételek és az 
adatbázisok is a földfelszín elemeihez köthetők, a referencia általában valamely földrajzi 
koordináta-rendszer. A geometriai korrekció során először kiszámítjuk vagy közelítjük a felvétel 
saját koordináta-rendszere és a vonatkoztatási rendszer közötti transzformációs függvényt, majd a 
pixelértékek újramintavételezése mellett a felvételt a referencia koordináta-rendszerbe 
transzformáljuk. 
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Az optikai szenzorok képalkotása  

A passzív optikai adatgyűjtés napjainkban legfontosabb eszközei a digitális érzékelők. Az érzékelő 
feladata az elektromágneses hullámok által közvetített információt összegyűjteni, rendszerezni és 
rögzíteni. Az elektromágneses sugárzás optikai tartományának (~400 nm – ~1500 nm) 
összegyűjtésére a képalkotó eszközökben optikai eszközöket, általában lencséket alkalmaznak, 
ezáltal a képalkotás során a sugárzás a centrális vetítés törvényszerűségei szerint képződik le az 
érzékelőn.  

Centrális vetítés 

A centrális vetítés során olyan vetítősugarakkal képezzük le a háromdimenziós objektumokat, 
amelyek egy ponton, a perspektív vetítés középpontján haladnak át, majd metszik a kétdimenziós 
ún. képsíkot (7. ábra). 

 

7. ábra:  A centrális vetítés elve 
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A tárgytérben lévő P pont X, Y, Z koordinátái, és a pont képsíkon leképződött P’ pont képsíkbeli 
koordinátái között a következő összefüggés van: 
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 [4] 
ahol: 

c kameraállandó 

O (X0, Y0, Z0) vetítési középpont 

H (ξ0, η0) képfőpont 

P (X, Y, Z) tárgypont 

P’ (ξ, η) képpont 

rik forgatási mátrix elemei 

Az egyenletből látható, hogy minden egyes tárgypontnak egy képpont felel meg, tehát a 
hozzárendelés egyértelmű. Ugyanakkor, ha a fenti egyenletből kifejezzük a tárgypont X és Y 
koordinátáját, akkor a következő összefüggést kapjuk: 
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Ez az egyenlet azt mutatja, hogy bármely képponthoz – a Z koordináta függvényében – számtalan 
tárgypont tartozhat. Tehát egy adott képpontnak a tárgytérben egy egyenes felel meg. Az ezen az 
egyenesen lévő összes pont képe a képsíkon ugyanabba a pontba képződik le. Ebből az is 
következik, hogy egyetlen képből egy térbeli tárgy nem rekonstruálható. A rekonstruáláshoz vagy 
az szükséges, hogy ismerjük az adott pont Z koordinátáját (vagy valamiből ki tudjuk számítani), 
vagy pedig szükséges a vizsgált objektumról egy másik kép is (Kraus (1998)). Két – nem azonos 
nézőpontból készült – felvétel esetén, a két képen meghatározott két képpontból két térbeli 
egyenes húzható, amelyek pontosan a keresett tárgypontban metszik egymást. 

A fenti egyenletekben szereplő ξ 0, η0 a képfőpont koordinátái, valamint a c kameraállandó 
ismerete is szükséges a számítások elvégzéséhez. Ezek a paraméterek határozzák meg a 
vetítési középpont képsíkhoz viszonyított helyzetét, és ezeket belső tájékozási paramétereknek 
nevezzük (lásd 8 ábra). A mérőkamerákat elsősorban az különbözteti meg az egyéb nem-
mérőkameráktól, hogy azoknak a belső tájékozását pontosan ismerjük, értékeit a 
kamerakalibráció során időről időre meghatározzák, és jegyzőkönyvben rögzítik. Fontos 
megemlíteni azonban, hogy a digitális fényképezés és a számítástechnika rohamos fejlődésével 
számtalan olyan módszert dolgoztak ki, amelyekkel a nem-mérőkamerák megfelelő kalibrációja is 
elvégezhető, segítségükkel mérések végezhetők.  
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8. ábra:  A mérőkamera belső tájékozásának elemei 

Az O vetítési középpont X0, Y0, Z0 tárgytérbeli koordinátái, valamint az rik forgatási mátrix 
elemeinek meghatározásához szükséges ω, φ, κ forgatási szögeket pedig külső tájékozási 
paramétereknek nevezzük. Összesen tehát kilenc paraméter meghatározása szükséges egy adott 
centrális vetítés definiálásához. 

Ortorektifikáció 

Az ortorektifikációs módszerek a szenzor, a pálya és a topográfiai paraméterek ismeretében 
analitikus modellek segítségével írják le a felvételezés geometriai körülményeit, és így végzik el a 
felvétel geometriai korrekcióját. Sokféle módszer létezik a távérzékelt felvételek ortokorrekciójára. 
Ezek elvi alapját a kollinearitás egyenletei adják. A kollinearitás elve azt mondja ki, hogy a 
megfigyelt földfelszíni pont, az annak megfelelő képpont és a vetítés középpontja egy vonalba 
esnek (Kraus, 1998). A korrekciók alapja a felvételek belső és külső tájékozási paramétereinek 
kiszámítása. A belső tájékozási paraméterek a szenzor leképezési tulajdonságaitól függenek, 
ezért az ortokorrekció során általában alapkövetelmény a szenzor leképezési-geometriai 
tulajdonságainak ismerete. A felvételek külső tájékozása, a kollinearitási egyenlet bizonyos 
ismeretlenjeinek meghatározása általában illesztőpontok alapján történik, így megtörténik a 
felvétel elhelyezése a referencia koordináta-rendszerben. A szükséges illesztőpontok száma 
nagyban függ az alkalmazott eljárástól és az egy menetben kezelt, részben átfedő felvételek 
számától. Általánosságban elmondható, hogy kevesebb számú pontra van szükség, mint a nem-
paraméteres eljárások esetében. Domborzatmodell használatával a domborzat geometriai hatásai 
egzakt módon kiküszöbölhetők. 

Nem-paraméteres módszerek, georeferálás illesztőpontok segítségével 

A nem-paraméteres módszerek alkalmazhatók bármely két koordináta-rendszer közötti 
transzformáció közelítésére. Egyaránt alkalmazhatók akár a felvétel-párok közötti, akár a 



 

27 

 

felvételek és a földfelszíni koordináták viszonyának közelítő leírására is, ilyenkor a referencia 
valamely földrajzi koordináta-rendszer, a végeredmény pedig egy földrajzi koordinátákkal ellátott, 
geokódolt felvétel. Tipikus példa erre az űrfelvételek geokódolása pld. szkennelt topográfiai 
térképekről vagy terepi GPS-es mérésekkel azonosított illesztőpontokkal. 

A nem-paraméteres korrekció során a koordináta-transzformáció közelítő függvények 
használatával zajlik. A közelítő ún. trendfüggvényt általában az illesztőpontok statisztikáiból, a 
legkisebb négyzetek módszerével határozzuk meg. Buiten (1993) alapján az n darab illesztőpont 
alapján számított trendfüggvény a következő alakban írható fel: 

x = f(i,j) + u 

y = g(i,j) + v 

[6] 

ahol 

(x,y) a referencia koordináta-rendszer szerinti koordináták és u = u1, u2, ..., un , 

(i,j) a transzformálandó kép eredeti koordináta-rendszere szerinti koordináták és v = v1, v2, ..., vn , 

(u,v) az n illesztőpont négyzetes eltérése a trendfüggvénytől a legkisebb négyzetek alapján történt 
illesztés után. 

Az egyik legegyszerűbb és legelterjedtebb geometriai korrekciós módszer, amely nem igényel 
sem topográfiai-, sem szenzorinformációkat az egyszerű polinomiális módszer. A szakirodalmi 
adatok alapján kisebb, jelentéktelen domborzatú területek esetén alkalmazható hatékonyan. A 
módszer legnagyobb előnye, hogy relatíve alacsony a számítás-igénye, valamint kevés bemeneti 
paraméter szükséges az elvégzéséhez. Hátránya, hogy segítségével csak a polinomokkal leírható 
vagy azokkal jól közelíthető hatások korrigálhatók; a domborzat hatásai pedig nem ilyenek. 
Példaként lássuk itt az egyik leggyakrabban használt trendfüggvényt, amely másodfokú 
polinomokon alapszik. A fenti egyenletbe behelyettesítve: 

x = a1 + a2 · i + a3 · j + a4 · i2 + a5 · ij + a6 · j2 + u 

y = b1 + b2 · i + b3 · j + b4 · i2 + b5 · ij + b6 · j2 + v 

[7]   

ahol ai és bj a függvény közelítésekor kapott együtthatók. 

A trendfüggvényen alapuló korrekciók globálisan, a kép egészére közelítik a geometriai 
torzulásokat. A domborzat vagy a légkör lokális geometriai hatásainak korrekciójára nem 
használhatók. Erre megoldást jelenthetnek pl az un. lokális deformációs modellek, amelyek a helyi 
torzulások leírására is alkalmasak. 

Korrelációs módszerek, “image matching” 

A felvételek pixel-szintű összehasonlítása – az alapkorrekciók pontosságának függvényében - 
még mindig jelentős, úgynevezett geometriai maradványhibákkal (regisztrációs zaj: Bruzzone és 
Cossu (2003)) terhelt. Ezek minimalizálására több módszert is fejlesztettek már. Ide tartoznak az 
un. lokális deformációs modellek, melyeket korábban is említettünk. Segítségükkel nagy számú 
illesztőpont esetén a lokális geometriai torzulások korrigálhatók. Blanc (1999) két felvétel közötti 
igen nagyszámú illesztőpont automatikus azonosításán alapuló geometriai korrekciós 
módszerével (Image Matching) pixel alatti illesztési pontosság érhető el két felvétel között. A 
„hagyományos” manuális illesztőpont-kereséshez képest az illesztőpontok azonosítása itt 
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hasonlóság-méréseken alapul, és automatikus módon történik, így relatíve rendkívül sok (akár 10 
000) pont használható a transzformációhoz. A meghatározható pontok száma természetesen a 
két kép hasonlóságának (a közöttük bekövetkezett változásoknak) és a hasonlósági kritériumok 
„szigorúságának” is függvénye; ezek a jellemzők alapvetően befolyásolják az illesztőpontok 
minőségét is. 

Bruzzone és Prieto (2000) szerint a maradványhibák hatása minimalizálható, ha a vizsgálatot az 
elemezni kívánt objektumok méretének megfelelő, homogén pixel-csoportok (objektumok) szintjén 
végezzük. A módszer alapja az a tény, hogy a geometriai hibák hatása leginkább a 
határpixeleken, kontúrokon jelenik meg, míg a homogén régiók jóval kevésbé érintettek. A szerzők 
ezért képszegmentációs módszerekkel homogén pixel-csoportokat azonosítottak a 
multitemporális felvétel-pár között, és ezek szintjén, területi statisztikáik alapján végezték a 
változás-vizsgálatokat; úgy találták, hogy a pontosság lényegesen javult. A pixel-szintről az 
objektum-szintre történő áttérésnek, valamint az ehhez kapcsolódó adatintegrációnak több 
(közvetlen és közvetett) előnye is van. Ezek a módszerek egyrészt megkönnyítik a távérzékelt 
adatok integrációját egyéb térbeli adatbázisokkal, másrészt a geometriai maradványhibák és a 
lokális radiometriai torzító hatások hatásainak minimalizálásában is fontos szerepet játszanak. 

1.3.2 LIDAR-adatok előfeldolgozása 
A lézeres adatok előfeldolgozása során megtörténik a pontfelhő elsődleges vizsgálata. Ennek 
során leellenőrizzük a pontsűrűség térbeli eloszlását, egyenletességét, az esetleges hézagokat az 
adatfelvételezésben. 

Az előfeldolgozás magában foglalja a pontfelhő geometriai és radiometriai korrekcióját is. A 
geometriai korrekció során ellenőrizzük a direkt georeferencia jóságát, mind relatív, mind abszolút 
értelemben. 

A fotogrammetriai relatív tájékozásnak felel meg a felmérés egyes sávjainak egymáshoz való 
viszonyítása, amely a pászták relatív eltérését mutatja meg. Bár ezeket az eltéréseket a repülési 
nyomvonal (trajectory) újbóli kiegyenlítésével lehet egzakt úton kiküszöbölni, de gyakorlatilag 
elegendő az egyes sávok affin transzformációja is. 

A már relatív értelemben ellentmondás-mentes pontfelhő abszolút tájékozását a fotogarmmetriai 
illesztőpontokhoz hasonló un. illesztőfelületek segítségével lehet megvalósítani. Az 
illesztőfelületek olyan célszerűen ferde síkok, például háztetők, amelyek esetében mind a 
horizontális, mind a vertikális eltérések könnyen meghatározhatók. 

A pontfelhő radiometriai korrekciója során az érzékelő által szolgáltatott intenzitás értékeket 
próbáljuk reflektancia-értékekké alakítani. Ehhez szükséges az érzékelő karakterisztikájának, a 
felvételi geometriának és a légkör ismerete. Mivel az rézékelők karakterisztikája nem mindig 
publikus, valamint gyakran un AGC (Automatic Gain Control) berendezésekkel vannak ellátva, 
amelynek erősítése nem kerül rögzítésre, így sokszor csak referencia felületek ismeretében 
lehetséges a radiometriai korrekció. A felvételi geometria itt sokkal egyszerűbb, mivel a 
megvilágítás és a szemlélés azonos irányból történik, a távolságot pedig ismerjük, ugyanakkor a 
BRDF hatás itt sem teljesen elhanyagolható. A légkör esetében itt gyakran csak erős 
egyszerűsítésekkel tudjuk a korrekciót elvégezni. 
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1.4 Elemzés, kiértékelés 

1.4.1 Erdők és egyéb objektumok tematikus térképezése 
Ahhoz, hogy egy távérzékelési eszközzel készített felvételből kinyerjük az aktuális kutatás 
szempontjából fontos információkat, összetett adatelemzési eljárások állnak rendelkezésünkre. Az 
elemzési módszerek a kinyerni kívánt információ jellege alapján két nagy csoportba: a kvalitatív és 
a kvantitatív módszerek csoportjába sorolhatók. 

Kvalitatív elemzéseket abban az esetben végzünk, ha célunk: 

1   a földfelszíni objektumok elkülönítése, a felszínborítás vizsgálata véges számú kategória 
alapján; 

2  több időpontú felvétel-adatbázis alapján az egyes kategóriák konverziójának, a területi 
kiterjedés változásainak vizsgálata és leírása. 

A felvételek egyszerre hordoznak spektrális, térbeli/geometriai és (több időpontú felvételek 
esetén) időbeli információkat. Mindezen információk értelmezésével, a számunkra fontos 
információk kinyerésével vagy kiszámításával egy újabb információs szintet hozunk létre: ez a 
tematikus szint. Hogy ezt a szintet elérhessünk, különböző feldolgozási (interpretációs) 
technikákat alkalmazunk. 

Az interpretáció döntéshozási folyamat, amely során a felvétel egyes elemeit meghatározott 
szempontrendszer alapján felismerjük, földfelszíni objektumokhoz kötjük és diszkrét kategóriákba 
soroljuk. A kategóriák kialakítása mindig a kutatás szempontjából releváns jellemzők alapján 
történik. 

E technikák között az alapvető különbség az, hogy mekkora szerepet játszik az ember a tematikus 
információs szint létrehozásában, felépítésében. Alapvetően kétfajta interpretációs módszer 
létezik: vizuális és digitális interpretáció.  

Ez a legrégebbi interpretációs módszer, amely teljes egészében az ember kognitív és asszociatív 
képességein alapul. 

Vizuális interpretáció 

Buiten (1993) alapján egy kép értelmezéséhez kilenc interpretációs elemet különíthetünk el: 

1. táblázat:  Egy felvétel értelmezéséhez használható interpretációs elemek Buiten (1993) szerint. 

1. Alak: A vizsgált tárgy specifikus alakja. 

2. Méret: A tárgy hosszúsága, szélessége, magasága, területe, térfogata. 

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

4. Árnyék: Az esetleg más módon nem megfigyelhető tárgyakat láthatóvá teheti a 
karakterisztikus árnyékuk. Az árnyékból a tárgy magasságára is 
következtethetünk. 
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5. Mintázat: A megfigyelt tárgy mintázata utalhat természetes vagy mesterséges 
voltára, de gondolhatunk a geomorfológiai jegyekre is, vagy például 
mezőgazdasági terület esetén a művelési ágak jellemző mintázataira, a 
területhasználati jellemzők megjelenésére stb. 

6. Szerkezet 

(textúra): 

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

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

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

9. Felbontás: A szenzor felbontása meghatározza a még megkülönböztethető tárgyak 
méretét. A felismerhetőség természetesen függ a kontraszttól, a tárgy 
környezetétől is. 

  

A vizuális interpretáció előfeltétele, hogy megfelelően kontrasztos, a vizsgált témát a lehető 
legjobban kihangsúlyozó képet jelenítsünk meg (akár szürkeárnyalatos kép, akár színes 
kompozitok formájában). A képek tehát előfeldolgozást igényelnek. A kontrasztfokozási technikák 
mellett fontos lehet a térképi koordinátarendszerbe transzformálás. Az így előállított digitális 
űrfotótérképek alkalmasak az interpretáció elvégzésére, a terepi munkára. Az interpretáció során 
különböző osztály-, illetve kategóriarendszereket használhatunk, a munka célkitűzéseinek 
megfelelően. A kiegészítő információk intelligens kezelése, az ember képességeinek kihasználása 
lehetővé teszi például a spektrálisan és textúra alapján nem elkülöníthető, funkciójában különböző 
kategóriák elkülönítését is. Kiegészítő adatként más időpontú felvételek, térképek, terepi adatok 
használatosak. 

E technika előnye, hogy nagyban építhet például a nagy múlttal rendelkező légifényképezés 
tapasztalataira: a hamisszínes infravörös légifelvétel standard színeinek megfelelő 
színkompozitok a térképező műholdak legnagyobb részének felvételeiből előállíthatók. A 
légifelvételek elemzésében jártas szakemberek - interpretátorok - így képesek a megfelelő 
űrfelvételek elemzésére is, szaktudásuk kihasználható. 

Hátrányként említhető a rendkívül nagy gyakorlat- és élőmunka-igény, valamint az emberi 
tényezőből adódó szubjektivitás. Vizuális interpretáció esetén a megismételhetőség kritériuma 
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nem teljesül: ugyanaz az interpretátor sem fogja kétszer teljesen ugyanúgy értelmezni az adott 
felvételt, több interpretátor munkája között pedig még jelentősebb eltérések lehetnek. 

Ha több időpontú felvétel, illetve térkép is rendelkezésre áll, akkor ezekhez az elemekhez járulhat 
még egy tizedik interpretációs elem: az időbeliség. Ez igen fontos kiegészítő információkat 
nyújthat, s az összes többi interpretációs kritériumhoz kiegészítéseket szolgáltathat. 

A digitális interpretáció alapvető módszere az osztályozás, amelynek során a kép pixeleit a 
számértékeik alapján véges számú önálló osztályba vagy kategóriába soroljuk. Ha tehát egy pixel 
eleget tesz egy bizonyos kritériumrendszer követelményeinek, akkor az ehhez a 
kritériumrendszerhez kapcsolt osztályba soroljuk (ERDAS kézikönyv, 1997). 

Képosztályozás 

A mintázat felismerése az a folyamat, amely során az adathalmazban bizonyos jelentéssel bíró 
mintákat keresünk, amelyek segítségével információt nyerhetünk ki ebből az adathalmazból. Itt 
visszautalhatunk a vizuális interpretációra, hiszen az emberi agy ugyanezt a munkát végzi a 
képek elemzésekor: bizonyos színeket és mintázatokat különálló kategóriákba sorol. 
Számítógépes módszereket alkalmazva a mintafelismerés nagymértékben automatizálható, az 
ember szubjektivitása - legalábbis részben - kiiktatható. 

A képosztályozás olyan mintafelismerési eljárás, melynek során a kép minden egyes pixelének 
spektrális tulajdonságai alapján statisztikákat számíttatunk, majd a pixeleket matematikai 
kritériumok alapján kategóriákba soroljuk, szétválogatjuk. Az osztályozási folyamat két részre 
bontható: a „tanulási” szakaszra, amelynek során az osztályozás szempontjából releváns 
információ kinyerése történik; és az osztályozási szakaszra, amely maga a matematikai döntési 
folyamat. 

A tanításnak nevezett folyamat során felállítjuk azokat a kritériumokat, amelyek alapján a minták 
felismerhetők. A tanítás (training) történhet automatikusan vagy felügyelt módon.  

Az osztályozási módszerek működhetnek pixel-alapon (pixel-based classification), azaz egy-egy 
pixelt egyértelműen besorolnak egy-egy osztályba (szigorú osztályozási módszerek/hard 
classification), viszont nem  oldják meg a kis felbontású űrfelvételeknél tapasztalható u.n. kevert 
pixel (mixed-pixel) problémát, amikor is egy-egy pixel több típusú felszínborítás jellemzőit keverten 
tartalmazza. Ilyen esetben pixelen-belüli (sub-pixel) osztályozási módszereket, vagy rugalmas 
osztályozási módszereket alkalmaznak, mint pl. a fuzzy logikán alapuló klaszterezés (fuzzy c-
means), SMA-módszer (Spectral Mixture Analysis) és ennek továbbfejlesztett változatai LSMA 
(Linear Spectral Mixture Analysis) és az NSMA (Normalized Spectral Mixture Analysis).  

A pixel alapú osztályozók mellett a nagy és igen nagy felbontású felvételek elterjedésével az 
erdőtérképezésben is egyre inkább előtérbe kerül a szegmens-alapú osztályozás (szegmens: 
homogén, térben összefüggő pixelek csoportja), a hagyományos módszerek mellett pedig újabb 
osztályozókat is alkalmaznak (pl. neurális hálózatok, döntési-fa adatosztályozás, random forest 
osztályozó). 

A megfigyelt objektumok jellemző mérete és a felhasznált felvételek felbontása alapján néhány 
egyszerű szabályt megfogalmazhatunk a feldolgozásban alkalmazandó módszerekkel 
kapcsolatban: 

• Ha a vizsgált objektumok területe jellemzően a felvétel pixelméretét kb. egy 
nagyságrenddel haladja meg, a pixel alapú feldolgozás is jó eredményre vezethet (pld. 
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erdőállomány-szintű térképezés közepes felbontású felvételekből, regionális térképezések 
kisfelbontású felvételekből). 

• Ha a vizsgált objektumok területe jellemzően több nagyságrenddel nagyobb a felvétel 
pixelméreténél, objektum-alapú képfeldolgozás javasolt (pld. erdőállomány-szintű vizsgálat 
méteres felbontású felvételekből; faegyed-szintű vizsgálat cm-es felbontású felvételekből).  

• Ha a vizsgált objektumok területe jellemzően a felvétel pixelmérete körüli vagy annál 
kidebb, a pixel alatti (subpixel) elemzési módszerek hozhatnak jó eredményt. Ennek 
természetesen előfeltétele a felvételek igen pontos radiometriai és geometriai 
előfeldolgozása (de a jó eredmény így sem garantált). 

Automatikus (nem-felügyelt) osztályozás 

A nem-felügyelt osztályozási folyamat nagyobb mértékben automatizálható. A felhasználó néhány 
alapvető paramétert ad meg, amelyeket a számítógép arra használ, hogy felfedezze az 
adathalmazban rejlő mintákat. Ezek a minták nem feltétlenül alkotják a kép tematikus jelentéssel 
bíró alegységeit, mint például egy-egy talajtípust vagy felszínborítási kategóriát: ezek egyszerűen 
hasonló spektrális tulajdonságokkal bíró képpont-csoportok. A nem felügyelt tanítási folyamat 
során az osztályok meghatározása csakis magán az adathalmazon alapszik. Ezt a módszert 
általában akkor alkalmazzuk, ha a viszonylag kevesebbet tudunk magáról az adathalmazról 
klasszifikáció előtt. A klasszifikáció eredményeként kapott osztályokhoz azután maga a 
felhasználó rendel tartalmat, valós jelentést. Ahhoz tehát elegendő információval kell 
rendelkeznünk, hogy magukat az osztályokat azonosítani, a valósághoz asszociálni tudjuk. 

A máig legelterjedtebb automatikus osztályozási módszer az ISODATA (Iterative Self-Organizing 
Data Analysis Technique) algoritmuson alapszik (Tou és Gonzalez, 1974). A módszer egyszerű 
spektrális távolságon alapuló döntési szabályra épül, de iteratív, azaz többször végrehajtja a 
képosztályozást, minden alkalommal az előző osztályozási ciklus eredményét használva 
bemenetként. Alkalmazható ez a módszer például kész adatbázisok légi-vagy űrfelvételek alapján 
történő ellenőrzéséhez, hisz meglehetősen objektívnek tekinthető azáltal, hogy a felvételekből 
előzetes ismeretek nélkül nyeri ki az adatstruktúrában rejlő mintázatot. 

A módszer hátrányai között említhető, hogy nem veszi figyelembe a pixelek térbeli homogenitását, 
valamint időigényes lehet, mivel a klaszterezés sokszor ismételhető. 

Egy másik, gyakran alkalmazott módszer a klaszter-középpont módszer (K-means) olyan 
klaszterező eljárás, ahol a klaszter középpontját keresik meg és a pixeleket a legközelebbi 
klaszter-középponthoz sorolják. A távolságokat euklédeszi távolság alapján határozzák meg 
(Lillesand és Kiefer, 2000). 

Felügyelt osztályozás 

Felügyelt (tanulóterületes) osztályozás esetén a tanítási folyamatot az elemzést végző személy 
szabályozza közvetlenül. A felhasználó maga választja ki azokat a pixeleket, amelyek bizonyos 
felszínborítási elemeknek felelnek meg. Ehhez vizuális felismerést alkalmaz, amelyhez 
kiegészítésként más forrásokat is használhat (pl. légifényképet, terepi adatokat, térképeket). Az 
adatok ismerete és a kívánt osztályok meghatározása szükséges a klasszifikáció megkezdése 
előtt. A minták azonosítása által a felhasználó „betaníthatja” a számítógépet a hasonló 
tulajdonságokkal rendelkező pixelek csoportjainak elkülönítésére. Ha a klasszifikáció megfelelően 
pontos, a végeredményként keletkező osztályok az adathalmazon belül megfelelnek a felhasználó 
által eredetileg definiált kategóriáknak. A „tanítási folyamat” alatt a felhasználó valójában 
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részleges fotóinterpretációt végez. A minták, ún. tanulóterületek megadásakor az interpretációs 
elemek mindegyike használható. A felügyelt tanulóterületes osztályozás során a kép kis részére 
rendelkezésre álló tudást (terepi adatok, térképek stb.) terjesztjük ki a kép egészére. 

Multispektrális osztályozás előkészítésekor a tanítási folyamat során tehát olyan jellemző érték-
csoportokat definiáltunk, amelyek ideális esetben jellemzik, elkülönítik egymástól a 
tanulóterületeket illetve - végső soron - az osztályokat. Minden jellemző érték-csoport megfelel 
egy osztálynak, és a klasszifikáció során a döntési szabály használatakor, annak egyik bemenő 
értékeként annak eldöntését határozza meg, hogy a kép adott pixele mely osztályba kerül. 

Miután meghatároztuk a jellemző értékeket, a klasszifikációs döntési szabályok használatával a 
kép pixeleit ezen értékek alapján képzett osztályokba soroljuk. A döntési szabály olyan 
matematikai algoritmus, amely a jellemző értékek adatai alapján végrehajtja a pixelek különböző 
osztályokba történő csoportosítását. A szakirodalomban említett számos algoritmus közül az 
alábbiakat emeljük ki: 

Legnagyobb valószínűség osztályozás (maximum likelihood). Az eljárás lényege, hogy a pixel 
értékei és a jellemző értékek (statisztikai és eloszlásjellemzők) alapján kiszámítjuk annak a 
valószínűségét, hogy a pixel az adott osztályhoz tartozik-e vagy sem (az egyes osztályokhoz 
tartozó értékekről azt feltételezzük, hogy normális Gauss-eloszlást mutatnak). Czimber (1997) 
olyan eljárást fejlesztett ugyanerre az osztályozási módszerre, amely nem normál, hanem a 
empírikus eloszlást feltételez a tanítóterületekre.  

Legközelebbi szomszéd osztályozás (nearest neighbour). Ez esetben azt vizsgáljuk, hogy az 
osztályozandó pixel értékéhez melyik tanítóterülethez tartozó pixel van a legközelebb. 

Legközelebbi középpont osztályozás (minimum distance to mean). Ebben az esetben kiszámítják 
a tanítóterületek pixelértékeinek átlagát, és az osztályozandó pixelt abba az osztályba soroljuk, 
amelyik átlaghoz a legközelebb esik. 

Hipertégla osztályozás (hyperbox, parallelepiped box). A módszer a tanítóterületek pixelértékeinek 
intervallumát vizsgálja. Két dimenziós (két sávos) vizsgálat esetén a tanítóterületek pixeleit egy 
téglalap foglalja magában, több (n) dimenziós esetben egy u.n. hipertégla. Az osztályozandó pixel 
abba az osztályba soroljuk, amelyik osztály intervallumába esik. Hátránya, hogy amennyiben a 
hipertéglák metszik egymást, kiegészítő módszerre van szükség az átfedő spektrális térrészek 
osztályba sorolásához. 

Kristóf (2005) automatikus és felügyelt osztályozási módszert is alkalmazott haszonerdők SPOT-4 
felvételek alapján történő térképezése során, gímszarvas élőhelypreferencia-vizsgálathoz. Mivel a 
vizsgálat kezdetén naprakész terepi adatok nem álltak rendelkezésre, automatikus osztályozást 
végzett, amelybe textúra-mutatókat (lsd. később) is bevont. A rendelkezésre álló vektoros 
erdőrészlet adatbázis, és az űrfelvétel vizuális összevetése során kijelölt mintaterületek terepi 
ellenőrzése után a mintaterületek bemeneti adatként szolgáltak az automatikus osztályozás 
eredményének attribútumozásához, valamint a tanulóterületes osztályozáshoz elvégzéséhez is. A 
műveletet újabb terepi adatok gyűjtése után megismételte. A legjobb eredményt a nem-irányított 
30 osztályos ISODATA osztályozás hozta. Az osztályok tematikus kategorizálás után 7 fő 
kategóriát képzett: záródott és nem záródott fenyő, átmeneti fenyő, záródott és nem záródott 
akác, egyéb lombos faj, erdőszegély. A szerző megállapította, hogy egy időpontról rendelkezésre 
álló felvétel osztályozásával nem lehet egyértelműen elkülöníteni a záródás, a korosztály és a 
fajspecifikus hatásokat. Erre multitemporális elemzési eljárások alkalmazása hozhat megoldást. 
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A távérzékelés erdészeti alkalmazásaival foglalkozó áttekintő cikkek szerzői közül többen (Latifi, 
2012; McRoberts-Tomppo, 2007; McRoberts et al. 2010) kitérnek a leggyakrabban alkalmazott 
pixel alapú elemzési technikák (osztályozási és becslési módszerek) ismertetésére. A 
paraméteres módszerek összefoglalása mellett (pl. legnagyobb valószínűség osztályozó, 
regresszió analízis, diszkriminancia analízis, stb.) a nem paraméteres eljárásokat is felsorolják. Ez 
utóbbi csoportból egyre gyakrabban alkalmazottként említik a k-legközelebbi szomszéd módszert, 
(k-Nearest Neighbors, k-NN), amelyet Amerika a több államában és Finnországban már 
hivatalosan alkalmaznak nemzeti erdőnyilvántartási adatok előállításához. A módszert Lidar 
pontfelhők feldolgozásánál is sikerrel alkalmazták, így méginkább nőtt a népszerűsége az elmúlt 
években. 

A hiperspektrális felvételek nagy számú csatornája komoly kihívást jelent az osztályozás során, 
amelyet elsősorban a Hughes-jelenséggel (Hughes, 1968) magyarázhatunk. A nagy számú 
csatorna mellett általában korlátozott számú tanító terület áll rendelkezésre. A hagyományosan 
alkalmazott legnagyobb valószínűségi osztályozók (Maximum likelihood) által képzett kovariancia 
mátrix esetében az alacsony számú tréning adat nem ad elegendő információt a pontos becslés 
elvégzésére. A probléma tovább nő azokban az esetekben, ahol a vizsgált tulajdonságok nagy 
szórásúak és viszonylag közel helyezkedik el a spektrális térben. Ennek megfelelően a 
hiperspektrális felvételek, kiértékelésekor előtérbe kerülnek az alternatív osztályozó módszerek. 

A törekvés különböző forrásból származó adatok egyesítésére a minőség javítása érdekében 
kezdettől jelen volt az erdészeti célú távérzékelésben (is). Pohl és van Genderen (1998) az adatok 
kombinálásának három szintjét különbözteti meg annak alapján, hogy az információk ötvözése a 
feldolgozási sor mely pontján történik: a pixel-szintű, az objektum-szintű és a döntéshozási szintű 
(vagy szabály-alapú) kombinációt. 

Adategyesítés (adatfúzió) 

A pixel-szintű eljárások a feldolgozás legalacsonyabb (a mért fizikai paraméterek) szintjén történő 
összeolvasztást jelentik. Ezeknek egy elterjedt speciális esete a pansharpening, amikor 
alacsonyabb térbeli felbontású multispektrális és nagyobb térbeli, de kisebb spektrális felbontású 
pánkromatikus képek kombinálásával állítanak elő olyan képet, amely elvben mindkettő előnyeit 
ötvözi. A sikeres eljárás feltétele, hogy a sávok jól korreláltak legyenek egymással, de a lefedett 
hullámhosszak jól váljanak el egymástól, és a spektrális információt tartalmazó sávok együttesen 
nagyjából ugyanazokat a hullámhosszakat fedjék le, mint a pánkromatikus sáv (Švab és Oštir 
2006). A tapasztalatok szerint azonban ezek az eljárások szinte minden esetben módosítják a 
spektrális tulajdonságokat (Ehlers és Tomowski 2008). A széles körben elterjedt kereskedelmi 
szoftver, az ERDAS Imagine számos lehetőséget kínál, ezek a a főkomponens módszer, a 
multiplikatív fúzió, a Brovey transzformáció, és a wavelet-alapú képfúzió (ERDAS Field Guide 
2010). Az Ultracam felvételek szolgáltatója az ún. HSI (színezet, telítettség, intenzitás) technikák 
egy típusát alkalmazza, melynek eredményeképpen legfeljebb háromsávos felvételek állnak elő. 
Hirschmugl (2008) UltracamD felvételek felhasználása kapcsán többféle módszerrel is 
összevetette az elterjedtebb képfúziós technikák eredményeit, és megállapította, hogy 
alkalmazhatóságuk erősen célfüggő, továbbá, hogy a vizsgált eljárások éppen az erdészeti célú 
vizsgálatok szempontjából kiemelten fontos infravörös sáv spektrális tulajdonságait módosíthatják 
jelentősen. A felsoroltak közül a Brovey-transzformáció több szempontból is jól teljesített, 
amennyiben csak 3 sávra alkalmazták. 

Az objektum-alapú képelemzés elterjedése a különböző forrásokból származó adatok 
kombinálásának új lehetőségeit biztosította, mivel a szegmensek létrehozása után azokra 
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bármilyen felbontású képi információ aggregálhatóvá válik, illetve beépíthetőek a GIS rétegekből 
származó információk is, amennyiben az egyes rétegek térbeli illesztése megfelelő. A kombinálás 
ilyen, szinte korlátlan lehetősége viszont azzal a mellékhatással jár, ami korábban, a pixel-alapú 
elemzéseknél már a textúra-mutatók kezdeti alkalmazásainál is jelentkezett, hogy véges számú 
mintaterület alapján történő osztályozáshoz nagyon nagyszámú leíró változó áll rendelkezésre, 
amelyek részben egymással is korrelálnak. A változók (különösen a korrelált változók) számának 
növekedése, amellett, hogy növeli a számításigényt, egy határon túl ronthatja az osztályozás 
minőségét (Tuominen és Pekkarinen 2005), így az osztályozáshoz alkalmazandó paraméterek 
kiválasztása az objektum-alapú elemzések egyik legfontosabb kihívásává vált (Laliberté és Rango 
2008). 

A fent leírt radiometriai elemzési módszerek pusztán a képpontok spektrális radiometriai értékeit, 
„színét” veszik figyelembe. A kevert (többféle felszínborítási elem sugárzási értékeit tartalmazó) 
pixelek hatásainak kiküszöbölésére, az osztályozás megbízhatóságának növelésére célszerű a 
radiometriai értékek térbeliségét is felhasználni, hisz az interpretációs elemek (1. táblázat) között 
szerepel pl. a mintázat, a textúra, az asszociáció is, amelyek a felszíni objektumok térbeli 
jellemzőivel kapcsolatosak. 

A térbeli információk bevonása az elemzésekbe 

Amikor a vizsgált felvétel térbeli felbontása nagy, és a pixelméret kisebb, mint a vizsgálandó 
objektumok, akkor a lokális variancia jellemzően alacsony, az egymás közelségében elhelyezkedő 
pixelek reflektanciája hasonló. Ahogy a felvétel térbeli felbontása közelíteni kezdi a vizsgálandó 
objektumok méretét, a lokális variancia megnő, majd amikor már több objektum tulajdonságai 
keverednek egy pixelen belül, ismét csökkenni kezd (Woodcock és Strahler, 1987). Tehát míg a 
kisebb térbeli felbontású, multispektrális felvételeknél az egyik legfontosabb megoldandó feladat a 
vizsgálat szempontjából zajnak tekinthető jel (pl. talaj) kiszűrése, vagy többféle jel szétválasztása, 
a nagyfelbontású képeken az egyes jelentéssel bíró objektumok (pl. fák) lehatárolása, egységként 
kezelése jelent kihívást. Ennek két jelentős gyakorlati következménye, hogy a nagy felbontású 
képek vizsgálata esetében a spektrális tulajdonságok vizsgálata mellett jelentős szerepet kap a 
textúra, illetve hogy a pixel-alapú módszerek alkalmazhatósága korlátozottá válik. 

Textúra-elemzés 

A textúra az emberi látás és a látott képek értelmezésének egyik alapvető eleme (Haralick 1973). 
Távérzékelt felvételek textúrája a kép részleteinek ismétlődése, az intenzitások szabályos vagy 
szabálytalan változása (Czimber 2009). Az intenzitás változásai általában valamilyen fizikai 
változást jeleznek a leképezett területen (Tuceryan, Jain 1998), a textúra pl. létrejöhet, ha a 
képobjektumon belül eltérő reflektanciájú felületek keverednek, vagy a felületek eltérő irányultsága 
miatt azok megvilágítása más (Czimber 2009).  

Minden monokróm, szürkeértékeket tartalmazó kép (felvétel) leírható egy olyan kétdimenziós f(i,j) 
függvénnyel, ahol i és j a képpontok síkbeli koordinátáinak felelnek meg. A több sávból álló, 
multispektrális vagy multitemporális képek a sávok számának megfelelő számú ilyen függvénnyel 
írhatók le. A szürkefokozatok (radiometriai értékek) képen belüli változékonysága ebben a 
felfogásban térbeli frekvenciák segítségével írható le: a gyors változások magas frekvenciát, a 
lassú, átmenetes változások alacsony frekvenciát képviselnek. Az éles határvonalak („élek”) 
magas frekvencia-komponenst feltételeznek. 

Buiten (1993) alapján a képfeldolgozás kontextusában textúra alatt a kép egy olyan helyi 
tulajdonságát értjük, amely bizonyos területhez vagy kiterjedéshez rendelhető.  
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Csak területeknek van textúrája, pontoknak nincs – a textúra nem értelmezhető a környezet 
nélkül. Az, hogy mekkora ez a környezet, függ a textúra típusától, illetve az alapegységek 
méretétől, amikből előáll. Annak alapján, hogy milyen módon áll elő a vizsgált környezet, a textúra 
értelmezhető pixel- és objektum-alapon is. A textúra az intenzitás térbeli eloszlásához kötődik, 
adott kép textúrája különböző léptékekben értelmezhető (pl. St-Onge és Cavayas 1997). Egy 
adott területen belül akkor értelmezhető textúra, ha a felépítő elemi egységekből sok van – kevés 
egységet megszámlálható, egyedi objektumok csoportjának érzékelünk. 

Erdőszerkezeti paraméterek becslése, illetve erdőterületek osztályozása során a textúra alapú 
mutatókat jellemzően kiegészítő jelleggel, a pontosság javítására alkalmazzák, vagy olyan 
esetekben, amikor kevés bemenő adat (sáv) áll rendelkezésre, például pánkromatikus vagy valós 
színes felvételek esetében (Laliberté, Rango 2008). Nagyfelbontású képeken ugyanis a 
spektrálisan azonos tulajdonságú képobjektumoknak is lehet eltérő textúrája (Czimber 2009). A 
textúra jelentősége a felbontással együtt növekszik, különösen, amikor a térbeli felbontás eléri a 
vizsgálandó objektum jellemző méretét, vagy az alá csökken, mivel ilyenkor az egymás közelében 
lévő pixelek értékei erősen korrelálnak és a lokális variancia csökken (Woodcock és Strahler 
1987, Franklin et al. 2000). Az erdészeti alkalmazásokban régóta használt légifotókból nyert 
textúra információk jól kiegészítik a nagy spektrális, ám rosszabb térbeli felbontással rendelkező 
űrfelvételeket (pl. Landsat, SPOT), ugyanakkor ezeken a felvételeken a kétirányú reflektancia 
miatt a kép különböző részein elhelyezkedő azonos tulajdonságú objektumok is különböző 
spektrális jellemzőket mutathatnak (Tuominen és Haakana 2005). Ezért a nagy térbeli felbontású 
multispektrális műholdfelvételek (pl. IKONOS, QuickBird képek) széleskörű elterjedésével a 
textúra bevonása az elemzésbe sok esetben ilyen adatok segítségével történik.. 

A textúra fogalma szoros kapcsolatban van a már említett térfrekvenciákkal, melyek 
tanulmányozására két módszer terjedt el a képfeldolgozásban (Fourier-transzformáció és a 
mozgóablakos módszer). 

A mozgóablakos módszerrel az eredeti kép transzformációja nélkül tanulmányozhatjuk a térbeli 
frekvenciákat. Minden egyes pixelpozíciónál elvégezzük a számítást az egész mozgóablak 
pixelértékei alapján, majd az eredményképben a középső pixel pozícióján tároljuk a számítás 
eredményét. Az eredménykép mérete megegyezik a bemeneti kép méretével. 

Textúra-analízishez legtöbbször statisztikai mutatókat számítunk: az ablakon belüli pixelek 
szórását, illetve varianciáját. Ha a magas térbeli frekvenciákat erősítjük, azaz az említett szórást 
és varianciát számoljuk, az éleket kiemeljük (ez szolgálhat később alapul a szegmentációhoz. A 
medián- illetve átlagszámítás a zajszűréshez, az élek simításához, az alacsony térbeli frekvenciák 
erősítéséhez és a magas frekvenciák kiszűréséhez használatos. A mozgóablakos variancia-
számítás a következő képlettel történik: 

σ2 = Σ(xij – M)2 
 n – 1

[8]  
  

ahol 

σ
2

 a variancia, 

xij az (i,j) koordinátájú pixel értéke, 

n a mozgóablak pixeleinek száma, 
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M a mozgóablak pixeleinek átlaga, amit az képlettel számítunk. (ERDAS kézikönyv, 1997) 

A lokális textúra-mutatókat tartalmazó, a fentiek alapján kiszámított eredménykép 
(eredménymátrix) közvetlenül bevonható a képosztályozásba. Kristóf (2005) SPOT-4 felvételre 
végezte el mozgóablakos módszerrel a textúra analízist, 3x3 pixeles ablakra számított variancia 
értékeket használva a felvétel négy spektrális sávján. Az így előállított négy új textúra-sávot együtt 
osztályozta az eredeti felvétel-sávokkal (9. ábra) 

  

    a)                                                                              b) 

9. ábra:  Mozgóablakos variancia-számítás (Kristóf, 2005) 

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

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

Az előzőekben leírt elsődleges statisztikákhoz képest a képobjektumon vagy mozgóablakon belüli 
pixelek intenzitás értékeinek másodlagos statisztikái azt adják meg, mekkora a valószínűsége két 
intenzitás érték együttes előfordulásának egymástól adott távolságra és irányban. Ennek leírására 
szolgál a keresztelőfordulási mátrix (grey-level co-occurrence matrix, GLCM), és a belőle 
számított mutatók. Ez egy négyzetes mátrix, melynek mérete megegyezik a kép 
szürkeárnyalatainak számával (N, általában 256). A kép pixeleiből és a pixel adott irányban, adott 
távolságra elhelyezkedő szomszédjának intenzitás értékeiből párok képezhetőek. A szimmetrikus 
mátrix i,j (i és j=0…N) eleme megadja, hogy egy i,j intenzitásértékű pár mekkora valószínűséggel 
fordul elő a képen. 8 szomszéd figyelembe vételével a mátrix 4 fő irányra állítható elő (0, 45, 90, 
135 fok), a kép minden sávjára külön. Így egy 4 sávval rendelkező (látható + infravörös) képre 
csak a közvetlenül szomszédos pixelek viszonyait vizsgálva 16 darab mátrix állítható elő (Haralick 
1973, Czimber 2009), és mindegyikből legalább 14-féle mutató. A trial and error, vizuális 
interpretáció, illetve próbaosztályozási módszerek emiatt kevéssé alkalmazhatóak a releváns 
textúra mutatók körének lehatárolására (Laliberté és Rango 2008) 

A keresztelőfordulási mátrix alapján Haralick (1973) dolgozott ki 14 textúra jellemzőt, ezek az 
alábbiak: 
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A textúra-mutatók számítása történhet pixel-, illetve objektum-alapon, előbbi esetben a már 
említett mozgóablakos eljárással áll elő a környezet, amelyre a textúra-számítás végezhető, míg 
utóbbi esetben szegmentálással. A textúra léptékfüggése miatt a mozgóablakos eljárásnál az 
ablak mérete jelentősen befolyásolhatja az eredményeket (pl. Franklin et al. 2001a); nagyobb 
ablakok használatával jobban leírható a térbeli eloszlás és csökkenthető a random hiba, azonban 
az ablakméret növelése esetén elmosódnak az objektumok határai, és szisztematikus hiba 
jelentkezhet (Franklin et al. 2000). A mozgóablak ideális méretének a vizsgált felvétel 
tulajdonságai alapján történő előzetes vizsgálatával jobb eredmények érhetőek el az erdészeti 
paraméterek becslésében (Franklin és McDermid 1993, Wulder et al. 1998). Az ideális méret 
meghatározása többféle módon történhet, de leggyakrabban félvariogramok hatásátvolsága 
alapján számítják (ld. a variogramokról szóló alfejezetet). 

A GLCM mutatókat általában nem annyira a szegmentáció, inkább az osztályozás során 
használják. Számításigényük nagy, különösen, ha többléptékű szegmentálást alkalmazunk 



 

39 

 

(Laliberté és Rango, 2008), bár egy részük gyorsan, a mátrix kiszámítása nélkül is előállítható 
(Miyamoto és Merryman; ld. Czimber 2009). Szintén a számításigény csökkentésére szolgáló 
technika, amikor a textúra-mutatókat mozgóablak alapján számítják, majd külön rétegként 
bemenő adatként használják a szegmentációhoz (pl. Hájek 2008). 

Kayitakire et al. (2006) szerint az erdőtávérzékelés céljaira leginkább alkalmas 6 GLCM mutató a 
nyomaték (ASM), a korreláció, a variancia, a homogenitás, a kontraszt és az entrópia, az 
irodalomban leggyakrabban az utóbbi három alkalmazására látunk példát. Az ideális mutatók 
kiválasztását nagy számuk mellett megnehezíti, hogy jelentősen korrelálhatnak egymással, és ezt 
nem minden válogatási módszer tudja kiszűrni (pl. a döntési fa, vagy az eCognition  feature space 
optimization módszere nem). Laliberte és Rango (2008) az egyes textúra-jellemzők kapcsolatának 
vizsgálata során azt találta, hogy az entrópia, az átlag és a korreláció minden léptékben a 
legkevésbé korreláló változók. A textúra mutatók fentebb leírt jellemzőiből (nagy szám, lépték- és 
irányfüggés, nagy számításigény, esetleges korreláltság) következik, hogy mindenképpen 
szűkíteni kell a vizsgálandó mutatók körét. A szakirodalomban leírt számos kísérlet, amely a 
leginkább hasznos mutatókat próbálta megtalálni akár az erdészeti paraméterek becslése, akár 
erdőállományok osztályozása céljából, valójában arra mutat, hogy adott mutató relevanciája 
mindig függ a kép térbeli felbontásától, a spektrális tulajdonságaitól, és a vizsgálandó objektumok 
tulajdonságaitól (méret, alak, térbeli eloszlás) (Franklin et al. 2001, Kayitakire et al. 2006). Wulder 
et al. (1998) pl. megállapította, hogy a homogén állományokban az egyszerű textúra statisztikák, 
heterogénebb állományokban pedig a másodfokúak teljesítenek jobban. Természetes erdőkben a 
nagyobb fokú heterogenitás (pl. eltérő magasságú fák és lékek okozta árnyékok miatt) jobban 
megfogható a textúra elemzésével. Mindez azt jelenti, hogy adott területre, adott időpontban adott 
módszerrel előállított képek elemzésénél a felhasználandó mutatók kezdeti kiválasztását minél 
szélesebb körből érdemes elvégezni.  

A textúra jelentősége az erdészeti célú távérzékelésben 

 Az 1980-as évek vége óta számos kutatás vizsgálta, hogy a nagyon nagy térbeli felbontású (1-2 
m) felvételekből nyert textúra hozzáadásával növelhető-e az erdészeti paraméterek becslésének 
pontossága, illetve az erdőterületek osztályozásának jósága.  A vizsgálatok nagyobb része 
boreális erdőkben (Kanada, Finnország), jellemzően tűlevelűek dominálta állományokban történt, 
ugyanakkor számos következtetés kellően általános ahhoz, hogy hazai vizsgálatok esetében is 
alkalmazható legyen. 

Wulder et al. (1998) a levélfelületi indexet (LAI) becsülték 1 m felbontású 5 sávos CASI 
felvételeken. Az NDVI mellett elsőfokú (átlag, szórás, minimum, maximum, range), másodfokú 
(GLCM homogenitás, kontraszt, disszimilaritás, átlag, szórás és entrópia) és félvariogramból 
számított textúra-mutatókat is felhasználtak. A textúra mutatók hozzáadása jelentősen javította a 
becslés pontosságát (0.3 körüli R2 értékekről 0.5-0.6 körülire), amennyiben a vizsgált 
állományokat rétegezték fajösszetétel és alapvető strukturális jelleg (természetközeli – ültetvény) 
szerint. 

Franklin et al. (2000) két kanadai mintaterületen, kevert erdőkben 30 cm-től 8 m-ig változó terepi 
felbontású multispektrális videófelvételeken, illetve 1 m felbontású 5 sávos CASI felvételeken 
végzett vizsgálatai alapján 10-15%-os javulás érhető el, amennyiben a textúra mutatókat és a 
spektrális tulajdonságokat is figyelembe vesszük, nagyjából 65-75%-os pontosságot lehet elérni 
(egyéb szakirodalmi példákat is hoz, hasonló eredményre). A szerzők szerint ebbe már a 
referenciaadatok pontossága is belejátszik, illetve az, hogy csak két textúra-mutatót alkalmaztak, 
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komolyabb válogatási procedúra nélkül. Kimutatták azt is, hogy a felbontás növekedésével a 
textúra szerepe nőtt az osztályozásban. 

Johansen et al. (2007) kanadai vízparti és környező erdők osztályozása során QuickBird 
felvételeken végzett vizsgálatai alapján megállapította, hogy a pixel-alapon mozgóablakkal 
előállított textúra-információt tartalmazó rétegek (főleg a GLCM kontraszt, disszimilaritás és 
homogenitás) hozzáadása 2-19%-kal növelte az egyes típusokban az osztályozás jóságát, az 
osztályozás teljes pontossága (overall accuracy) így 78.95% lett. Ugyanakkor azt is kimutatták, 
hogy a textúra nem minden típusban javította az osztályozást; az idősebb erdőkben jelentkező 
lékek, illetve változatosabb méretű fák vizsgálata esetén a textúra szerepe fontosabbá válik. 

Tuominen és Pekkarinen (2005) CIR légifelvételeken vetette össze a spektrális és (GLCM) 
texturális mutatók jelentőségét az erdőszerkezeti paraméterek (körlapösszeg, fatömeg, átlagos 
átmérő, átlagos magasság) k-legközelebbi szomszéd (kNN) módszer segítségével történő 
becslésében. Eredményeik szerint a texturális mutatók hozzáadása jelentősen (26%-kal) 
csökkentette az RMS hibát. 

Chubey et al. (2006) szegmentált IKONOS 2 felvételeken vizsgálta üzemtervi adatok (erdőtípus, 
elegyarány, záródás, kor, magasság) előállítási lehetőségeit döntési fák segítségével. A leginkább 
meghatározó változók között jelentős a textúra mutatók, elsősorban az alobjektumok 
tulajdonságainak aránya. 

Hájek (2008) középformátumú digitális légifelvétel szegmentálásával nyert információkat használt 
erdészeti adatbázis kiegészítésére, illetve frissítésére, csehországi, síkvidéki lomboserdőkben, 
eCognition szoftver segítségével. A korona-, állab és részlet-szintű szegmentáláshoz mozgóablak 
segítségével számított textúra-mutatókat is használt (GLCM homogenitás, átlag és szórás), a 
megfelelő mutatók kiválasztása minták kijelölésével, „feature space optimization” technikával 
történt. Egyedi lombkoronák szintjén a korosztályokra, illetve a fajokra jellemzően 75% fölötti 
pontosságot ért el (a lucot kivéve). 

Kim et al. (2009): egy 4 m térbeli felbontású multispektrális IKONOS felvételen végzett 
vizsgálatokat észak-karolinai mintaterületen, örökzöld, örökzöld-lombos vegyes és lombos 
állományok szétválaszthatósága kapcsán, objektum-alapú elemzéssel. Eredményeik alapján több 
objektum-alapon számított texturális mutató beintegrálásával az overall accuracy nőtt (60-79%-ról 
83%-ra), ami elsősorban az örökzöld és az örökzöld-lombos vegyes állományok jobb 
szétválasztásában nyilvánult meg. 

Általában elmondható, hogy a textúra felhasználásával akár az erdészeti paraméterek állomány-
szintű becslésének, akár az erdőterületek osztályozásának pontossága növelhető, a javulás 
mértéke azonban függ a felhasznált adat minőségétől (típus, felbontás), illetve a vizsgált 
erdőállományok jellemzőitől.  

Variogramok 

Valamely paraméter időbeli vagy térbeli változékonyságának leírására számos függvény létezik. 
Ezek közül az egyik leggyakrabban használt a térstatisztika alapfüggvényének tekintett variogram 

(Füst, A. 1997). Legyenek a regionalizált változó értékei  és   x és x+h helyen (vagy 

időben), melyeket  vektor választ el egymástól. A változatosságot a két mennyiség között a 

variogram függvény, azaz  adja meg, mely úgy definiálható, mint a 

változó várható értéke. A  függvény a vizsgált változó félvariogramja.  Az empirikus 
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félvariogram számításának egyik lehetséges módja a Matheron (1963) által kidolgozott algoritmus, 
mely normális eloszlású paraméter diszkrét mintái esetén torzítatlan becslést ad: 

 

 
[9] 

ahol a félvariogram, pedig a tapasztalati mintapárok száma, melyeket  vektor választ 
el. 

A tapasztalati félvariogram pontjai által kirajzolt görbére általában jellemző, hogy kezdetben 
szigorúan monotonon nő, majd állandósul. A hatástávolság (range) annak a pontnak az 
abszcisszája, aminél a függvény értéke állandósul. A hatástávolságon belüli minták térben 
autokorreláltak, a kívül esők pedig nem. Az érték, amelyet a hatástávolságnál felvesz a modell, a 
küszöbérték (sill), ez jellemzően arányban áll a vizsgált kép, vagy képrészlet globális 
varianciájával. A görbe általában nem az origóról indul, ez az ún. röghatás (nugget effect), ami 
vagy mérési hiba, vagy a vizsgált léptéknél kisebb változékonyság eredménye. A tapasztalati 
félvariogram pontjaira többféle modell illeszthető – ezek közül az egyik leggyakrabban 
alkalmazott, és a vizsgálandó paraméterek szempontjából legkönnyebben értelmezhető a két 
paraméterrel (hatástávolság és küszöbérték) leírható szférikus modell (Curran 1988).  

A variográfia alkalmazhatóságát a távérzékelésben az indokolja, hogy mivel pozícionáltak, a 
reflektancia értékek regionalizált változóknak tekinthetőek. Ezzel a tájat egy sztochasztikus 
felületként értelmezzük, és feltételezzük, hogy azonos környezeti mintázatok és folyamatok 
azonos ökoszisztémákat hoznak létre (Treitz és Howarth 2000). A távérzékeléssel rögzített 
reflektancia értékek az objektumok valós értékei és valamely mérési hiba keverékeiként állnak elő. 
Ez megjelenik a tapasztalati variogramban, ami az egymáshoz közel eső minták térbeli 
összefüggéseit leíró másodfokú térbeli statisztika. A variográfia alkalmazhatósága két feltétel 
teljesülésén múlik, az egyik a térbeli stacionaritás, a másik az ergodicitás. Előbbi feltételezi, hogy 
a vizsgált változó paraméterei térben változatlanok, utóbbi pedig, hogy a teljes területre számított 
térbeli statisztika ezen paraméterek torzítatlan becslését adja. (Jupp et al. 1988) szerint ezek a 
feltételek teljesülnek a távérzékelt adatok kapcsán, legalább lokálisan. 

A variogramok használata az erdészeti jellemzőket leíró távérzékelésben azért terjedt el, mert 
bizonyos jellemzőik jól összekapcsolhatóak adott felvétel térbeli tulajdonságaival. Ugyanakkor 
kevesebb megkötéssel alkalmazhatóak, mint az autokorreláció, vagy a Fourier-analízis, kevésbé 
függnek a kezdeti paraméterek megválasztásától, mint a GLCM mutatók, illetve a hatástávolságot 
a képek közötti (pl. atmoszférikus eredetű) különbségek kevésbé befolyásolják (St-Onge és 
Cavayas 1995, 1997). A Woodcock et al. (1988a, 1988b) mesterségesen generált és valódi 
felvételeken végzett vizsgálatai alapján három fontos következtetést vont le: a textúrát létrehozó 
objektumok sűrűsége, denzitása (ami erdőben megfeleltethető pl. a záródásnak) befolyásolja a 
küszöbértéket, az objektumok mérete a hatástávolsággal mutat összefüggést, míg az objektumok 
méretének varianciája a variogram alakját befolyásolja. Treitz és Howarth (2000) CASI 
felvételeken végzett vizsgálataik során azt tapasztalták, hogy a hatástávolság a fakoronák 
méretével van összefüggésben, míg a küszöbérték közvetve a koronaszintek 
rétegzettségével/sűrűségével függ össze. A hatástávolság változott a hullámhosszal, tehát 
sávonként különböző értékeket kaptak, amit a különböző hullámhosszaknak különböző 
háttérfolyamatokkal való összefüggéseivel magyaráztak. Levesque és King (2003) különböző 
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felbontású négysávos (VIS+NIR) légifelvételeken végzett állományszintű vizsgálatainak esetében 
sikerrel használta a zöld és közeli infravörös sávokra számított hatástávolságot a záródás, illetve 
egészségi állapot regressziós modellezésében. 

A vizsgált objektumok jellege meghatározza, mekkora lehet az a térbeli egység, ami még kellően 
homogén. A hatástávolság segítségével így meghatározható a textúrát felépítő elemek jellemző 
mérete (esetünkben fák, facsoportok), ami a további elemzés során felhasználandó egyéb 
mutatók számításához szükséges mozgóablak (vagy éppen szegmens) méretének 
meghatározását segíti. A hatástávolság ilyen jellegű alkalmazására számos példa van (Franklin 
és McDermid 1994, Franklin et al. 1996, Wulder et al. 1998, Johansen et al. 2007) 

A variográfia alkalmazását nehezítő tényező szintén a nagy számításigény, illetve a tapasztalati 
félvariogramra illesztett modell paraméterezésének szubjektivitása. A tapasztalati félvariogram 
közelítésére fentebb leírt számítást a kiugró értékek jelentősen befolyásolhatják. Továbbá számos 
esetben állhat fenn olyan szituáció, amikor a vizsgált változó értékei között bizonyos irányban 
erősebb kapcsolat áll fenn (anizotrópia), ilyenkor a variogram irányfüggő, a hatástávolságok 
ellipszis segítségével írhatóak le. A kereskedelmi forgalomban kapható szoftverek többségében a 
félvariogram előállítása korlátozott számú pontszerű változóra, nem pedig képekre lehetséges, 
és/vagy nem automatizált. Valószínűleg részben ennek (és az objektum-alapú módszerek 
elterjedésének) tudható be, hogy a kezdeti sikeres alkalmazások után mégis inkább a GLCM 
mutatók használata terjedt el szélesebb körben. 

A távérzékelés területén folyamatosan születnek új eredmények. Új távérzékelő szenzorok 
jelennek meg, ezekhez új képfeldolgozó algoritmusok születnek. A civil szféra számára is 
elérhetők már a méter alatti terepi felbontású műholdfelvételek, hiperspektrális felvételek és 
digitális légifényképek. A nagyobb geometriai és radiometriai felbontású felvételek már nem 
dolgozhatók fel a hagyományos pixel alapú képfeldolgozó eljárásokkal. A nagyobb felbontás miatt 
a pixeleket már nem lehet környezetükből kiragadni. 

Objektum alapú képfeldolgozás 

A hagyományosnak tekinthető pixel alapú osztályozók kisebb felbontású felvételeken a mai napig 
is nagy pontossággal alkalmazhatók. Ilyenek az átlagtól való távolság, a legközelebbi szomszéd, 
a legnagyobb valószínűség, vagy a neurális hálózat osztályozók, de fuzzy logikát használó, pixel 
alapú szakértői osztályozók is ide sorolhatók. Nagy felbontású felvételeken viszont ezek az 
osztályozók zavarba jönnek. A nagy felbontás miatt olyan részletek jelennek meg a képen (10. 
ábra), melynek pixeleit ezek az osztályozók más-más osztályba sorolják. Nagy felbontású 
felvételeknél a pixelek helyett valamilyen szempont szerint képzett nagyobb egységeket, 
homogénnek tekinthető pixelekből felépülő képobjektumokat célszerű osztályozni (Blaschke, 
Lang, Hay, 2008). 

Nagyfelbontású képeken a sugárzási kép (elnyelődés, szóródás, visszaverődés) annyira összetett 
lehet, hogy a pixel spektrálisan teljesen eltérhet a környező pixelektől. Pixel alapú osztályozóknál 
ezt különféle szűrőkkel (medián, átlag, gyakoriság) lehet kiküszöbölni, de ez adatvesztéssel jár. 
Ennél sokkal célszerűbb módszer a képelemeket nem kiragadva környezetükből, hanem több 
hasonló pixelből csoportokat képezni, és az így létrejött képobjektumokat feldolgozni, osztályba 
sorolni. A képobjektum valamennyi felépítő pixelről statisztikát vezet, tehát nincs adatvesztés, az 
egyes statisztikai jellemzők (intenzitásértékek átlaga, szórása, mediánja) egységesen írják le a 
képobjektumot. 



 

43 

 

 

10. ábra:  Nagyfelbontású képekkel a pixel alapú osztályozók nehezen boldogulnak 

A képobjektum alapú feldolgozáshoz a képet homogén részekre, szegmensekre kell bontani. A 
szegmensek spektrálisan hasonló pixelekből épülnek fel. A kép homogén részekre bontását 
szegmentálásnak hívjuk. A szegmentálás előnye, hogy a homogén részleteket egy egységként 
kezeli. A szegmens a pixelek spektrális jellemzőin kívül számos statisztikai és geometriai ismérvet 
is tárol, amelyek bonyolultabb osztályozási eljárások alapjául szolgálhatnak. A szegmentálásnak 
megismételhetőnek és gyorsnak kell lenni. A szegmentálás eredménye legyen elfogadható az 
emberi szem számára. 

Szegmentálási eljárások 

A képek szegmentálása mintegy 30 évre visszatekintő szakirodalommal rendelkezik. Számos cikk 
hasonlítja össze az algoritmusokat és képfeldolgozó rendszerekben kidolgozott eljárások 
hatékonyságát (Haralick, Shapiro, 1985) (Meinel, Neubert, 2004). 

Az első szegmentálási eljárások a spektrális térben képeztek a spektrális közelség alapján 
halmazokat. Az eljárásnak ez a része nagyon hasonló a klaszterezési (cluster) algoritmusokhoz. 
Az azonos halmazba tartozó és egymás melletti pixelekből alkották a szegmenseket (Veksler, 
2000). A környezetüktől jelentősen eltérő önálló pixeleket szűrőket távolították el. 

Más eljárások a szegmensek határait igyekeznek felderíteni élfelismerő szűrőkkel. Az élfelismerés 
előtt a kép egészén élmegőrző simításokat alkalmaznak. Hasonló elven működnek a vízgyűjtő 
algoritmuson alapuló eljárások is (Beucher, Lantuejoul, 1979) (Watson, Vaughan, Powell, 1992). 
Ezek az eljárások problémába ütköznek, ha az egymás melletti pixelek között nincsenek éles 
határok. 

A harmadik szegmentálási csoportba azok az eljárások tartoznak, amelyek kezdetben az egész 
képet egy szegmensnek tekintik, és ezt a szegmenst rekurzív módon részekre bontják. Ez a 
csoport a fentről-lefelé (Top-down) szegmentálás nevet viseli. Ide tartoznak a legegyszerűbb 
tesszelációs elven működő szegmentálások is, név szerint a sakktábla és a négyesfa 
szegmentálás (11. ábra). Vannak bonyolultabb tesszelációs és gráfokon alapuló szegmentálások 
is (Shi, Malik 1997) (Won, Derin, 1992) (Woodcock, Harward, 1992). 
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11. ábra:  Sakktábla és négyesfa szegmentálás 

Ezzel ellenkező a lentről-felfelé (Bottom-up) eljárások csoportja, mely a pixelekből indul ki. A 
kiinduló pixelek összekapcsolásával egyre növekvő területű szegmenseket hoz létre. Ennél a 
negyedik csoportnál a legnagyobb gondot az okozza, hogy mi legyen a kiinduló pont. Az eljárások 
egyik része magpontokat keres a képen (homogén képterületek), a másik része viszont minden 
pixelt egy magpontnak tekint (Panjwani, Healey, 1995). 

A szegmentálási eljárásokat segítheti, ha tematikus vektoros térképek alapján megadjuk, hogy a 
szegmenseknek mely határokat kell, hogy kövessenek. A képfeldolgozás végeredményét gyakran 
kell már meglévő térbeli objektumokhoz kapcsolni (például földrészletekhez, erdőrészletekhez, 
mezőgazdasági táblákhoz). Ebben az esetben nagyon sokat segít, ha a képszegmensek határai 
követik a térbeli objektumokat leíró vektoros poligonok határait. Rendszerint a térbeli objektumon 
belül több szegmens jön létre, de előfordulhat, hogy a térbeli objektumok határait átvesszük és 
ezek lesznek a szegmenshatárok. Nagyon előnyös ez a módszer idősoros elemzéseknél, például 
erdőrészletek vegetációs időszakon belüli spektrális változásának leírásánál. 

Az egyes szegmentálási eljárások kombinálhatók, például egy gyors kiinduló sakktábla 
szegmentálást követhet egy lentről-felfelé szegmentálás. Vagy egy finomabb, alacsony 
homogenitási küszöbértékkel dolgozó szegmentálást követhet egy durvább szegmentálás, amely 
kisebb szegmenseket nagyobb csoportokba vonja össze. 

Gyakran megőrizzük a különböző szegmentálási szinteket, ugyanis egyes képobjektumok az 
egyik szegmentálási eredményen, míg más objektumok más szegmensek alapján különíthetők el 
hatékonyan. 

A szegmensek között további finomító műveletek is definiálhatók: például az egymás melletti 
homogén szegmensek összevonása, vagy egy szegmens tovább darabolása. A szegmenshatárok 
manuálisan is szerkeszthetők, egymás melletti két szegmens manuálisan összevonható. Sok 
esetben a szegmensek alakjának módosítása, szegmensek összevonása, az osztályozás után a 
legvalószínűbb osztály azonosítója alapján történik. 

Lentről-felfelé területnövesztő szegmentálás 

Ez az egyik leggyakrabban alkalmazott szegmentálási eljárás. Hatékony, objektív, 
megismételhető, az emberi szemnek tetsző eredményt szolgáltat. 



 

45 

 

Ez a szegmentálási típus kezdetben minden pixelt egy kiindulópontnak, egy önálló szegmensnek 
tekint. A szegmentálás során az egymás mellett lévő leginkább hasonló szegmenseket 
összekapcsoljuk. A két egymás melletti leghasonlóbb szegmens kiválasztása történhet lokálisan 
és globálisan. Utóbbinak nagyon nagy a számításigénye, ezért a lokális kiválasztás javasolt. 
Fontos azonban, hogy a lokális kiválasztás ne mindig ugyanarról a helyről induljon, hanem 
egyenletesen a kép teljes területén. 

Egy szegmensen belüli homogenitás mérésére legalkalmasabb az intenzitásértékek szórása 
(Baatz, 2000, Definiens 2002). Többsávos kép esetén a sávok szórásának súlyozott átlagát kell 
képezni. A sávok súlyozása a végeredmény szempontjából megítélt fontossága alapján történik 
(például vegetáció térképezésekor a látható vörös és a közeli infravörös sávok kapnak nagyobb 
súlyt). A szegmentálás nem jön zavarba, ha eltérő dimenziójú adatokat tárolunk a sávokban 
(például tengerszint feletti magasság, hőmérséklet, csapadék). Bizonyos sávokhoz nulla súlyt is 
rendelhetünk. Ezzel azt érhetjük el, hogy az adott jellemző nem vesz részt a szegmensek 
képzésében, de az osztályozásban a szegmensen belüli aggregált értékeivel már dolgozhatunk. 
Erre példa, hogy a szegmentálást a spektrális sávok alapján végezzük, de az osztályozásba a 
szegmensek lézeres letapogatásból származó adatait is felhasználjuk a növényzet magassági 
tagolása céljából. 

Célszerű a szórást egy alakjellemzővel is kiegészíteni, hogy ne képződjenek szabdalt, fraktálszerű 
alakzatok. Erre legalkalmasabb a szegmens kerületének és területének viszonyát kifejező 
alakszám, vagy a szegmens kiterjedése. Egy szegmens h homogenitása, b számú sáv, sávonként 
si szórás és wi súly, a alakjellemző súly, l szegmens kerület, és n szegmensen belüli pixelszám 
esetén a következőképp írható fel: 
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A szegmensek összevonásánál a lokális környezetben azt a két szegmenst kell kiválasztani, 
amelynél az összevonás utáni homogenitás és az összevonás előtti homogenitások különbsége a 
legkisebb, vagyis a homogenitás változása minimális. A szegmensek összevonása akkor ér véget, 
amikor már nem található két olyan egymás melletti szegmens, ahol a homogenitás változása egy 
előre megadott értéknél kisebb. Kezdetben ez az érték nagy, mivel a szegmensek mérete néhány 
pixel. Az összevonás során azonban ezt az értéket csökkenteni kell. Erre legalkalmasabb, ha a 
homogenitást a szegmensek területével összeszorozzuk (Baatz, Schäpe, 1999) és a súlyozott 
értéket hasonlítjuk egy konstans küszöbértékhez. Ha az összevont szegmens homogenitása hm, 
pixelszáma nm, a kiinduló két szegmens homogenitásai h1, h2 és pixelszámai n1, n2, akkor a 
homogenitás változása a következő módon számítható: 

2211 nhnhnhh mm −−=∆  [11] 

Nagyméretű képfájlok esetén nem kivitelezhető az, hogy kezdetben minden pixel egy szegmens 
legyen. Egy 4600x4600 pixel méretű színes képnél (60 Megabájt) a szegmensek memóriaigénye 
2 Gigabájt lenne. Ezt a hatalmas memóriaigényt úgy kerülhetjük el, ha a képet soronként olvassuk 
vagy régiónként dolgozzuk fel. Az újonnan beolvasott sorok pixeleiből létrehozott szegmenseket a 
meglévő szegmensekhez kötjük. Az új szegmensek megjelölésével pedig azt szabályozhatjuk, 
hogy első körben ne vegyen részt a szegmens összevonásban, amíg az alatta levő szegmensek 
létre nem jönnek. 
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A korábbi szegmenseket egy bináris számláló szerinti sorrendben vizsgálunk és keressük a 
lokálisan legjobb összevonási lehetőséget. A bináris számláló gondoskodik arról, hogy a 
sorrendben egymást követő szegmensek minél távolabb helyezkedjenek el a képen. Ezzel 
elkerülhető a sodródás, melynek következtében az első szegmensek magukhoz ragadják a 
következő szegmenseket. A szegmentálás véget ér, ha a kép minden sorát átolvastuk és nem 
maradt két összevonásra alkalmas szegmens, ahol a homogenitás változása kisebb, mint a 
küszöbérték. 

A tárgyalt szegmentálási eljárás hatékonyan alkalmazható különböző típusú távérzékelt adatokon, 
idősorokon (Blaschke, 2005) (Willhauck, 2000), nagyfelbontású légi- és űrfelvételeken, lézeres 
letapogatásból előállított borított felszínmodelleken (Tiede, Blaschke, Heurich, 2004) és zajos 
radarfelvételeken is (12. ábra). 

A képszegmentálás számos előnyt biztosít hiperspektrális képek feldolgozásánál, mivel a 
szegmens képzés aggregálja több sáv pixeleit, ezért nem kell sávcsökkentő transzformációkat 
alkalmazni, az osztályozáshoz az összes sávot használhatjuk. 

A területnövesztő képszegmentálás előnyösen használható erdőterületekről készült távérzékelt 
felvételeken is (Halounova, 2004) (Coppin, Bauer, 1993) (Lennartz, Congalton, 2004). 
Nagyfelbontás képeken az egyes fák koronái is felismertethetők (Burnett, Heurich, Tiede, 2003). 

     :  

12. ábra:  LIDAR és radarfelvételek területnövesztő szegmentálása 

Többfázisú szegmentálás 

A lentről-felfelé szegmentálás szegmens összevonásait és a szegmensek méretét a homogenitási 
küszöb határozza meg. Nagyobb küszöbérték megadásakor nagyobb szegmensek keletkeznek. 
Léteznek optimalizálási eljárások, melyek számítják az ideális szegmensméretet, de a kép 
egészére kiterjedő osztályozás érdekében több, növekvő homogenitási küszöbértékkel előállított 
szegmentálási eredmény szükséges.  

Az egyes képobjektumok más-más homogenitási küszöbérték mellett ismerhetők fel. Más 
szegmensméret szükséges mezőgazdasági területek, erdők, épületek felismerésekor (Aardt, 
Wynne, 2004). Ennek az igénynek a többfázisú szegmentálással lehet eleget tenni. A 
szegmentálás első szintjét a legkisebb homogenitási küszöbértékkel a legkisebb objektumok 
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elkülönítésére használjuk, a következő szinteket az előző szintből kiindulva a homogenitási 
küszöb emelésével a szegmensek összevonásával képezzük (13. ábra). Minden egyes szint 
szegmenseit megtartjuk és a különböző szinteken az egymás alatt-fölött elhelyezkedő 
szegmenseket összekötjük. Ezzel a képobjektumok hierarchikus hálózatát állítjuk elő. 

 

13. ábra:  Képobjektumok közötti hierarchia, legalul a pixelek szintje helyezkedik el 

Ez a módszer azon kívül, hogy az eltérő méretű képobjektumok hatékony felismerését biztosítja 
az egyes szinteken, további előnyökkel is jár. Adott szint szegmense tudja, hogy az előző szinten 
mely szegmensek összevonásából képződött, és azt is, hogy a következő szinten mely szegmens 
képzésében vett részt. Ezáltal egy alacsonyabb szinten fel nem ismerhető objektum (például 
nádas), a magasabb szinten hatékonyan felismerhető és a hierarchiának köszönhetően 
örökíthető. Lehetőség van arra is, hogy új kategóriákat képezzünk a magasabb szint osztályai 
alapján. Például az alacsonyabb szinten lévő objektumot útnak osztályoztuk, de ez a szegmens a 
magasabb szinten egy erdő kategóriájú szegmenshez tartozik, akkor képezhetünk egy erdei út 
osztályt. Ebből a példából is látható, hogy a képobjektumok hálózata rendkívül sokoldalú és 
árnyalt osztályozási mechanizmusokat támogathat. 

Szegmens jellemzők 

A szegmentálás során a szegmenseket egy olyan adatszerkezetben tároljuk, ahol az összes 
szegmentáláshoz és később az osztályozáshoz szükséges jellemző helyet kap. Ezen kívül a 
szegmens geometriáját is tárolni kell az a képobjektum geometriájának kinyerése valamint a 
szomszédok meghatározása céljából. A szegmensek esetleges nagy száma miatt célszerű csak a 
legfontosabb jellemzőket tárolni az adatszerkezetben, és a többit igény szerint számítani. 

A szegmens legfontosabb spektrális tulajdonságai pixelek sávonkénti átlag és szórás adatai. A 
legfontosabb geometriai tulajdonságok a terület (pixelszám) és a kerület. A szegmensek 
összevonásához minden szegmensnél tárolni kell a szomszédos szegmensek azonosítóit, a 
határosság hosszát és geometriáját (pixelekhez igazított vonallánc). Két szegmens 
összevonásakor a közös határt törölni kell, a kerület és terület adatokat, valamint a sáv 
statisztikákat összevonni és frissíteni. A törölt szegmens szomszédjait és geometriáját a 
megmaradt szegmens örökli. 

Sok szegmensjellemző számítható a tárolt adatokból, úgymint sáv maximum, szaturáció, sávok 
átlagértékeinek hányadosai, alakszám, geometriai kiterjedés, geometriai középpont. A szegmens 
szomszédjainak spektrális és alakjellemzői a szomszédokat tároló tömb alapján számíthatók. 
Ezeket a jellemzőket lehet számítani irány szerint, súlyozni a határosság hosszával, de a 
szegmens és a szomszédok közötti viszonyszámmal is megadható. 
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A Haralick textúra jellemzőket viszont a végleges szegmensek kialakítása után kell számítani. 
Ehhez az eredeti képet soronként újra kell olvasni. Minden egyes pixelt a szegmens geometriája 
alapján meg kell határozni, hogy melyik szegmensbe esik, majd a pixelpárok képzése után 
számíthatók csak a textúra jellemzők (Haralick, Shanmugan, Dinstein, 1973) (Czimber, 2009).  

Szegmensek tulajdonságai felsorolás szerűen a teljesség igénye nélkül: 

- spektrális jellemzők 
o pixel alapú 

 átlag 
 szórás 
 fényesség 
 maximális differencia 
 hányadosok, részarány 
 minimum 
 maximum 

o szomszéd alapú 
 átlagos eltérés a szomszédtól 
 átlagos eltérés a sötétebb szomszédtól 
 átlagos eltérés a világosabb szomszédtól 

o hierarchia alapú 
 átlagos eltérés a szülő objektumtól 
 hányados a szülő objektummal 
 szórás eltérés a szülő objektumtól 

- textúra jellemzők 
o gyerekobjektum alapú 

 gyerekobjektumok átlaga 
 gyerekobjektumok szórása 
 gyerekobjektumok darabszáma 
 gyerekobjektumok átlagos területe 
 gyerekobjektumok iránya 

o Haralick jellemzők 
 homogenitás 
 kontraszt 
 entrópia 
 átlag 
 korreláció 

- geometriai jellemzők 
o szegmens alapú 

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

o szomszédság alapú 
 közös kerület a világosabb szomszédokkal 
 közös kerület a sötétebb szomszédokkal 

o hierarchia alapú 
 relatív terület a szülő objektumból 
 távolság a szülő objektum közepétől 
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- osztály alapú jellemzők 
o szomszédokhoz való viszony 

 osztály létezése a szomszédok között 
 relatív kerülete egy adott osztálynak 
 távolság egy adott osztálytól 

o hierarchia alapú 
 osztály létezése a gyerek/szülő objektumok között 
 adott osztályba tartozó gyerek objektumok száma 
 adott osztályba tartozó gyerek objektumok területe 

- felhasználó által megadott aritmetikai kifejezés 
- felhasználó által megadott relációs kifejezés 

Az osztályozásba bevonni érdemes jellemzők kiválasztása 

Szegmensek osztályozása előtt az első lépés a jellemzők kiválasztása. A képszegmentálás 
aggregációs (pixel összevonási) tulajdonsága miatt számos jellemző közül válogathatunk. Azok a 
képfeldolgozó alkalmazások, amelyek támogatják a képszegmentálást, megengedik, hogy 
osztályonként eltérő jellemzőket válasszunk ki.  

A szelekcióra számos módszer létezik, ezek közül a hatékonyság mellett a számításigény, a 
könnyű alkalmazhatóság (szükséges-e szoftverek közötti exportálás) és az elérhetőség (létezik-e 
a tudományos közösség számára könnyen elérhető implementáció) szempontjai szerint is 
érdemes válogatni (Laliberté et al. 2010). 

 A hagyományos statisztikai módszerek közül elterjedt a páronkénti korreláció-vizsgálat, a 
lépésenkénti regresszió, illetve a diszkriminancia analízis. Ezeknek hátránya, hogy a változók 
normális eloszlását feltételezik, illetve hogy számításuk általában nem oldható meg a változók 
exportálása nélkül. 

Sok esetben a kiválasztási eljárás iteratív, és az eredményképpen kapott osztályozás sikerén 
alapul.  

Tuominen és Pekkarinen (2005) légifotón végzett k-legközelebbi szomszéd eljárással vizsgálta 
erdészeti paraméterek becsülhetőségét, illetve azt, hogy melyik spektrális, illetve textúra 
változóknak van a legnagyobb szerepe. A dimenzionalitás csökkentésére szekvenciális válogatást 
(sequential forward selection) alkalmaztak, amely a változókat egyenként hozzáadva számította ki 
a becslés RMS hibáját. Az eljárás mindig azt a változót tartja meg, amelynek hozzáadásával a 
legjobb RMSE értéket kapja, így egyúttal súlyozás is történik (ugyanaz a változó többször is 
hozzáadható). Az eljárás hátránya, hogy az egyszer kiválasztott változó nem kerülhet ki többet a 
körből. 

VanCoillie et al. (2007) erdőterületek osztályozását végezte el neurális háló módszerrel IKONOS 
felvételek alapján, belgiumi mintaterületen. A változók szelekciójához genetikai algoritmust 
(Goldberg 1989) alkalmazott. A genetikai algoritmusok a természetes szelekció és a genetika 
alapelvei szerint működnek. Az első lépésben az algoritmus adott számú változó random 
kombinációit generálja, amik bináris sorozatokat képeznek (a rákövetkező osztályozásban részt 
vevő változó 1-es, a részt nem vevő változó 0-s értéket kap) – ez a kromoszóma. Ezután 
valamennyi kombinációra végrehajtja az osztályozást, és annak alapján, hogy melyik mennyire 
teljesített jól (pl. RMSE vagy Kappa index alapján), egy sikerességi (fitness) mutatót rendel hozzá. 
A nagyobb sikerességgel rendelkező kombinációk kiválasztásának valószínűsége később, a 
következő iterációs lépésekben növekszik. Ezután két kiválasztott „kromoszóma” megadott 
valószínűség szerint változókat cserélhet, vagy változatlan maradhat, illetve változók random 
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cseréjével mutációk is létrejöhetnek. Az eredeti, illetve megváltozott kombinációkkal az eljárás 
újraindul, amíg a folyamat valamilyen feltételnek eleget nem tesz (vagy el nem éri az iterációk 
megadott maximális számát). 

Haapanen és Tuominen (2008) Landsat ETM+ műhold-, valamint légifelvételek alapján a kétféle 
eljárást hasonlította össze, illetve a szelekció jelentőségét vizsgálta, és azt találta, hogy a 
válogatás növelte az osztályozás pontosságát. Eredményeik alapján a két módszer közül a 
genetikai algoritmus teljesített jobban. 

A döntési fák különböző típusai osztályozó algoritmusok, de a változóknak az osztályozásban 
betöltött jelentőségéről is információt szolgáltatnak. Pl. Chubey et al. (2006) használta különböző 
korú, méretű és fajösszetételű állományok csoportjainak szétválasztására. 

Objektum-alapú közelítés esetén a többszintű szegmentálás lehetőséget ad arra, hogy többféle 
léptékben képezzük le a felvételeken található objektumokat. Sikeres eljárás esetén az egyes 
szinteken a számunkra fontos szempontból homogén, és jelentőséggel bíró egységek jönnek létre 
(pl. egyedi fakoronák, állabok, erdőrészletek). A nagyobb objektumok leírhatóak az őket alkotó 
kisebb egységek („gyerekobjektumok”) tulajdonságaival is (ahogy egy erdőrészlet leírható pl. a 
benne található fák méreteivel), az általánosan használt eCognition környezetben például a 
jellemző méreteikkel (terület statisztikák), irányultságukkal, egymástól való különbözőségükkel, 
sűrűségükkel (eCognition Reference Book 2010). Chubey et al (2006) többszintű szegmentáció 
alapján döntési fák segítségével vizsgálta, mely spektrális, illetve textúra-változók alapján 
kategorizálhatóak legjobban különféle erdőparaméterek (erdőtípus, korosztályok, záródás, egyes 
fajok elegyaránya, kor) és az alobjektum-alapú változók több esetben jelentős szerepet játszottak 
(pl. záródás: az alobjektumok iránya; Pinus contorta elegyaránya: az alobjektumok szórásának 
átlaga a közeli infravörös sávban). 

Szegmensek osztályozása 

A paraméterek szelekciója után az osztályozás előtti lépés a tanulóterületek kijelölése (14. ábra). 
Osztályonként általában 2-5 szegmenst célszerű megjelölni. A szegmenseknek köszönhetően ez 
a lépés nagyon gyors, mivel nem kell körülhatárolni a tanulóterületet, hanem az adott osztályhoz 
tartozó szegmenseket kell csak kijelölni. Gyakran ezt egy pont típusú vektorfájllal definiáljuk. 
Amelyik szegmensbe a pont esik, azt a szegmenst választjuk tanulóterületnek. Az osztályt a 
ponthoz tartozó attribútum adja meg. 
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14. ábra:  Tanulóterületek kijelölése egy osztályhoz 

A tanulóterületek kijelölése után megnézhetjük, hogy az egyes osztályok mennyire különülnek el a 
kiválasztott jellemzők alapján. A jellemzők optimalizálására is van lehetőség. A tanulóterületek 
alapján a képfeldolgozó programok a számos jellemző közül ki tudják válogatni azt a párat, amely 
alapján az osztályok maximális szétválasztása érhető el (15. ábra). 
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15. ábra:  Tulajdonságtér optimalizálás: 8 tulajdonságból 5 legfontosabb kiválasztása 

Ha a jellemzőket megfelelőnek tartjuk, akkor a szegmenseket leosztályozhatjuk. Az osztályozás 
jóval gyorsabb folyamat, mint a pixel alapú osztályozás, mivel itt több tíz millió pixel helyett néhány 
ezer szegmens kell csak besorolni. 

Az osztályozás eredményét, az osztályba sorolás pontosságát, stabilitását (első és a második 
legvalószínűbb osztályba sorolási szint közötti eltérés) térben is megvizsgálhatjuk a szegmensek 
megfelelő színezésével (16. ábra). 
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16. ábra:  Osztályozási stabilitás megjelenítése a szegmensek színezésével 

Ezek után röviden vizsgáljuk meg, hogy milyen osztályozók állnak rendelkezésünkre a 
szegmensek osztályozásához. 

Legközelebbi szomszéd osztályozó (NN és Standard NN) 

Szegmensek tulajdonságai általában statisztikai jellemzők, amelyek az egyes képelemek 
jellemzőinek aggregálásából származnak (átlag, szórás, hányadosok), vagy a szegmens 
geometriai jellemzői. Mivel egy szegmens több pixel jellemzőit hordozza, ezért a szegmensek 
osztályozása esetén nagyon jó eredményeket produkálnak a legközelebbi szomszéd alapú 
osztályozók. A szegmensek aggregációs jellege miatt ez egyfajta átlagtól vagy középponttól való 
távolság osztályozónak felel meg. Eltérő jellemzők összehasonlítása esetén fontos a 
standardizálás. A legközelebbi szomszéd osztályozók a szegmensek és a tanulószegmensek 
jellemzőinek távolságát mérik. A legközelebbi szomszédhoz, ahol a legkisebb az egyes 
jellemzőktől számított eltérés négyzetösszege, sorolják be a kiválasztott szegmenst. A 
tanulóterületek körültekintő kiválasztásával speciális eloszlások is modellezhetők (17. ábra). 
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17. ábra:  Legközelebbi szomszéd osztályozó két osztály és két tulajdonság esetén 

Fuzzy és szakértői osztályozás 

Egyre nagyobb igény van arra, hogy egy osztályozást több felvételen automatikusan meg 
lehessen ismételni. A megismételhetőség megkívánja, hogy egy olyan több lépésből álló 
osztályozási munkafolyamatot lehessen megfogalmazni, amely az egymástól többé-kevésbé 
eltérő felvételeken felhasználói beavatkozás nélkül is működni tudjon. Ezeket az osztályozásokat 
szakértői osztályozásnak hívjuk. Az osztályozási folyamat több csoportból áll. Egy csoport 
általában csak egy felszínborítási kategóriára koncentrál. Egy csoport több lépésből áll, az első 
lépés besorolja valamilyen feltétel alapján a szegmenseket, majd a következő lépések ezt tovább 
a lépések általában csak egy felszínborítási kategóriára korlátozódnak. 

A szakértői osztályozók leggyakrabban a következő sémát követik: 

- vegetáció elkülönítése vegetációs index alapján 
o vegetáció szétválasztása spektrális és textúra jellemzők alapján 

- nem vegetációs területek továbbosztályozása 
o szántók, épületek, utak szétválasztása színértékek és alak alapján 

Az osztályozási lépések megadása leggyakrabban egy relációs feltétel megadásával történik, 
például, ha a vegetációs index > 0.4, akkor sorold a szegmenseket a vegetáció osztályba. Amikor 
több feltételt szeretnénk megadni és/vagy a kiválasztott tulajdonság esetében nem lehet éles 
határértéket kiválasztani az osztály elkülönítésére, akkor szoktuk alkalmazni a Fuzzy (elmosódott) 
logikát. A Fuzzy tagfüggvényekkel hatékonyan meg lehet fogalmazni, hogy milyen érték mentén 
milyen átmenettel sorolható be egy tulajdonság alapján egy osztályba egy szegmens. A Fuzzy 
tagfüggvények a tulajdonságértéket 0..1 folyamatos tartományra számítják át, fuzzifikálják. A 
Fuzzy tagfüggvényeknek tetszőleges alakja lehet, leggyakrabban a haranggörbét és a normális 
eloszlás görbét szoktuk használni (18. ábra). Mindkettő a küszöbérték átlaga és egy becsült 
szórás alapján számítható.  

Több tulajdonság és Fuzzy tagfüggvény esetén a Fuzzy logika ÉS és VAGY műveletét 
alkalmazzuk. Előbbi az értékek szorzatát, utóbbi az értékek maximumát számítja ki. Az eredmény 
szintén 0..1 értéktartományba esik, amely alapján eldönthető, hogy milyen mértékben felel meg a 
kiválasztott feltételsorozatnak az adott szegmens. Nagy előnye a Fuzzy alapú osztályozásnak, 
hogy osztályonként eltérő tulajdonságok alapján osztályozhatók a szegmensek és osztályonként 
eltérő dimenziójú tulajdonságok is összehasonlíthatók (Shackelford, Davis, 2003). 
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18. ábra:  Fuzzy tagfüggvény szerkesztése egy tulajdonság esetében 

Osztályozás és regressziós fa (CART - Classification and Regression Tree) 

Ez az osztályozási típus mindig egy tulajdonság mentén választja ketté a mintát (19. ábra). Ezért 
az osztályok között átfedések lehetnek. Nem veszi figyelembe a tulajdonságok közötti korrelációt. 
Az osztályozó automatikusan választja ki azt a tulajdonságot, amely szerint az adott szinten a 
minták a leginkább elkülöníthetők. Erre általában a Gini indexet szokták alkalmazni. Az egymás 
utáni kettéválasztások sorozatával egy kiegyensúlyozott bináris fa jön létre. A fa mélységét 
célszerű korlátozni. Az osztályozás első lépése a tanulóterületek alapján az osztályozó felállítása, 
a regressziós fa számítása, majd az osztályozás végrehajtása (19. ábra). 
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19. ábra:  minta szétválasztása CART alapján és a hozzá tartozó regressziós fa 

 

20. ábra:  CART osztályozó eredménye egy mintaterületen  

Együttes osztályozók - Véletlen erdő (Random Forest) 

Az utóbbi időben egyre szélesebb körben alkalmazott „véletlen erdő” (Random Forest)-osztályozó 
az ún. együttes (ensemble) módszerek közé tartozik. Ezek lényege, hogy több osztályozó 
előrejelzéseit összesítjük az osztályozás pontosságának növelése érdekében. Az osztályozás 
során alaposztályozók egy halmazát hozzuk létre a tanulóadatokból, majd szavazást tartunk az 
egyes alaposztályozók előrejelzései alapján (ez lehet például többségi szavazás). A véletlen 
erdőket kifejezetten döntési fa osztályozókhoz tervezték; több döntési fa által adott előrejelzéseket 
kombinálnak, ahol mindegyik fa véletlen vektorok egy független halmazának értékei alapján kerül 
létrehozásra. A véletlen vektorok egy rögzített valószínűségi eloszlásból jönnek létre. Az 
osztályozás pontossága az egyes döntési fák számától és minőségétől (ha több a fa, általában 
jobb az eredmény), valamint a döntési fák közötti korrelációtól (magasabb korereláció – rosszabb 
végeredmény) függ. A módszer előnyei:  

• Általában az alaposztályozóknál jobb eredmények érhetők el a segítségével 

• Gyorsan lefut, nagy adatokra is használható 

• Több ezres dimenziójú bemenetet is képes kezelni 

• Becsléseket ad arra, hogy mely változók fontosak 

• Hiányzó adatokat képes megbecsülni 

• Használható regresszióra; kis kiterjesztéssel klaszterezésre vagy outlier-szűrésre is.  
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(Breiman, 2001; Szabó, 2010; Jeszenszky, 2012.)  

Duro (2012) sikerrel alkalmazta a Random Forest-osztályozót több szenzortól származó 
távérzékelt adatok különböző méretarányokban végzett objektum-alapú képelemzésekor, mind az 
egyes tulajdonságok fontosságának becslésére (a legtöbb információt hordozó objektum-
tulajdonságok kiválogatásához), mind az osztályozás elvégzésére. Eredményei felszínborítás-
térképezési és változás-detektálási szempontból egyaránt kiemelkedőek. 

Támogató vektor gép (SVM - Support Vector Machine) 

Minta szétválasztása egy n-1 dimenziós hipersíkkal történik (21. ábra). A szétválasztás a 
legnagyobb elkülönölést biztosító síkkal történik. Léteznek nem lineáris megoldások is, amelyek 
egy transzformációval a minták jellemzőit osztályozás előtt átalakítják (22. ábra). 

 

21. ábra:  SVM működése 2 dimenzió esetén 

 

22. ábra:  Nem lineáris SVM működési elve 

Legnagyobb valószínűség (Maximum likelihood) 

Pixel alapú osztályozók között az egyik leghatékonyabb. Figyelembe veszi a jellemzők közötti 
korrelációt is. Normális eloszlást feltételez, de nem normális eloszlás esetén is alkalmazható több 
osztály definiálásával. A megfelelő működéshez viszonylag nagyszámú tanulóterület kell (10-15) 
osztályonként. A tanulóterületek alapján az osztályozó minden osztályra felállít egy többdimenziós 
normális eloszlást. A szegmensek osztályozása közben az osztályozó minden osztályra kiszámítja 
az osztályba kerülés valószínűségét és a legvalószínűbb osztályba sorolja be (23. ábra). 
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23. ábra:  Legközelebbi és legnagyobb valószínűség osztályozók működése 

Az idősoros információk, „időbeli kontextus” bevonása az elemzésekbe a megfigyelt objektumok 
múltjának feltárásával elősegíti a vizsgálatok megbízhatóságának javítását, sőt, egyes esetekben 
akár prediktív modellezést is. A kisfelbontású űrfelvételek (SPOT/Vegetation, MODIS, MERIS, 
AVHRR) archívumainak adatai általában ingyenesen elérhetők, és igen sok értékes információt 
tartalmaznak, ám ezek főleg országos, kontinentális vagy globális vizsgálatokhoz használhatók.  

Időbeli információk bevonása, idősoros elemzések 

A legrégebben működő közepes (régebben: nagy-) felbontású földmegfigyelő műholdprogram 
felvételeit tartalmazó Landsat-archívum 2008. április 21-es megnyitása óta ezek a 15-30 m 
felbontású, multispektrális, 30 évet átölelő felvételek is globálisan, ingyen hozzáférhetőek 
(http://landsat.usgs.gov/products_data_at_no_charge.php). (Megjegyzendő, hogy ez egyelőre az 
USA-ban található vevőállomások felvételeire vonatkozik, de folyamatban van a nemzetközi 
vevőállomásokon vett képek átvétele és közzététele is). Ez drasztikus változásokat okozott a 
távérzékelési elemzések lehetőségeiben, különösen az erdőtávérzékelés területén. 

Kimondottan a Landsat-archívum adott területre eső idősorában rejlő információ kiaknázására 
fejlesztette ki munkatársaival Robert Kennedy a LandTrendr módszertant és a kapcsolódó 
programcsomagot (http://landtrendr.bu.edu/ ; Kennedy et al., 2010.). A módszer évenkénti 
felvételek feldolgozására optimalizált. A módszertan a következő fő lépésekből áll: 

1. Előfeldolgozás: a legújabb verzióban a LEDAPS (Landsat Ecosystem Disturbance 
Adaptive Processing System, http://ledaps.nascom.nasa.gov/) algoritmusaival 
előfeldolgozott felvételek használatát javasolják. Ez a geometriai korrekciókon túlmenően 
abszolút radiometriai korrekciót, azaz földfelszíni reflektancia-számítást is jelent (a régebbi 
verzióban MADCAL-alapú relatív radiometriai korrekció volt beépítve.) Felhőszűrésre az 
fmask algoritmust javasolják (https://code.google.com/p/fmask/, Zhu és Woodcock, 2012). 

2. Szegmentáció: a szegmentáció során a cél a hasonló „sorsú” objektumok, pixel-csoportok 
lehatárolása az időbeli trendek figyelembe vételével. 

http://landsat.usgs.gov/products_data_at_no_charge.php�
http://landtrendr.bu.edu/�
http://ledaps.nascom.nasa.gov/�
https://code.google.com/p/fmask/�
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3. Változástípus azonosítása: az időbeli trendek alapján statisztikai modellek illesztésével 
előre meghatározott változás-típusokba soroljuk a szegmenseket, eltárolva a változások 
bekövetkeztének időpontját, illetve az egyes jellemző szakaszok kezdő-és végdátumait, 
valamint számos egyéb leíró adatot is. 

4. Térbeli szűrés: A pixel-szinten számított mutatók általánosítása szegmens-szinten. 

5. Ellenőrzés, validáció. 

Egy másik, folytonos változásvizsgálatot és osztályozást lévő, a teljes Landsat-idősort felhasználó 
algoritmuson dolgozik Zhu és Woodcock (2013). Ennek során az adott területre rendelkezésre álló 
összes Landsat-felvétel elemzésével nem csak hosszú távú, hanem szezonális trendeket, illetve a 
ciklikusságban bekövetkező változásokat is értékelni tudják, és ezek alapján végeznek 
osztályozást, valamint változás-detektálást. 

A térinformatikai és távérzékelési adatok és adatfeldolgozási módszerek integrált felhasználási és 
alkalmazási lehetőségeinek kiaknázása ma már nem ütközik technikai akadályokba. A 
szoftverfejlesztések alkalmazkodtak az elvárásokhoz, az adatformátumok direkt olvasási vagy 
egyszerű konverziós lehetőségei lehetővé tették az információk magasabb szintű kinyerését 
erdészeti alkalmazások esetében is. Az alábbiakban Rogan és Miller (2006) áttekintő cikke 
alapján rövid áttekintést nyújtunk a térinformatika és távérzékelés kapcsolódási pontjairól 
integrációs lehetőségeiről, erdészeti megközelítésben. 

Térinformatikai és távérzékelt adatok integrációs lehetőségei az 
erdőtérképezésben 

Környezeti változók mint input térinformatikai adatok a távérzékelt felvételek 
elemzéséhez 

A távérzékelt felvételek elemzésébe bevont térinformatikai adatok megválasztása döntő lépés az 
eredmények pontossága szempontjából. A különböző típusú GIS adatok különböző léptékű 
vizsgálatok esetén eltérő fontossággal bírhatnak. Mind az abiotikus, mind a biotikus, valamint 
mind a változó (dinamikus, pl. szélirány) és a statikus adatok bevonása az elemzésekbe 
pontosabb eredményekhez vezethet. A szerzők által feldolgozott irodalmak alapján az alábbi GIS 
adatok tekinthetők a legfontosabbnak térképezés, változásvizsgálat, monitoring szempontjából: 

a. Tengerszint feletti magasság, lejtés, kitettség, melyek szorosan befolyásolják a 
klímát, talajjellemzőket, növényborítást, zavarási módokat, stb. Erdőtűz esetén pl. 
a lejtés mértéke direkt kapcsolatban áll a láng hosszával és a tűz intenzitásával. 
Az adatokat digitális domborzatmodellből származtatják, ezért ennek pontossága 
is kulcsfontosságú az eredmények szempontjából. 

b. Talajjellemzők és vegetációs térképek. Az általánosan (pl. regionális vagy 
országos szinten) hozzáférhető adatokról elmondható, hogy geometriai 
pontosságuk, és/vagy tematikus felbontásuk miatt általában nem alkalmasak 
lokális, részletes vizsgálatok elvégzéséhez, de regionális elemzéseknél már jól 
alkalmazhatók. 

c. Klímajellemzők, vízgazdálkodási jellemzők: topográfiai nedvesség index, beeső 
napsugárzás mértéke, csapadék mennyisége, éves eloszlása, minimum januári 
hőmérséklet, maximum júliusi hőmérséklet. Interpolált, meteorológiai állomásoktól 
származó adatok. 
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d. Kártétel-, és káresemény-téradatok, zavarástérképek: erdőtüzek égési nyomai, 
rovarkártétel, vagy egyéb fertőzés határvonalai, vihar, jégvihar okozta kártétel 
területének digitális határai, elöntés-térképek, fakivágások és betakarítás területi 
határai, melyek fontos információt adnak a zavarás típusáról, intenzitásáról, 
súlyosságáról. Ezen jellemzők térképezésére a távérzékelt felvételek kiértékelése 
maximálisan alkalmas, de gyakran csak más forrásokból nyert adatok állnak 
rendelkezésre, úgymint: terepi felmérések, légifelvételekre alapozott gyors 
kiértékelés eredményei, korábbi elemzések digitális térképei, erdészeti 
leltártérképek. A GIS adatbázisban tárolt, több időpontra rendelkezésre álló kár-, 
és zavarásadatok nagy jelentőséggel bírnak a monitoring tevékenységek során. 

e. Erdőszerkezeti jellemzők téradatai: faállomány kora, fajösszetétel, 
mellmagasságban mért törzsátmérő, fasűrűség, - magasság, lombkorona átmérő, 
és egyéb erdőszerkezeti jellemzők melyek segítenek meghatározni az állomány 
kondícióját, összetételét, szerkezetét. Ezek az adatok rendelkezésre állhatnak az 
erdészeti hatóságoknál, szakszolgálatoknál, valamint egy-egy helyszínre egyéb 
forrásokból, pl. természetvédelmi szervezeteknél, egyetemeken, 
kutatócsoportoknál, mint kutatási adatok. 

f. Infrastruktúrális adatok (leginkább utak), szocio-gazdasági jellemzők GIS adatai, 
melyek az emberi hatások erdőkre gyakorolt hatásának felderítésben, becslésében 
használatosak. 

A topográfiai jellemzőket leíró változókat - az éghajlati jellemzőkkel szemben - gyakrabban 
alkalmazzák környezeti modellezésben, mert jobban korrelálnak a vegetáció eloszlásával 
részletesebb, nagyobb térbeli felbontású vizsgálatok esetén.  

A térinformatikai adatok szerepe a távérzékelési adatok előfeldolgozásában  

Az adatok előfeldolgozásával kapcsolatban a vizsgálati terület lehatárolása, a geometriai valamint 
a radiometriai korrekció szempontjából vizsgáljuk a térinformatikai adatok felhasználásának körét. 

a. A vizsgálati terület lehatárolására alkalmas GIS adatok közé tartozhatnak természetes vagy 
adminisztratív határok, biomok, vízgyűjtők, erdészeti térképekből kinyerhető területi egységek 
poligonjai, stb. Leíró adattartalmuktól függően ezek az adatok alkalmasak lehetnek további 
területszűkítésre (maszkolás) a nem vizsgált és a vizsgált területrészek elkülönítésére, stb. 

b. Geometriai korrekció kivitelezésénél az ortokorrekcióhoz digitális domborzatmodell, földi 
kontroll pont adatbázis szükséges a minél jobb eredmény eléréséhez. 

c. Radiometriai korrekció esetén a lokális domborzati adottságok megvilágításra gyakorolt 
hatásának csökkentéséhez (topográfiai normalizáláshoz) pontos DDM-re, és felszínborítási 
adatokra van szükség. 

A térinformatikai adatok szerepe a távérzékelési adatok feldolgozásában 

Az adatfeldolgozás kapcsán több fontos folyamatban van szükség és lehetőség GIS adatok 
integrálásra, ezek az osztályozás, összeföggés-vizsgálatok, változás-vizsgálatok és az 
eredmények validálása. 

a. Egy időpontra rendelkezésre álló távérzékelt felvétel feldolgozása esetén, amikor a 
változások története időben nem követhető jól, korábbi vizsgálatok vektoros 
eredménytérképei biztosíthatnak viszonyítási alapot a változásdetektáláshoz. 



 

61 

 

b. Osztályozás során az osztályok szétválasztását is segíthetik térinformatikai adatbázisban 
nyilvántartott adatok. Példaként említjük a légi vagy űrfelvételen hasonlóképpen megjelenő, 
de eltérő okok miatt keletkező változások szétválasztását, amikor erdőleltár térképek 
segíthetnek pl. a nyilvántartott vágási területek szűrésében (maszkolás), így az egyéb eredetű 
zavarások elkülönítésében. 

c. Kettő vagy több időpontú elemzés esetén a környezeti változók térinformatikai adatainak 
megléte kiemelkedő jelentőséggel bír az osztályozási módszerek és döntési szabályok 
kiválasztásában. Néhány példa: 

i. fontos bemenő adatok olyan osztályozási algoritmusok esetében, ahol az 
információelemzés, mintafelismerés, tanító adatok segítségével történik 
automatizáltan ismétlődő tanulás során. A keletkező becslési adatok pontossága 
nagymértékben növelhető GIS adatok segítségével (pl. Machine Learning: osztályozó 
fák alkalmazása, mesterséges neurális hálózatok, stb.). Előnyük, hogy az eredmények 
nagy területekre is kiterjeszthetők. 

ii. Ismeretalapú (knowledge-based) vagy szakértői (expert-based) döntési rendszerek 
esetében a rendelkezésre álló környezeti változók térinformatikai adatainak 
bevonásával a szabályrendszerek megalkotásába az eredmények nagymértékben 
pontosíthatók (pl döntési fák alkalmazása során megfogalmazott elsődleges 
szabályrendszerek bemenetként szolgálhatnak szakértői döntési rendszerekbe.) 

d. GIS adatként nyilvántartott tanítóterületek alkalmazása felügyelt osztályozás során. 

e. Objektum-orientált képfeldolgozás esetén háttér-információkat biztosíthatnak GIS adatok, 
felhasználhatók pl. a szegmentum határok irányított alakításában (ismert és rögzített, 
változtatni nem kívánt határvonalak megtartásával végzett (többszintű) szegmentáció során, 
vagy ismert történetű területrészek - pl. tarvágott erdőrészletek - maszkolásával). A keletkező 
szegmentumok könnyen vektorizálhatók és térinformatikai adatbázisba illeszthetők. 

f. Felszínborítási és földhasználati térképek, (pl. erdészeti alaptérképek), vagy szegmentálás 
során keletkezett szegmentum-rétegek felhasználhatók a rétegzett terepi mintavételi eljárások 
megalapozásában, mint elsődleges réteg 

g. Számos esetben alkalmaztak jó eredményekkel magas minőségű lokális vektoros térképeket 
(melyek beszerezhetők helyi erdészeti, természetvédelmi, stb. szervezetektől) nagy 
területekre vonatkozó eredmények pontosságvizsgálatánál is. Ez esetben a vizsgálatok 
körültekintő előkészítésére és elvégzésére van szükség. 

Vohland és munkatársai (2007) Landsat TM űrfelvételek előfeldolgozási munkálatainál digitális 
domborzatmodellt alkalmaztak a felvételek geometriai és radiometriai korrekciójához. A 
képosztályozáshoz erdőnyilvántartási adatbázis vektoros és attributív adatait vonták be 
tanulóterületek kijelölésére majd az osztályozási eredmények validálására. Az eredmények 
pontosságvizsgálatát az erdőnyilvántartási adatbázison túl színes infravörös (CIR) ortorektifikált 
légifelvételekkel vizuális kiértékelésével is támogatták. Förster és Kleinschmit (2006) összevetette 
szegmens-alapon megvalósított, kiegészítő adatokkal és anélkül történő fuzzy-logika osztályozás 
eredményeinek pontosságát. Minden létrehozott osztály esetében (bükkös, fiatal bükkös, 
lucfenyves, idős lucfenyves, fekete éger, vörösfenyő, platán, letermelt területek/lékek) nőtt az 
osztályozás pontossága a kiegészítő adatok használatával hol kisebb, hol nagyobb mértékben (1-
35%). Az általános pontosság facsoport szintjén 64%-ról 77%-ra, erdőfolt szinten 70%-ról 75%-ra 
nőtt. 
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1.4.2 Kvantitatív elemzési módszerek erdészeti vonatkozású mennyiségek, 
mérőszámok becslésére 

A kvantitatív elemzési módszerek alapvetően abban különböznek a kvalitatív módszerektől, hogy 
a távérzékelt felvételeket mérésekként kezeli. Amint azt a korábbiakban bemutattuk, megfelelő 
előfeldolgozás után a folyamat megfordítható, és a felvételek kódolt számértékei megfeleltethetők 
egy adott sugárzás-mennyiségnek. Így a földfelszíni objektumok visszaverési tulajdonságain 
keresztül mennyiségi információkat hordozó, egymással jól összehasonlítható, objektív 
mérőszámokhoz jutunk. Ezek fontos tulajdonsága, hogy – a kvalitatív-tematikus elemzések 
diszkrét értékeivel, kategóriáival szemben – folytonosak. 

A kvantitatív módszerek alkalmazásához körültekintő és alapos előfeldolgozásra van szükség. 

Kvantitatív elemzéseket abban az esetben végzünk, ha célunk: 

1        a földfelszíni objektumok visszaverési tulajdonságainak fizikai, számszerű vizsgálata (pld. ha 
a végcél fizikai-kémiai paraméterek kiszámítása reflektancia-modellek invertálásával), vagy 

2        több időpontú felvétel-adatbázis alapján a földfelszíni folyamatok mennyiségi leírása. 

A növényzet távérzékelési alapú vizsgálata, állapotfelmérése és monitoringja az egyik 
legintenzívebben kutatott téma. A növényzet biofizikai tulajdonságaival kapcsolatos visszaverési 
jellemzők jól megfigyelhetők távérzékelési módszerekkel. Már csaknem négy évtizede folynak 
kutatások a növényzet biofizikai tulajdonságainak vizsgálatára különböző hullámhossz-tartományú 
felvételsávok digitális pixelértékeinek vagy reflektanciáinak segítségével (Clevers, 1993). A több 
sávban mért radiometriai értékek arányait felhasználva született meg a vegetációs indexek népes 
családja. Az indexek megalkotásának fő célja a növényekre jellemző radiometriai mintázat 
kihangsúlyozása és kvantitatív információk kinyerése (Yoshioka et al., 2000). A vegetációs 
indexek általában a növényzet sajátos visszaverődéséből adódó nagy kontrasztot aknázzák ki a 
vörös és a közeli infravörös tartomány között. A növényi levelekben található klorofill 
nagymértékben elnyeli a látható fényenergiát (400-700 nm), ugyanakkor a levelek a 
sejtfelépítésüknek köszönhetően nagymértékben visszaverik a közeli infravörös sugárzást (700-
1100 nm). Éppen ezért az ilyen jellegű vizsgálatokhoz mindenképp olyan szenzorok felvételei 
szükségesek, amelyek tartalmazzák az említett hullámsávokra érzékeny csatornákat.  

Vegetációs indexek 

Az indexek tulajdonképpen matematikai képlettel megoldható térképi műveletek eredményeként 
keletkeznek. A matematikai műveleteket a rendelkezésre álló felvételek különböző sávjaira 
értelmezünk, s az eredmények a vizsgált terület jellemző tulajdonságát fejezi ki. Mivel a különböző 
spektrális tartományokban mért reflektancia értéke összefüggésben van a felszínborítási objektum 
molekuláris összetevőivel, ezért ezek az indexek gyakran információval szolgálnak a tárgyak 
kémiai jellemzőiről is. 

Hiperspektrális felvételek esetében az arányindexeket általában a lehető legtöbb (vagy az összes) 
szóba jöhető sávkombinációra kiszámítják, az eredményeket a vizsgált biofizikai jellemzővel 
összevetve választják ki azt a kombinációt, mely segítségével a vizsgált jellemző legjobban 
térképezhető. Multispektrális felvételek esetén az index számítás jóval egyszerűbben történik, 
hiszen kevesebb, széles spektrális sáv áll rendelkezésre, az adott index számítása - annak 
képlete alapján - egyértelműen elvégezhető, ha minden feltétel teljesül a számításhoz. 

A vegetációs indexek egy részének elméleti áttekintését nyújtja a 24. ábra, amelyen egy szóródási 
diagram (scattergram) vázlata látható. Ez az egyes pixeleket, illetve gyakoriságukat ábrázolja a 
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vörös és közeli infravörös reflektanciák által meghatározott koordinátarendszerben. Az ún. 
talajvonal, a vegetációval nem rendelkező, különböző „fényességű” talaj-visszaverődési értékekre 
húzható egyenes. Amint az a fentiekből következik, a vegetációval borított területeket tartalmazó 
pixelek a talajvonaltól felfelé helyezkednek el. Az indexek egy csoportja a talajvonal, és a 
különböző vegetációs vonalak meredekségét vizsgálja, míg a másik csoport a talajvonaltól vett 
távolságát. Természetesen vannak a két módszer ötvözéséből született indexek is (Király, 2007). 

 

24. ábra:  A vegetációs indexek geometriai szemléltetése (Király, 2007) 

Indexeket nem csak növényzeti vizsgálatokra alkalmazhatunk, hanem ásványi előfordulások 
térképezése (pl: TM 5.sáv/7.sáv – agyagásvány index, TM 5/4 – vastartalmú ásványok 
térképezése, TM 5 /7, 3/1, 4/3), vagy kőzettípusok elkülönítésére is.  

A rendkívül sokfajta vegetációs index közül a legegyszerűbb a 70-es években kifejlesztett, 
biomassza produkciót becslő, alábbi képleten alapuló vörös-infravörös arányindex: 

QNIR / QR [12] 

ahol: 

QR a vörös sávban mért radiometriai érték, 

QNIR a közeli infravörös sávban mért radiometriai érték. 

A legszélesebb körben azonban az NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) használata 
terjedt el a gyakorlatban, illetve napjainkban egyre többen alkalmazzák a javított vegetációs 
indexet (Enhanced Vegetation Index, EVI). 

Az NDVI egy dimenziómentes, normalizált mérőszám, amely egy adott terület vegetációs 
aktivitását fejezi ki. Értékét a növényzet által a közeli infravörös (NIR) és a látható vörös (Red) 
sugárzási tartományban visszavert intenzitások különbségének és összegének hányadosa 
szolgáltatja. Egy adott terület növényekkel való borítottságának meghatározása, vagy a 
vegetációs stádium megállapítása a különböző hullámhossz-tartományokban visszaverődő 
fényintenzitások mérését igényli. Az NDVI kiszámítása a következőképpen történik: 
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NDVI = QNIR – QR
 QNIR + QR

[13]   

ahol: 

QR a vörös sávban mért radiometriai érték, 

QNIR a közeli infravörös sávban mért radiometriai érték. 

Az NDVI értéke a normalizálás következtében –1 és +1 közötti értéket vehet fel. A 0-hoz közeli 
értékek a növényzet hiányát jelzik, ilyenek pl. a sziklás, köves, hóval fedett területek. A vizsgálatok 
szerint ez az index erősen korrelál a növényzet olyan tulajdonságaival, mint a levélfelületi index 
(LAI), a levelek klorofill-tartalma, és a fotoszintetikus aktivitás. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a 
vegetációs indexek, így az NDVI is, számos biofizikai paraméter hatását integrálják, ezért azok 
külön-külön nem számíthatók egyértelműen. Az NDVI inkább egy általános, integrált képet ad a 
növényzet vitalitásáról. 

Az EVI (Enhanced Vegetation Index, javított vegetációs index) kifejlesztésénél cél volt, hogy a 
vegetáció térbeli és időbeli változatosságához kapcsolódó információk szolgáltatása mellett 
minimalizálják az NDVI-ban meglévő hibákat. Míg az NDVI kifejezetten érzékeny a 
klorofilltartalomra és a vörös csatornán mért értékekre, addig az EVI a közeli infravörös 
tartományban mért értékekre érzékenyebb, és a növényborítás strukturális változatosságának, a 
levélfelület indexnek, a borítás típusának és szerkezetének vizsgálatára alkalmasabb. Kevésbé 
érzékeny az atmoszférikus hatásokra, és a lombos növényzetről mért értékeket erősen 
befolyásoló háttér-zajokra. 

Az EVI számítását a következő egyenlet mutatja: 

LBlueCREDCNIR
REDNIREVI

+×−×+
−

×=
21

5.2  [14] 

Ahol: 

NIR/RED/Blue atmoszférikusan korrigált vagy részben (Rayleigh és ózon abszorpcióra) korrigált 
közeli infra, vörös és kék csatornán mért reflektanciaértékek. A kék csatorna értékeit az 
aeroszolok következtében fellépő torzítások korrigálására használják a vörös csatornán. 

L korrekciós tényező a lombos növényzetről mért értékeket befolyásoló háttér-zajokra (MODIS-
EVI algoritmus esetén L = 1) 

C1 és C2 atmoszféra rezisztenciára utaló együtthatók (MODIS-EVI algoritmus esetén C1 = 6, C2 
= 7,5) 

Hogy az EVI adatok hosszútávú elemzésének lehetőségét biztosítsák, kifejlesztették az u.n. két 
csatornás javított vegetációs indexet (Two Band EVI). Erre azért volt szükség, mert a 
vizsgálatokat a NOAA AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) szenzor képeire is 
szerették volna kiterjeszteni. Az első AVHRR szenzor 1978-ban állt munkába, így közel 30 éves 
adatsorhoz juthatunk ha a vegetációs indexet háromcsatornásról (kék, vörös, infra) kétcsatornásra 
dolgozzák át, mivel az AVHRR nem érzékel a kék hullámhossz-tartományban. 
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Az EVI ma már a NASA egyik igen népszerű terméke, melyet az Aqua és Terra műholdakon 
üzemelő MODIS szenzor képeinek megfelelő hullámsávokon mért reflektancia értékeiből vezetnek 
le. 

Multispektrális felvételek esetében a felvétel képpontjai radiometriai értékeik alapján elhelyezhetők 
a spektrális térben. A Tasseled Cap transzformáció (lásd később) megadja a lehetőséget az 
adatok jobb megjelenítésére, pl. a vegetáció vizsgálata érdekében. E transzformációhoz 
kapcsolódóan a kutatók (Kauth-Thomas, 1976, Crist et al 1986) három adatstruktúra tengelyt 
határoztak meg, melyek háromféle vegetációval kapcsolatos tulajdonságot jellemeznek index 
formájában. Ezeket az indexeket a Landsat MSS és TM felvételek különböző sávjain mért 
értékekből, együtthatók segítségével határozták meg az alábbiak szerint (az értékek 
szenzorfüggők, a példa a Landsat 4 tematikus térképezőjére vonatkozik!): 

Brigthness (visszaverő, fényességi index) - a hat TM sáv súlyozott összege, a talaj-reflektancia 
változását mutatja. 

Brightness = 0.3037(TM1) + 0.2793(TM2) + 0.4743(TM3) + 0.5585(TM4) + 0.5082(TM5) + 
0.1863(TM7) 

 Greenness (zölderősség index)  - merőleges a fényességi index tengelyre, a közeli infravörös 
és a vörös sávok közötti kontrasztot mutatja. Szoros kapcsolatban van a képen található 
zöldfelületek összterületével. 

Greenness =  -0.2848(TM1) - 0.2435(TM2) - 0.5436(TM3) + 0.7243(TM4) + 0.0840(TM5) - 
0.1800(TM7) 

Wetness (nedvességi index) - kapcsolatban van a lombkorona és a talaj nedvességtartalmával 
(Lillesand and Kiefer 1987). Használata mellett szól az az érv is, hogy a legtöbb vegetációs index-
el ellentétben kevéssé érzékeny a légköri hatásokra (pl. helyi inhomogenitások, aeroszol-foltok). 

Wetness =  0.1509(TM1) + 0.1973(TM2) + 0.3279(TM3) + 0.3406(TM4) - 0.7112(TM5) - 
0.4572(TM7) 

 

 A nedvességi index erdőállapot-monitoring célú alkalmazására mutat példát az alábbi ábra: 
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25. ábra:  1992 (a Duna elterelésének éve) és 1993  között nyomon követett nedvesség-érték 
(wetness) változás a Szigetköz egy részén. A piros árnyalatú színek különböző fokozatú 

nedvesség-csökkenést jeleznek a területen, mely a Duna eltereléséből következett. A vizsgálat 
ártéri erdőkre vonatkozott. (Kristóf, 2005) 

Az eddig felsorolt, erdészeti kutatásokban is alkalmazott vegetációs indexeket, kiegészítve a 
szakirodalomban fellelhető további - az erdőszerkezeti jellemzők becslésére alkalmazott - 
vegetációs indexekkel az alábbi felsorolás foglalja össze:  

• Red-infrared Ratio (RI) 

• Ratio Vegetation Index (RVI) - bármely két spektrális sáv értékeinek arányaként 
számítható 

• Shortwave Infrared to Visible Ratio (SVR) 

• Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) 

• Normalised Difference Water Index (NDWI) 

• Normalized Difference Moisture Index (NDM) 

• Perpendicular Vegetation Index (PVI) 

• Transformed Soil-adjusted Vegetation Index (TSAVI) 

• Mid-infrared Vegetation Index (MVI) 

• Greeness Vegetation Index (GVI) 

• Enhanced Vegetation Index (EVI) 
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• Two-band EVI 

• Tasseled Cap Indexes: 

• Greenness 

• Wetness 

• Brightness 

• Weighted Difference Vegetation Index, WDVI 

• Moisture Stress Index (MSI) 

• Fraction of Absorbed Photosintetically Active Radiation (FAPAR) 

A multispektrális űr- és légifelvételek különböző sávjait megjeleníthetjük, ha definiálunk egy N-
dimenziós teret, ahol N a sávok száma. Az N-dimenziós teret, ha a sávok a különböző spektrális 
tartományokat jelentik, N-dimenziós spektrális (adat)térnek nevezzük. A pixelek spektrális térbeli 
pozícióját a pixel által reprezentált földrajzi területegység reflektancia és abszorpciós 
tulajdonságai határozzák meg. Az adatok ebben az N-dimenziós térben elemezhetők, struktúrájuk 
vizsgálható. Multi- és hiperspektrális felvételek esetében fontos, hogy az adatmennyiség és a 
hibás számú csatornák csökkentése érdekében bizonyos műveleteket elvégezzünk az 
előfeldolgozás részeként, így könnyebben kezelhető mennyiségűre és informatívabbra szűkítve 
az adatok körét. 

A spektrális tér transzformációi 

A zajos csatornák kiszűrése mellett a csatornaszám további csökkentésének elméleti alapja az, 
hogy a rendelkezésre álló sávok és sávkombinációk, sávcsoportok közül kiszűrjük azokat, 
amelyek között szoros az összefüggés, vizsgálatuk hasonló eredményekre vezetne, azaz a 
bennük eltárolt információk korrelálnak egymással. Ez annak köszönhető, hogy ezekhez a 
csoportokhoz tartozó változók valamely közös tényezőtől függnek. Ezek kiszűrésével, és 
egymással nem korreláló, azaz sokrétű információ nyújtására alkalmas sávcsoportok 
meghagyásával és felállításával a későbbi adatfeldolgozás optimálisabb alapját teremthetjük meg. 
A megvalósításra többféle módszert is kidolgoztak, melyek közül az egyszerű korrelációs vizsgálat 
mellett a főkomponens analízisről, és a Tasseled-cap transzformációról írunk részletesebben. 

Főkomponens-analízis - Principal Component Analysis (PCA) 

Multispektrális felvételek esetében a felvétel képpontjai radiometriai értékeik alapján elhelyezhetők 
a spektrális térben. Így képet kapunk arról, hogy az adatok mennyire szórnak e térben. A tér 
dimenziószáma attól függ, hány sávot veszünk a vizsgálat alapjául. Vizsgáljuk meg a 
szórásdiagramokat egy 4 sávos IKONOS felvétel esetén. Amennyiben a sávok korreláltak, a 
szórásdiagram vonalas, elnyúlt elhelyezkedést mutat (26. ábra a, b). Az azonos vagy hasonló 
értékekkel rendelkező pixelek csomósodási pontokat alkotnak a diagramon, amelyek nagy 
valószínűséggel egy-egy felszínborítási kategória jellemző értékeinek felelnek meg. A különböző, 
spektrális érték szerinti pixel-sűrűségeket különböző színekkel ábrázolhatjuk (a következő 
ábrákon: lila – kevés pixel, vörös – sok pixel). 
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a) b) c) 

26. ábra:  IKONOS felvétel sávpárjaiból előállított szórásdiagramok (Kristóf, 2005) 
 a) A kék és a zöld sáv szórásdiagramja (vízszintes tengely: zöld, függőleges: kék sáv) 
b) A zöld és a vörös sáv szórásdiagramja (vízszintes tengely: vörös, függőleges: zöld sáv) 
c) A vörös és a közeli infravörös sáv szórásdiagramja (vízszintes tengely: vörös, függőleges: 
közeli infravörös sáv) 

A fenti szórásdiagramok elemzése megmutatja, hogy a látható tartomány sávjai erősen 
korreláltak. A legnagyobb kovariancia a vörös és infravörös sáv értékei között figyelhető meg (26. 
ábra c), így ebben a tartományban nyílik a legjobb lehetőség a tematikus adatkinyerésre, itt 
különíthetők el legjobban a vegetációs osztályok. A vizuális eredményeket számszerűsítve u.n. 
korrelációs mátrixhoz jutunk, amely 0-1 közötti értékkel (korrelációs együtthatóval) mutatja meg a 
sávok közötti lineáris kapcsolatot. 

2. táblázat:  A 26. ábrán szereplő 4 sávos IKONOS felvétel korrelációs mátrixa (Kristóf, 2005) 

Sávok 1 2 3 4 

1 1,000 - - - 

2 0,969 1,000 - - 

3 0,978 0,964 1,000 - 

4 0,559 0,706 0,555 1,000 

  

A látható tartományú sávok (1-3) között a korreláció igen magas, 1-hez közelít, míg a látható 
tartományú sávok és a közeli infravörös között jóval alacsonyabb (különösen: 1-4, 3-4). Ez azt 
jelenti, hogy az információ legnagyobb részét a látható és a közeli infravörös tartomány 
kontrasztja hordozza. 

Főkomponens-analízis segítségével azt tudjuk megmondani, hogy több változó közül melyek 
azok, amelyek a legnagyobb információtartalommal bírnak a többihez képest. 

A főkomponens- (vagy Karhunen-Loeve-) transzformáció első lépése egy u.n. sajátérték-
transzformáció, amelynek során a kovariancia-mátrix alapján kiszámítjuk az u.n. sajátvektorokat, 
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sajátértékeket, és az eredeti felvétel intenzitás-értékeit a sajátvektorok által meghatározott 
koordináta-rendszerbe transzformáljuk. Ez más megközelítésben azt jelenti, hogy az egymással 
korreláló sávok lineáris transzformációját végezzük el úgy, hogy a kapott főkomponensek 
egymással korrelálatlanok legyenek. Ennek eredményeként az eredeti felvétel-sávok közötti 
korreláció megszűnik, és az új főkomponens-sávok sorrendben egyre csökkenő mértékű 
varianciát tartalmaznak. Az eljárást gyakran alkalmazzák a képi hibák javításában, zajszűrésben, 
idősoros felvételeknél a változás elemzésére. 

Bár a főkomponens analízis eredményeként n kimenő sáv jön létre, az első néhány sáv 
tartalmazza a teljes adatfájl információtartalmának csaknem 100 %-át az adatok nagy varianciája 
miatt. Ezért a főkomponens analízis egyfelől alkalmas az adatok néhány sávba való 
összetömörítésére (az információtartalom megőrzése, vagy ellenőrzött csökkentése mellett), 
másfelől a főkomponensek elemzése után megtalálhatjuk azt a képsávot, amely a legnagyobb 
kontrasztú azt eredeti képben. Ennek oka eredhet pl. a szenzor hibájából származó zaj is. 

Ahhoz hogy meghatározzuk, hány főkomponensig érdemes elmenni a számítások során, érdemes 
a sajátértékeket segítségül hívni. A sajátértékek megmutatják, hogy az egyes tengelyek az 
összvariancia mekkora hányadáért felelősek. 

A főkomponens-analízis (és –transzformáció) speciális esete, amikor nem egyazon felvétel 
spektrális terében, hanem több, különböző időpontú felvételen dolgozunk. Ennek alapfeltétele, 
hogy a felvételek ugyanazt a földfelszín-darabot ábrázolják, geometriailag összevethetők 
legyenek, és spektrális terük megegyezzen (azaz képsávjaik hasonló hullámhossz-tartományúak 
legyenek). Az ilyen elemzések legegyszerűbb esete a változás-vizsgálatokban jól használható 
páronkénti főkomponens-analízis.  

Tasseled Cap Transzformáció 

A Tasseled Cap- (TC, vagy Kauth-Thomas) transzformáció a főkomponens-analízissel 
szemben abszolút, fizikai alapokon nyugszik. Meghatározásához a felvételen előforduló 
legfontosabb felszíni összetevők (talaj, növényzet, víz) laboratóriumban és terepen mért 
radiometriai tulajdonságait vesszük alapul, és meghatározzuk a spektrális térben ezekre jellemző 
irányokat. A spektrális karakterisztika ismeretében minden szenzorra egyértelműen 
meghatározható egy forgatási mátrix, amely azután minden, az adott szenzorral készült felvételre 
alkalmazható (leszámítva a kalibráció változásait és a szenzoröregedést; ebben az esetben újra 
kell számolni). 

A fenti alapötletből kiindulva Kauth és Thomas (1976) dolgozta ki a Tasseled Cap-transzformációt 
(amelyet a szerzők nevéből Kauth-Thomas- vagy K-T-transzformációnak is neveznek), eredetileg 
a Landsat műholdak MSS (MultiSpectral Scanner) négy sávban felvételező szenzorára. A 
négydimenziós spektrális térben az általuk vizsgált terület „talajait” reprezentáló pixelek egy 
hosszan elnyújtott ellipszoidban helyezkedtek el. Ha kiválasztottak két sávot, akkor az ellipszoid 
képe a sávok által kifeszített síkra vetült és az ellipszoid tengelyei a vetítés miatt jelentősen 
lerövidültek. Az alkalmazott transzformációval (elforgatás, skálázás) az adatszerkezetről sokkal 
jobb képet kaptak. A transzformáció elnevezése („Tasseled Cap” = pompomos sapka) a vörös és 
közeli infravörös sáv hisztogramjának a jellegzetes alakjára utal. Ennek  elemei a talajvonal ill. az 
arra merőleges vegetáció-vonal (27. ábra). 

A transzformáció kvantitatív változókat eredményez, Landsat TM/ETM+ esetében a három 
legjelentősebb az ún. fényesség (brightness), zölderősség (greenness) és nedvesség (wetness). 
A fényesség leginkább a látható tartományú felvétel-sávok értékeit összesíti, és a talajvonalat 
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reprezentálja. A zölderősség a vegetációs indexekhez hasonlóan a vörös és közeli infravörös 
sávok közötti kontrasztot hangsúlyozza ki, a növényzet vitalitásáról szolgáltat információt (28. 
ábra). A nedvesség index a középső infravörös sávok információ-tartalmát aknázza ki, így ez a 
mutató a felszín nedvesség-tartalmával korrelál. 

 
 

27. ábra:  A vörös és a közeli 
infravörös sáv szórásdiagramja 
(vízszintes tengely: vörös, 
függőleges: közeli infravörös sáv) 

28. ábra:  A Tasseled Cap 
transzformáció paramétereinek 
elhelyezkedése az eredeti spektrális 
térben 

  

Napjainkban egyre több új szenzorra határozzák meg a paramétereket. Fontos megjegyezni, hogy 
– bár a transzformáció „abszolút”, fizikai alapokon nyugszik – a radiometriai torzító hatások 
éreztetik a hatásukat: a lineáris torzító hatások elforgathatják, nyújthatják és eltolhatják a TC-
változók terét, a nemlineáris torzító hatások pedig ennél bonyolultabb változásokat idéznek elő. 
Song és Woodcock (2003) demonstrálták, hogy a nedvesség-értékek igen kevéssé érzékenyek a 
domborzati hatásokra, a különböző látószög-értékekre és a légköri hatásokra. Ugyanebben a 
munkában a szerzők azt is bemutatják, hogy a légköri hatások csökkentik az NDVI és a 
zölderősség-értékeket, ugyanakkor növelik a nedvesség értékét. A zölderősség-értékek az NDVI-
hez hasonlóan korreláltak a levélfelülettel és a növényzet vitalitásával; fontos különbség 
ugyanakkor, hogy a zölderősség kiszámítása a sávok lineárkombinációjával, és nem a sávok 
arányának kiszámításával történik, így ez a mutató a légköri hatásokra kevésbé érzékeny. 

1.4.3 Távérzékelt magassági információk kinyerése 

Ugyanazon terület különböző nézőpontból rögzített, tehát bázisirányú parallaxisokat tartalmazó 
képpárjai alkalmasak a térkiértékelésre. Ezeknek a képpároknak a kiértékelése – az egyes 
képekhez hasonlóan – az eredeti felvételi geometria visszaállításával valósulhat meg. A tájékozott 
térmodellen méréseket végezhetünk, amely mérések megadják a mért pont térbeli, X, Y, Z 
koordinátáit. A mérések történhetnek manuálisan, fél-automatikusan és akár teljesen 
automatikusan is. 

Térkiértékelés optikai felvételekből 
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29. ábra:  A térbeli mérés elve 

A digitális képek esetén lehetőség van arra, hogy a képpárok által felvett területről 
felületmodelleket automatikusan állítsuk elő. Az automatikus felületmodell-előállításnak több 
módszere is ismert. Ahhoz, hogy az adott terület felületmodelljét meg tudjuk határozni, szükséges 
a képpárok homológ pontjainak, képrészleteinek a felkeresése. A felkeresés történhet a képsíkon, 
amikor is a forrásképeken – a tájékozás által meghatározott geometriai kapcsolatot figyelembe 
véve – keressük az azonos pontokat. Ebben az esetben a tárgypont koordinátáit a felkeresés után 
térbeli előmetszéssel határozzuk meg. A másik lehetőség, hogy a tárgytérben egyeztetjük a 
képeket. Ebben az esetben adott XY koordinátájú pontban felveszünk egy ablakot, amelyet a 
képsíkokra vetítünk. A képsíkokra vetített ablakokat korreláltatjuk egymással úgy, hogy közben az 
ablak magasságát változtatjuk. Ahol a legnagyobb lesz a korreláció, az ahhoz tartozó magasság, 
és természetesen az XY koordináta határozza meg a felület egy pontját. A módszert VLL(Vertical 
Line Locus)-korrelációnak nevezik, és nagy előnye, hogy a képrészletek egyeztetését, a 
tárgypont-koordináta meghatározását, de akár még az ortofotó-előállítását is egy léésben valósítja 
meg (Kraus, 1998). Maguknak a képeknek az egyeztetése történhet területegyeztetés 
segítségével (area-based matching), ahol az ún. érdeklődési operátorok segítségével kiválasztjuk 
azokat a területeket, amelyek alkalmasak az egyeztetésre, vagy pedig jellegzetes objektumok 
egyeztetésével (feature-based matching), amikor a képeken különbség-szűrők alkalmazásával 
meghatározzuk a jellemző vonalakat és éleket. Ezeket az elemeket utána korreláltathatjuk a 
képsíkon kétdimenziós korrelációval – ezt szokták az automatikus relatív tájékozásnál alkalmazni 
– vagy lineárisan, a magsugár geometria (epipoláris kapcsolat) vagy a normalizált képpár 
segítségével, de lehetőség van ezen elemek tárgytérben történő egyeztetésére is. Bár a 
tárgytérben történő egyeztetés sokkal számítás-igényesebb, kétségtelenül az a fejlettebb 
módszer. Ezeket a módszereket még tovább finomíthatjuk a piramisrétegek alkalmazásával, ahol 
a durvább felbontástól jutunk el a megfelelő finom felbontásig (30. ábra) 
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30. ábra:  Piramisrétegek alkalmazása a DSM iteratív meghatározására. 

A lézeres adatok feldolgozása során elsődleges fontosságú a terep magasságának ismerete. A 
domborzatmodellt (Digital Terrain Modell – DTM) általában a lézeres felmérés adataiból állítjuk 
elő, elsősorban akkor, amikor téli felmérésről van szó. A domborzatmodell előállításához 
szükséges a pontfelhő pontjainak szűrése és osztályozása, valamint valamilyen interpoláció. A 
gyakorlatban az alábbi módszerek a leggyakrabban használatosak. 

Lézeres (LIDAR)-adatok feldolgozása 

Az alábbi táblázat tartalmazza a domborzatmodell előállításához leggyakrabban használatos 
módszerek áttekintését. 

3. táblázat:  A domborzatmodell előállításának leggyakrabban használt módszerei 

Módszer neve angolul Hivatkozás Implementáció 

Robosztus szűrés Robust filtering Kraus, Pfeiffer (1998) SCOP++ 

Progresszív TIN Progressive TIN Axelsson (2000) TerraScan 

adaptív szűrés Adaptive filtering Sithole (2001)  

aktív felületek Active shape model Elmqist et al. (2001) TreesVis 

 

A borított felszínmodell (Digital Surface Modell – DSM) előállítása ennél jelentősen egyszerűbb. 
Általában a legmagasabban fekvő pontok valamilyen interpolálásával történik. A két modell 
különbségéből állítható elő a famagasság modellje: 
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31. ábra:  A domborzatmodell (DTM) a borított felszínmodell (DSM) és a famagasság (nDSM) 
kapcsolata 

 

 𝑛𝐷𝑆𝑀 = 𝐷𝑆𝑀 − 𝐷𝑇𝑀 [15] 
 ahol: nDSM: normalised Digital Surface Model vagy 

  CHM: Canopy Height Model 

  DSM: Digital Surface Model 

  DTM: Digital Terrain Model 
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2 A távérzékeléssel támogatott erdészeti térképezés legjobb 
példáinak ismertetése, módszertani és gyakorlati ajánlások 

2.1 Földi referenciaadatok 
A távérzékeléses eljárásokhoz elengedhetetlen a földi referenciaadatok gyűjtése. A helyszíni 
mintavételezésen kívül nagyon hasznos az erdészeti kutatásokhoz Magyarországon az 
erdőtervezők által készített erdőtervek, az Országos Erdőállomány adattár, valamint két 
megfigyelési hálózat is. 

Magyarországi erdők az intenzív gazdálkodás miatt rendkívül részletes erdőleírással 
rendelkeznek. Az erdőleírás a 10 évente készített erdőtervek része. Ez a leírás 1971 óta digitális, 
0.1 hektár pontosságú.  Az erdőleírás az állomány idősödésével egyre pontosabbá válik. A leíró 
adatok köre kiterjed az azonosító, tulajdonosi, rendeltetési adatokra, termőhelyi leírásra, 
fafajsorokra, erdőfelújításra, megjegyzésekre. Erdőrészletenként több fafajsor is lehet, ezért egy 
erdőrészlet esetében 200-500 attribútum adatot is tárolhat az adattár. 

Jelenleg az ország több, mint 21%-a erdőterület, ez 596 ezer erdőrészletet jelent, összes területe 
mintegy 2.04 millió hektár. Ebben benne vannak az erdőművelési ágú, de faállománnyal nem 
borított területek is (nyiladékok, rakodók, vadföldek).  A faállománnyal borított erdőrészletek 
átlagosan 4 hektárosak. Több erdőrészletet fognak össze az erdőtagok, amelyek határai a 
kataszteri nyilvántartáshoz igazodnak, a legmagasabb gyűjtőkategória pedig a község- vagy 
településhatár. 

Bár az erdőleíró adatokat 1971 óta digitálisan gyűjtik, az erdőtervek másik részét képező 
erdészeti üzemi térképeket 1998-ig papíron, sztereografikus vetületben készítették. 2001-re az 
ország valamennyi erdészeti üzemi térképét digitalizálták (Czimber, 2002). A digitális térképek 
előállításával egyidőben történt meg a váltás Egységes Országos Vetületi rendszerre. Az utóbbi 
évtizedben az erdőtérképek az előző digitális állomány átszerkesztésével, ortofotó háttérrel és 
helyszíni GNSS mérések alapján készülnek. 

Az erdőállomány adattáron kívül két rácshálóban is történik részletes mintavételezés.  Az egyik az 
Erdővédelmi háló (EVH), mérete 4x4 km, a másik az Faállományok Növekedésének Megfigyelése 
(FNM). 

Az objektum alapú képfeldolgozásnak egyik lehetséges megközelítése az erdőrészlet határok 
bevonásával történő tematikus szegmentálás. A szegmens határok ilyenkor egybe fognak esni az 
erdőrészletek határaival. Ezután a szegmensekre, mint erdőrészletekre lehet összesíteni a 
távérzékelt adatokat (akár idősorok adatait, akár a legkülönfélébb érzékelők adatait), és az 
összevetés az erdőállomány adattár attribútumaival kézenfekvő. 

2.2 Különböző forrású távérzékelt adatok erdőtérképezési célú 
felhasználása 

Egy kutatáshoz sok esetben csak egyféle érzékelőtől származó adat áll rendelkezésünkre. Ezért 
hasznos lehet a következő táblázat, mely szakirodalmi utalások nélkül, mintegy összefoglalva 
mutatja a tárérzékelés típusa szerint a térképezhető faállomány jellemzőket: 

Kis és közepes felbontású felvételek: 

• erdő-nem erdő térképezés 
• erdőterület változáskövetése (terjeszkedés, erdőírtás) 
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• fenyő, lomb, fiatalos térképezése 
• erdőfelújítások nyomon követése (lékek, bontóvágás, végvágás) 
• erdőkárok térképezése (tűzkár, széldöntés, száradás) 
• vegetációs index időbeli változásának vizsgálata (éven belül, évek között) 

 

Nagy felbontású légi és űrfelvételek:  

• fafaj meghatározás vagy fafajcsoport meghatározás (több időpont segít) 
• elegyarány számítás 
• záródás számítása 
• törzsszám és lombkorona térképezés idős/gyérített/tűlevelő állományban 
• törzsszám és lombkorona méret alapján fatérfogatbecslés 
• sztereo felvételekből lombkorona felületmodell kinyerés, famagasság mérés 

 

Hiperspektrális felvételek: 

• fafaj meghatározás (vörös él, indexek, közeli infravörös sávok) 
• elegyarány meghatározás 
• egészségi állapot térképezése (károsítás jellege, mértéke) 
• klorofil és egyéb kémiai anyagok tartalmának vizsgálata 

 

Légi lézeres letapogatás:  

• felvételekből pontos famagasság számítás 
• szintezettség becslése a köztes visszaverődésekből 
• magasság és teljes jelalakos letapogatás adatai alapján fatérfogat becslés 
• idős állományoknál látszanak a törzsről visszaverődő pontok is (egyesfa 

térképezés) 
• lokális maximum, vagy inverz vízgyűjtő eljárással törzsszám és korona 

térképezés 
• törzsszám és lombkorona méret alapján fatérfogatbecslés 

 

Földi fotogrammetria és lézeres letapogatás 

• fafaj (törsz spektrális és textúrális jellemzőiből) 
• záródás (nadírfelvételek osztályozása) 
• mellmagassági átmérő (törszfelismerés) 
• körlapösszeg (szögszámlálás) 
• törzsalak, ágtiszta törzsmagasság 
• famagasság (állomány széléről készült felvételek) 
• fatérfogat (átmérő, magasság, fafaj szerint) 

 

 

Az alábbiakban részletesebben kitérünk az egyes adatféleségek felhasználásának lehetőségeire 
és legjobb példáira. 

2.2.1 Optikai űrfelvételek 
Az erdőtávérzékelésben alkalmazott optikai űrfelvételek köre igen tág. A kis-és a közepes térbeli 
felbontású felvételeket szolgáltató szenzorok mellett egyre nagyobb teret nyernek a nagy (High 
Resolution, HR) és igen nagy felbontású (Very High Resolution, VHR) szenzorok képei is. Az 
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űrfelvételek felhasználásának népszerűsége a vegetációtérképezésben elsősorban nagy területei 
fedésükben és relatív olcsóságukban rejlik.  Általánosságban elmondható, hogy a térbeli felbontás 
növekedésével (pl. Landsat, SPOT, Ikonos és QuickBird műholdak esetében 30 m, 10 m, 4 m, 2.8 
m következetesen) párhuzamosan csökken az egyszerre térképezhető terület nagysága (Landsat, 
SPOT, Quickbird, és Ikonos műholdak esetében 185km², 60km², 16.5 km², 11km² 
következetesen) és nő a felvételek fajlagos ára is. A szakirodalomban fellelhető adatok alapján 
összeállított 4. táblázat rendszerezi az erdőtérképezésben leggyakrabban alkalmazott optikai 
űrszenzorok legfontosabb adatait, térbeli felbontás alapján csoportosítva azokat.
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Szenzor neve Műhold 

Térbeli felbontás 
pánkromatikus 

üzemmód (nadir/off 
nadir)* 

Térbeli felbontás 
multispektrális 

üzemmód 
(nadir/off nadir)* 

Képméret Spektrális felbontás Visszatérési idő 

Kisfelbontású 
szenzorok 

   
 

  

AVHRR NOAA-sorozat - 1.1 km 2400x6400 km VIS (1), NIR (2), MIR 
(2) Hőinfra (2) Naponta 

MODIS Terra/Aqua - 
250 m (1-2 sávok) 500 
m (3-7 sávok) 1 km (8-
36 sávok) 

2300 km széles 
térképezési sáv 

VIS, NIR, SWIR, 
Hőinfra Majdnem naponta 

Vegetation I.-II. SPOT-4, SPOT-5 - 1.15 km 
2250 km széles 
térképezési sáv 

VIS (2), NIR (1), SWIR 
(1) Majdnem naponta 

TIRS Landsat 8 - 100 m 170x183 km Hőinfra (2) 16 naponta 
Közepes felbontású 
szenzorok 

      

TM, ETM+ Landsat 4-5, 7 15 m (csak ETM+) 30 (Hőinfra: 120/60)  185x185 km VIS (3) NIR (1) MIR (2) 
(Hőinfra (1) 16 naponta 

OLI Landsat 8 15 m 30 m 170x183 km VIS (4) NIR (1) SWIR 
(3) 16 naponta 

ASTER Terra - 15m (VNIR), 30m 
(SWNIR), 90 m (TIR) 

60x60 km VNIR (4), SWIR (6), 
Hőinfra (5) 

16 naponta 

Nagy és igen-nagy 
felbontású szenzorok 

   
 

  

SPOT-5,  SPOT-5 5 m 10-20 m 60x60 km VIS (2) NIR (1) SWIR 
(1) 2-3 nap* 

SPOT-6 SPOT-6 1.5 m 8 m 60x 60-180 km VIS (3) NIR (1) 1-3 nap 

Rapideye Rapideye - 5 m 77x77 km VIS (3) RedEdge (1) 
NIR (1) 1- 5.5 nap 

Ikonos Ikonos 0.8 3.2 11x11 km VIS (3) NIR (1) ~ 3 nap 
QuickBird QuickBird 0.61/0.72 m 2.44/2.88 m 16.5x16.5 km NIR (3) NIR (1) 1-3.5 nap 
Geoeye 1 Geoeye 1  0.41 m 1.65 m 15x15 km VIS (3) NIR (1) 2 - 8 nap 

WorldView2 WorldView2 0.46/0.52 m 1.8/2.4 m 16.4x16.4 km VIS (5) RedEdge (1) 
NIR (2) 1-~4 nap 

4. táblázat:  Az erdőtérképezésben leggyakrabban alkalmazott optikai űrszenzorok legfontosabb adatai 
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2.2.2 Kisfelbontású űrszenzorok 
Bár nem alkalmasak részletes elemzési és térképezési eredmények kinyerésére, a kis felbontású 
szenzoroknak igen nagy a szerepe a globális változások nyomon követésében. A NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, Egyesült Államok) műholdsorozat által hordozott 
AVHRR (Advenced Very High Resolution Radiometer) szenzorok felvételeiből levezetett 
vegetációs indexekből napi globális térkép készíthető az egész földre, így jól nyomon követhető a 
biomassza-tömeg globális változása, de sikeresen használják erdőtüzek felderítésénél is. AVHRR 
felvételek és erdőnyilvántartási adatok alapján készítette el Európa erdőtérképét az Európai 
Erdészeti Intézet (European Forest Institute, EFI) a „Forest tree groupings database of the EU-15 
and pan-European area derived from NOAA-AVHRR data” elnevezésű projekt keretein belül 
2000/2001-ben (http://www.efi.int/portal/virtual_library/information_services/mapping_services/) A 
Corine Land Cover felszínborítási adatbázis felhasználásával a következő osztályokat 
különböztették meg: tűlevelű erdő, lomblevelű erdő, vegyes erdők, egyéb fával borított terület. 

A MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) szenzort a NASA Terra és Aqua 
névre hallgató műholdjai hordozzák. A konstrukció érdekessége, hogy míg az Aqua délről északra 
haladva helyi idő szerint 13:30-kor lépi át az egyenlítőt, addig a Terra északról délre halad és 
délelőtt 10:30-kor lépi át az egyenlítőt helyi idő szerint. Így ugyanaz a felépítésű szenzor 
különböző megvilágítási körülmények között is megfigyelheti a felszínt. A MODIS 2300 km széles 
látósávval rendelkezik, és a felszín minden pontját 1-2 naponta újra látja. Alkalmas mind a felszíni 
növényzet, mind a fitoplankton fotoszintetikus aktivitásának mérésére, amely segít az 
üvegházhatást okozó gázok (elsősorban szén-dioxid) abszorbciójának becslésében. Az Egyesült 
Államokban, Montana államban, 2000-ben előfordult jelentős erdőtűzkor az Államok Erdészeti 
Szolgálata (US Forest Service) megbízta a MODIS szakértői csapatot, hogy a MODIS felvételek 
alapján dolgozzon ki egy aktív tűzjelző rendszert. Ez vezetett később oda, hogy jelenleg nagyrészt 
automatikusan működik a MODIS Gyorsreagálású Rendszer (MODIS Rapid Response System, 
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov),  amely egyrészt a MODIS felvételek 250 m-es felbontású 
színkompozitját, valamint különböző aktív tűztérképeket szolgáltat valós időben (Király, 2007). 

Az Amerikai Erdészeti Szolgálat Távérzékelési Alkalmazások Központjában ma már MODIS, 
AVHRR és GOES kisfelbontású szenzorok felvételeire alapozzák az erdőtüzek detektálását 
(http://activefiremaps.fs.fed.us/activefiremaps.php). 

Zawadzki és társai (2013) MODIS és - az azóta már nem működő - MERIS (Envisat műhold) 
szenzorok idősorból származtatott vegetációs indexek segítségével fejlesztett olyan módszert, 
mellyel költséghatékonyan lehet elvégezni a tűlevelű, lomblevelű és a vegyes erdők 
megkülönböztetését nagy területen, a levezetett indexek szezonális változására alapozva. Jóval 
nagyobb biztonsággal különítették el a tű-, lomblevelű és vegyes erdő állományokat 2 időpontú 
(tavasz/nyár) kisfelbontású, MODIS és MERIS űrfelvételekből számított vegetációs indexek 
(NDVI, FAPAR) arányértékei alapján (ugyanazon index két időpontbeli értékékének hányadosa, 
pl. NDVI_júliusi/NDVI_április) mint az említett vegetácós indexek egy időpontú direkt 
használatával. 

A SPOT-4 és SPOT-5 műholdak által hordozott Vegetation I - II szenzorok globális illetve 
kontinens-léptékű vegetáció- és környezet-térképezésre, erdőtűz és annak nyomainak 
felderítésére is alkalmasak. Vegetációs indexek számításával - akárcsak az AVHRR szenzor 
esetében - napi szinten követhetők a globális folyamatok. A szenzor látómezeje a földön 2000 km 
szélességű, ezen belül 1 km-es pixelmérettel készít multispektrális felvételeket. A spektrális sávok 
a HRVIR szenzorokénak felelnek meg, azaz az adatok a megfelelő korrekciók után 
összehasonlíthatók. Jelentős változásokat hozott a 2013 tavaszán pályára álló Landsat 8 műhold 

http://www.efi.int/portal/virtual_library/information_services/mapping_services/�
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/�
http://activefiremaps.fs.fed.us/activefiremaps.php�
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hőtérképező szenzora (Thermal Infrared Sensor, TIRS) az erdőtüzek térképezésében, hiszen 
széles látószögével (170 km) 100 méter/pixel térbeli felbontás párosul. 

2.2.3 Közepes felbontású űrszenzorok 
A közepes felbontású űrszenzorok tekintetében első helyen emítjük a Landsat műholdsorozat által 
hordozott érzékelőket. Az ERTS-1 (később Landsat-1 néven ismertté vált) műhold 1972. július 23-
án került pályára, ez volt az első távirányítású műhold, amely a Föld felszínéről szisztematikus, 
megismételhető és több csatornás képet szolgáltatott. A sorozat nyolcadik, már új generációs 
holdját 2013 tavaszán lőtték fel. Ez azt jelenti, hogy immár 40 éve folyamatosan szolgáltatnak 
adatot a sorozat tagjai a földünkről. Az első holdakon található 4 csatornás multispektrális 
szkennert (MSS) 7 spektrális sávban érzékelő tematikus térképező (TM) váltotta fel, amelynek 
továbbfejlesztett változatát (ETM+) a hetedik műhold hordozta. Sajnos ez az érzékelő 2003-ban 
meghibásodott. Térbeli felbontás tekintetében a tematikus térképezők színre lépésével a 80 
méter/pixel felbontás 1992-től 30 m/pixelre javult (hőinfra tartomány esetében (120 m/pixelről 60 
m/pixelre). Az ETM+ szenzor a multispektrális üzemmód mellett 15 m/pixel térbeli felbontású 
pánkromatikus üzemmódban is szolgáltat képeket. 

A Landsat felvételek régóta nagy szerepet játszanak egyes erdőjellemzők becslésében. Éppen 
azért, mert hosszú idősor áll rendelkezésre az adatokból, gyakoribbak a multitemporális 
elemzések mint az egy időpontúak. Nelson (1983), Collins és Woodcock (1996), Coppin és Bauer 
(1994), Hong és társai (1998) Landsat idősorokon különböző feldolgozási módszereket 
alkalmazva követték nyomon a változásokat erdő mintaterületen. Jin és Sader (2004) szintén 
Landsat idősorból számított vegetációs nedvesség indexek segítségével követte nyomon a 
zavarásokat erdő mintaterületen Maine államban (USA). 

Mäkelä és Pekkarinen (2004) a faállomány mennyiségének becslését végezte el tematikus 
térképező idősor segítségével. Vohland és munkatársai 2007-ben Landsat 5 TM felvétel 
elemzésével 8 meghatározott osztályra készítettek tematikus erdőtérképet, valamint végeztek 
hektáronkénti törzsszámbecslést. 

Kristóf (2005) közepes felbontású Landsat 5, és Landsat 7 műholdfelvétel-idősorok (összesen 18 
felvétel) multitemporális kvantitatív elemzésével elemezte a területen bekövetkező vegetáció-
változásokat 1984 és 2001 között, valamint kimutatta a Szigetközi ártéri erdő vízállapotának a 
Duna elterelése (1992) kapcsán bekövetkezett változását. Király (2007) azt vizsgálta, hogy milyen 
erdészeti információkat lehet kinyerni 20 évet átölelő Landsat MSS, TM és ETM+ űrfelvétel-
idősorokból, és azokból milyen következtetéseket lehet levonni. Az ETM+ szenzor 2003-ban 
bekövetkezett meghibásodása után a Terra műhold által hordozott ASTER szenzor képével 
helyettesítette azt. 

Miután a Landsat 7-es műhold szkennere meghibásodott, a felhasználók már nagyon várták az új 
generációs Landsat 8 fellövését. A műhold egy felszínborítás térképezésére alkalmas, a korábbi 
Landsat szenzorokhoz képest igen hasznos spektrális sávokkal bővített térképezőt (Operational 
Land Imager, OLI), és egy külön - 2 sávban üzemelő - hőkamerát (Thermal Infrared Sensor, 
TIRS) hordoz. Mivel a szenzor csak néhány hónapja üzemel, tudományos cikkekben még nem 
mutattak be eredményeket, de várhatóan sok kutatás épül majd az érzékelő azon tulajdonságára, 
hogy amellett hogy az ETM+ megszokott sávjait is tartalmazza (igen jól bővíthetők így a Landsat 
idősorok), két új, tengerpartközeli vizek és cirrus felhők megfigyelésére alkalmas sávval is bővült. 

A közepes felbontású szenzorok közül megemlítjük még az ASTER (Advanced Spaceborne 
Thermal Emission and Reflection Radiometer) nevű japán érzékelőt, amely a Terra műholdon 
található. A szenzor kiemelkedő abban a tekintetben, hogy 14 spektrális sávban érzékel. Ezek 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112704002087�
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112704002087�
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378112704002087�
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közül a látható tartományokban 15 m/pixel, a rövid hullámhosszú infravörös sávokban 30 m/pixel 
a hőinfra tartományokban pedig 90 m/pixel terepi felbontással rendelkezik. A 14 rendelkezésre 
álló sáv közül Muukkonen és Heiskanen (2005) kilencet használt boreális erdők biomassza-
tömegének becslésére. 

Lucfenyvesben végzett, SPOT 5 multispektrális felvételre alapozott vizsgálatok alapján Vohland 
et al. (2007) a hektáronkénti törzsszám becslésére az NDVI-nál alkalmasabbnak találta az NDWI 
indexet. Ennek oka, hogy a középső infravörös csatorna kevésbé érzékeny a hektáronkénti 
törzsszám emelkedésére telítődés szempontjából mint a közeli infravörös csatorna. 

Wolter és munkatársai szintén nagy térbeli felbontású SPOT 5 műholdfelvételből levezetett 
NDVI, MSI (Moisture Stress Index) és SVR (Shortwave Infrared to Visible Ratio) indexet is 
alkalmaztak - egyéb változók mellett - PLS (Parciális Legkisebb Négyzetek) regressziós modell 
bemeneti paramétereként, melynek segítségével 6 erdőszerkezeti mutatót (faállomány záródása, 
famagasság, koronaátmérő, koronamagaság, mellmagasságban mért törzsátmérő, és 
körlapösszeg) térképeztek. 

2.2.4 Nagy és igen nagy felbontású űrszenzorok 
 Az IKONOS műhold fellövése óta (1999) a nagy térbeli felbontású műholdfelvételek lehetővé 
tettek a korábbiaknál jóval részletesebb vizsgálatokat, a finom térbeli mintázatok felismerését, 
akár egyed szintű megfigyeléseket a vegetáció-, így az erdőjellemzők térképezésében is. Song e 
szenzor képeinek elemzésével végzett lombkorona-átmérő térképezést (2007), Kim és 
munkatársai objektum-orientált módszerek alkalmazásával erdőtípus térképezésre használtak 
Ikonos felvételt 2008-ban. 

 Wolter és társai (2009) olyan vizsgálati módszert teszteltek, amely alkalmas számos 
erdőszerkezeti paraméter térképezésére és modellezésére viszonylag nagy térbeli felbontású (5 
és 10 m/pixel) és nagy területi fedésű (60 x 60 km) multispektrális műholdfelvétel (esetükben 
SPOT-5) segítségével. Lamonaca et al. (2008) ortorektifikált QuickBird felvételek többszintű 
elemzését végezte el. Megvizsgálta, hogyan változik a kiválasztott erdőszerkezetei jellemzők (fák 
térbeli eloszlása, faméret, fafajok keveredése, lékek) térbeli mintázata a különböző megfigyelési 
szintek függvényében. Szintén QuickBird felvételekkel dolgoztak Johansen (2007) és társai 
vízparti növényzet és környező erdők szerkezeti szintjeinek megállapításánál, valamint  Förster és 
Kleinschmit (2006) Natura 2000 erdők fajcsoport szintű osztályozásánál, Ausztriában. Ozdemir és 
Karnieli igen nagy térbeli felbontású (2 m/pixel) WorldView-2 multispektrális felvétel elemzésével 
2011-ben vizsgálta sikeresen egyes erdőszerkezeti jellemzők becslésének lehetőségét. A hazai 
alkalmazások közül megemlítjük Kristóf (2005) munkáit, aki az alábbi elemzésekhez használt 
nagyfelbontású műholdfelvételeket: 

1 haszonerdő-térképezés gímszarvas élőhelypreferencia-vizsgálathoz, pánkromatikus 
sávval 10 méteres pixelméretűre javított SPOT-4 felvételek alkalmazásával 

2 „Távérzékelési adatok felhasználása az erdőgazdálkodásban” c. IKTA KÉPI-2000 
projekt (FÖMI) megvalósítása során IKONOS műholdfelvételek alkalmazhatóságát 
vizsgálta élőhely-térképezési és erdőgazdálkodási célokra. 

2.2.5 Nagyfelbontású légifelvételek  
Az igen nagy felbontású űrfelvételek, valamint a mérőkamerás légifényképek feldolgozásának 
mind a mai napig nagyon hatékony módja a vizuális interpretáció. A vizuális interpretáció során a 
geometriailag és radiometriailag már korrigált, és képjavított felvételeken történik az értelmezés. A 
vizuális interpretáció célja, hogy a fent említett módon előfeldolgozott és képjavított felvételeken 
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értelmezzük a megjelenő fákat és faállomány-típusokat, azaz egy tematikus, faállomány-típus 
térképet hozzunk létre. 

A faállományok interpretálása és osztályozása során is fontos figyelembe venni azokat a speciális 
jellemzőket, amelyek a felvételek értelmezését és osztályozását jelentősen befolyásolják. A 
vizsgálatunk tárgyának a faállománynak a felvételeken csak leggyakrabban nagyon kis részét, a 
felső lombkoronaszint „fénykoronáit” látjuk, amely a látható fény tartományban (~400-700 nm) 
nagyon alacsony reflektanciával bír (~2-10%), ugyanakkor a közeli infravörös tartományban 
(~700-1500nm) jelentősen magasabbal (~50%). Még ez a szűk szelet is erősen kitett a BRDF 
hatásnak, amely jelentősen módosíthatja a reflektancia-értékeket. 

A felvételek értelmezése során közvetlenül az alábbi minőségi információkat tudjuk a 
felvételekről meghatározni: lombozat színe, tónusa; koronaalak; koronaszerkezet. Ezekből 
következtethetünk a fafajra és az egészségi állapotra. 

A felvételek értelmezése során közvetlenül az alábbi mennyiségi információkat tudjuk a 
felvételekről lemérni: egyesfák magassága (h), faállomány magassága (H), koronaátmérő (Dk), 
koronavetület (Gk), koronazáródás (Zk), törzsszám (n). Ezekből következtethetünk a 
mellmagassági átmérőre (D1,3) és a fatömegre (V). 

Vannak további paraméterek is, amelyek a minőségi és mennyiségi jellemzők együttes 
értelmezését kívánják meg, ilyen például az elegyarány (EA) és a kor is. 

Bár napjainkban az erdész szakma által szükséges paraméterek messze túlmutatnak a 
fatérfogat (vagy korábbi nevén fatömeg) meghatározáson, azért elmondható, hogy mind a mai 
napig az egyik legfontosabb paraméter ez, valamint, hogy sok egyéb, ökológiai tényezőt is 
alapvetően befolyásol. A fatérfogat-becslésekre különböző távérzékelési lehetőségek kínálkoznak: 

• A felvételeket csak tájékozódáshoz, a próbaterületek kiválasztásához használjuk a 
hagyományos fatérfogat–becslési eljárásokban; 

• a hagyományos fatérfogat–becslési eljárásokhoz szükséges adatokat (famagasság, 
záródás, elegyarány stb. ) felvételeken mérjük; 

• a fatérfogat–becslés közvetlenül a felvételek alapján történik. 
 

Amikor a fatérfogat-becslés (amelyet korábban gyakran fatömeg-becslésnek neveztek) távérzékelt 
felvételek alapján történik, akkor légi fatérfogat-becslésről beszélünk. Ennek a következő 
alapmódszerei ismertek: 

• Sztereogramm: ezt a módszert leggyakrabban külterjes erdőgazdálkodás esetén 
használják, amely területekről kisméretarányú felvételek érhetők el. Ezen felvételek 
alapján végeznek faállomány-osztályozást, majd minden egyes faállomány-típusból 
mintaterületeket választanak ki, amely mintaterületeknek a fatérfogat-meghatározása 
vagy földi úton, vagy légi fatérfogat-táblák segítségével történik. Ezen mintaterületek 
sztereogrammjai a légi fatömeg-meghatározás és egyben az interpretáció alapjai is; 

• Légi fatömegtáblák: távérzékelt felvételekről mérhető adatok alapján szerkesztik, mint 
pl. famagasság, koronaátmérő, törzsszám, záródás, Magyarországon nem 
szerkesztettek ilyet, nálunk a földi fatömegtáblák használhatók úgy, hogy a 
mellmagassági átmérőt a koronaátmérőből származtatjuk; 

• Fatermési tábla: a hagyományos fatermési táblák alkalmazásához a szükséges 
faállomány-jellemzőket légifénykép kiértékelésből nyerjük. 

• Növőtér: A faállomány növőterét (a faállomány által elfoglalt térfogatot) 
fotogrammetriai módszerrel felmérjük. Földi eljárással redukciós tényezőt határozunk 
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meg, amellyel a fatérfogat a növőtérből kiszámítható. Ez a legrégibb légi fatérfogat-
becslési eljárás, amelyet Hugershoff 1933-ban dolgozott ki, az ő korában a növőteret a 
fotogrammetriai úton mért faállományprofilokból határozták meg. Jelentősége az újabb 
és újabb, távérzékelési alapú növőtér-meghatározási módoknak köszönhetően 
kiemelkedő. 

• Regresszió: a távérzékelt dendrometriai adatok (vagy akár közvetlenül a távérzékelt 
adatok) és a fatérfogat közötti regresszió-számítás. A jelentősége a könnyebben 
elérhető statisztikai eszközök által növekszik. 

 

A növőteret manapság meghatározhatjuk passzív távérzékelés útján sztereoszkópikus 
kiértékeléssel vagy képek egyeztetésével (Image matching), valamint aktív távérzékeléssel 
RADAR és LiDAR módszerekkel (lásd később). 

Egyesfák esetére a fatérfogat képlete: 

 hgfV ⋅⋅=  [16] 

 ahol: V: egyesfa térfogata (m3) 

   f: alakszám 

  g: körlap (m2) 

  h: famagasság (m) 

 

Ezt a képletet távérzékelési alapon gyakran az alábbi képlettel helyettesíthetjük: 

 hgfV kk ⋅⋅=  [17] 

 ahol: V: egyesfa térfogata (m3) 

fk: koronavetület-alakszám 

  gk: koronavetület (m2) 

  h: famagasság (m) 

 

Míg faállományok esetére 

 HGFV ⋅⋅=  [18] 
 ahol: V: faállomány térfogata (m3) 

  F: faállomány alakszáma 

  G: faállomány mellmagassági körlapösszege (m2) 

  H: átlagos faállomány-magasság (m) 

 

Ezt a képletet távérzékelési alapon gyakran az alábbi képlettel helyettesíthetjük: 

 HGFV kk ⋅⋅=  [19] 

 ahol: V: faállomány térfogata (m3) 
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  Fk: faállomány koronavetületi alakszáma 

  Gk: faállomány össz-koronavetülete (m2) 

  H: átlagos faállomány-magasság (m) 

 

Ezt a távérzékelési alapú képletet egy kicsit részletesebben is ki kell fejteni. A H tényező megfelel 
a famagasság modelljének. Mivel ezt egy meghatározott felbontású raszteres állományként lehet 
elképzelni, amelynek cellái meghatározott területtel bírnak, így igazából Gk koronavetület a 
számolásból elhagyható, viszont szükséges egy olyan alakszám modell, amely az adott cellára 
meghatározza a fatérfogat és a növőtér arányát. Ez az alakszám modell a korszerű, 
geoinformatikai alapú fatérfogat-számítás alapja, amely egyaránt kifejezi az adott területen 
található fafaj(oka)t, és azok sűrűségét is.  

2.2.6 Hiperspektrális adatok 
A hiperspektrális távérzékelés alkalmazása az erdőterületek és a fafajok kvalitatív és kvantitatív 
tulajdonságainak felmérésére még nem túl széles körben terjedt el a gyakorlatban. A 
hiperspektrális távérzékelésben légi- és űreszközökre szerelt szenzorokat alkalmaznak az 
adatgyűjtésre. A légi szenzorok közül az erdészeti célú felméréseknél az AVIRIS, AISA, CASI, 
HYMAP alkalmazása a leggyakoribb, illetve néhány ritkábban alkalmazott rendszerrel is 
találkozhatunk egy-egy esetben HYDICE, CAO, SOC. 

A nagy információtartalmú hiperspekrális felvételek megfelelő feldolgozás mellett nagyobb 
pontosságú faj szintű osztályozási eredményt adnak. Thenkabail et al. (2004) Hyperion, 
IKONOS, Landsat ETM+ és ALI adatoka alapján végzett osztályozást afrikai esőerdő 
mintaterületen, ahol a 42-52%-al megbízhatóbb eredményt kapott a hiperspektrális adatok 
értékelésével, mint a multispekrális alkalmazásával. A hiperspektrálislégi felvételezés másik 
előnye a műholdakról készített adatokról, hogy nagyobb terepi felbontásúak (1-5m) így 
részletesebb adatfelvételezésre alkalmasak. 

Gong et al (1997) PSD 1000 spektrofotométer alkalmazásával 6 örökzöld és 1 lombhullató faj 
leveleinek vizsgálata során megállapította, hogy az egyenletesen megvilágított lombfelszínen mért 
spektrumok alkalmasak a faj szintű szétválogatásra elsősorban a kék-zöld és a vörös-él 
régióban. A mért spektrumokat az előfeldolgozás után (smoothing, derivált értékek számítása) 
neurális háló és diszkriminancia analízis alkalmazásával végezték el a szétválogatást, ahol az 
osztályozás pontossága több esetben elérte, vagy meghaladta a 90% körüli értéket. 

Hasonlóan megbízható osztályozási szintet ért el Fung et al. (1999) spektroradiométeres 
vizsgálatával, ahol Pinus elliottii, Taxodium distichum, Sapium sebiferum, Melaleuca 
quinquenervia, Firmiana simplex fajokat vizsgált a 400-900nm tartományban. Az osztályozásra 
lineáris diszkriminancia függvényt alkalmazott, ahol az eredeti spektrumok alkalmazásával 
megbízhatóbb eredményeket kapott, mint az első és második derivált értékek alkalmazásával. 
Továbbá megállapították, hogy a téli és őszi szárazabb időszakban végzett mérések alapján 
jobban szétválaszthatóak az egyes fajok, amelyet a levél színének és víztartalmának 
változásával magyaráztak. 

Az erdőterületek vizsgálatával foglakozó tanulmányok között ritka az európai mintaterületen 
történt alkalmazás. Dalponte és társai (2008) olaszországi mintaterületen 23 különböző típusú 
erdőtípust osztályoztak, AISA Eagle felvétel alapján (126 csatorna, 4,6nm) és az osztályozás 
megbízhatósága 90% körül volt. 
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Martin et al (1998) 11 erdőtípust osztályozott AVIRIS felvételből szelektált csatornákon (9 
csatorna) ML módszert alkalmazva, és 75% megbízhatóságú becslést kapott a vizsgált területen. 
A csatornaszelekció a korábbi laboratóriumi spektrofotométerrel történt vizsgálatok eredményei 
alapján történt. Az elemzés ellenőrzésére alkalmazott hibamátrix alapján megállapítható hogy 
néhány osztály esetében nagyon kevés volt a mintaterület, így nem értékelhető megbízhatóan 
az elemzés. A mért adatok alapján elsősorban a tűlevelű állományokat lehetett megbízhatóan 
osztályozni az alkalmazott módszerrel. Goodwin (2005) Eucalyptus fajok reflektancia értékeinek 
vizsgálata során megállapította, hogy a maximum likelihood módszerrel nem lehet jól 
elkülöníteni a hasonló fajokat spektrálisan. 

Peerhaby et al (2013) eredményesen alkalmazták AISA Eagle felvételeket 6 fafaj osztályozására 
Dél-Afrika területén. A dimenzió csökkentéshez a VIP (Variable importance in the projection) 
módszert míg az osztályozásra PLS-DA (partial least squares discriminant analysis) módszert 
alkalmazták. A 393-900nm HS felvételek csatornaszelekciója során a 393-723nm 
hullámhossztartomány, ezen belül a zöld, vörös és a vörös-él tartomány bizonyult a 
leginformatívabbnak. 

Dalponte et al (2012) lombhullató és tűlevelű fafajok (összesen 7 faj) elkülönítését vizsgálata 
AISA Eagle HS, GeoEye-1 multispektrális és LIDAR felvételek különböző kombinációjában. A 
hiperspektrális és Lidar együtt mutatta a legnagyobb pontosságot: nagyobb pontosságot 
eredményezett, mint a mulispektrális és LIDAR kombinációja. A LIDAR esetében a nagyobb 
pontsűrűségű adatok jelentősen növelték az osztályozás megbízhatóságát. A képosztályozásra 
„random forest” és SVM osztályozót alkalmaztak, ahol az SVM mutatott nagyobb pontosságot 
az előzetesen leválogatott spektrális csatornákon. A csatornaszelekcióra Jeffrey-Matusita 
távolság számítást alkalmazták. 

A fafajok vizsgálatának spektrális értékelésének nehézségére mutatott rá Williams (1991), 
mivel a különböző szinten (lomb, ág, levél) vizsgált reflektancia értékek nagy változatosságot 
mutattak egy egyeden belül is. 3 fenyő és egy juhar (Acer saccharum) fajt vizsgált és 
megállapította, hogy a reflektancia értékek változatossága jelentősen nő a levél szinthez képest a 
lomb szinten, a különbség a lombhullató fajok esetében még erőteljesebben jelentkezik.  

Az eddig megjelent légi hiperspektrális alkalmazások esetében a faj-szintű osztályozásban 
meghatározó az Eucalyptus sp. állományok térképezése CASI és HYMAP szenzorok 
alkalmazásával (Goodwin et al., 2005; Lucas et al., 2008; Van Aardt and Norris-Rogers, 2008). 

Schlerf és társai (2004) számos - hiperspektrális felvételből levezetett - vegetációs index 
alkalmasságát teszték levélfelület-index (LAI) becslésére fenyőerdőben (Picea Abies). 
Megállapításaik szerint az általuk vizsgált - a felvétel spektrális újramintavételezése után előállított 
- széles spektrális sávból számolt (broadband) vegetációs indexek (TSAVI, PVI, NDVI, RVI) 
teljesítményét befolyásolta, hogy a vizsgált állományt fakorcsoport szerinti bontásban, vagy 
egyben kezelték-e. Utaltak arra is, hogy a középső infravörös (vízabszorpciós) és közeli infravörös 
sávkombinációval számolt indexek (pl. MVI) több információt tartalmazhatnak a lombkorona 
jellemzőit illetően, mint a vörös és közeli infravörös sávkombinációval számolt indexek. Az eredeti 
hiperspektrális felvételből levezetett keskeny spektrális sávokból számolt (narrowband) vegetációs 
indexek minden esetben jobban teljesítettek broadband párjuknál, de az eredményeket ebben az 
esetben is befolyásolta hogy az egész állomány szintjén, vagy korcsoport szerinti bontásban 
történtek-e a vizsgálatok. 
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Peerhaby at al (2013) tanulmányában összefoglalja a földi és légi hiperspektrális távérzékelt 
adatokon végzett a jelentősebb faj szintű osztályozások irodalmait. Bár az összefoglalás nem 
teljes, jó betekintést ad az egyes légi távérzékelési vizsgálatokba és röviden értékeli azokat. 

Számos tanulmányban találkozhatunk légi HS távérzékeléssel készített felvételek alapján történt 
vizsgálatot a levelek valamilyen biofizikai paraméterére. Az esetek többségében az egyes 
csatornákkal vagy a csatornákból számított indexekkel végeznek korreláció számítást többnyire 
klorofill, lignin, nitrogén és cellulóz tartalomra. (Curran, 1989; Kokaly and Clark, 1999; Kokaly, 
2001) Lignin és keményítő tartalom (Peterson, 1988), nitrogén (Wessman et al., 1989) 

Weissling et al. ( ) terepi spektrofotométerrel vizsgáltak vízstressz hatásátát tölgy (Q. virginiana 
var. fusiformis) leveleken. Különböző indexeket számítottak és megállapították, hogy habár az 
NDVI esetében is szignifikáns különbség volt a különböző vízkezelésű állományok között, 
legnagyobb különbséget vörös-él inflexiós pontja (REP) és a SWIR tartomány 1070nm, 1200nm 
csatornáiból számított NDWI (Ustin et al, 2002) mutatta. 

A légi felvételek elemzésénél figyelembe kell venni, hogy bizonyos spektrum tartományok a 
légköri gázok miatt nagyon zajosak, ezét itt nem vagy csak alacsony statisztikai kapcsolat 
figyelhető meg a vizsgált tulajdonságok esetében. Ilyen a spektrofotométeres méréseknél a levél 
N tartalmával erősen korreláló 2036-2400nm tartomány, amely a légi HS felvételeknél azonban 
erősen zajos a megbízható becsléshez. 

Le Maire és társai (2004) különböző fafajok leveleiek vizsgálata alapján fejlesztettek vegetációs 
indexet a klorofill tartalom meghatározására. 

Moses és társai (2009) zárt lombkoronájú bükkerdőben 126 spektrális sávban (VIS-MIR) üzemelő 
HyMap légiszenzor felvételeiből számított vegetációs indexek segítségével becsültek egyes 
erdőszerkezeti jellemzőket (mellmagasságban mért törzsátmérő, famagasság és fasűrűség). 
Ugyancsak HyMap adatokat értékeltek ki Schlerf és munkatársai németországi lucfenyves 
mintaterületen, a levélfelület index (LAI) becslésére 2004-ben. 

Fafajok meghatározására a távérzékelt felvételek mellett levelek laboratóriumi spektrofotométeres 
(400-2446nm) vizsgálatánál bizonyították az egyes biofizikai paraméterek becslését. Többváltozós 
regresszió analízis alkalmazásával a levelek N tartalmát tudták a legnagyobb biztonsággal 
becsülni (R2=0,93) de más összetevők, mint pl. a lignin és fehérjetartalom is szoros öszefüggést 
mutatott a spektrumok bizonyos hullámhossz-tartományaival (Card et al., 1988). A légi HS 
szenzorokkal készített felvételek alapján is jól lehet becsülni egyes biofizikai paramétereket. 

Niemann (1995) munkájában CASI szenzorral (430-950nm, 1,8nm) készített felvételekből 
számított NDVI és zöld-vörös arány index alkalmazásával különböző korú Duglász fenyőket 
(Pseudotsuga menziesii) sikerült szétválogatnia 1-40 éves koreloszlásban (54-84%-os 
pontosság), azonban az idősebb egyedek meghatározása már csak alacsony megbízhatósággal 
volt lehetséges. 

Erdőállományok egészségi állapotát vizsgálta Luther és Carroll (1999), a levelek Chl-a és Chl-b, 
N tartalmának elemezésével. A vizsgálatra spektrofotométert alkalmaztak (350-2500nm), ahol az 
Abies balsamea faj különböző egészségi állapotú levelek között a legnagyobb különbséget a 
(500-740nm) tartományú Chl abszorciós tartományban mutatták ki. A 711nm a legnagyobb, míg 
913nm esetében a legkisebb változékonyságot a különböző kezelések között, így ezt a két 
tartományt javasolták normalzált index előállítására a Chl-a tartalom becslésére. 

Nagy geometriai (0,4m) felbontású légi hiperspektrális felvétel alapján lucfenyő Picea abies 
klorofill a és b (Cab) tartalmának becslésére Malenovsky et al. (2013) radiatív transzferrel (RT) 
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kombinált continuum removal módszer kombinációját alkalmazták. A becslésre a 650-720nm 
közötti terület bizonyult a legmegbízhatóbbnak. A kutatás során fejlesztett ANCB 650 720 index 
számos korábbi indexnél megbízhatóbb eredményt adott a Cab becslésre. 

A terepi és laboratóriumi spektrofotométeres vizsgálatok bizonyították, hogy számos biofizikai 
tulajdonság (Chl, lignin, N, stb) mennyisége becsülhető a vizsgált levelek reflektancia 
értékének vizsgálatával, így közvetlenül akár a vízstressz is kimutatható a vizsgált egyedeken. 
Ha nem a levél, hanem a lomb szinten vizsgálták az egyes paramétereket a becslés pontossága 
már nem volt olyan megbízható, azonban bizonyos hullámhossz-tartományok kevésbé 
érzékenyek a háttér és a BRDF okozta megváltozott sugárzási viszonyokra. 

A kvantitatív tulajdonságok vizsgálata elvégezhető a légi hiperspektrális felvételekből, bár itt 
az atmoszféra és a háttérhatás miatt a becslés pontossága kisebb lesz, mint a levél szintű 
spektrofotométeres vizsgálatoknál. A gyakorlatban valamilyen differenciált spektrális indexet 
alkalmaznak, amely kevésbé érzékeny az eltérő sugárzási viszonyok okozta intenzitás 
változásra. 

Sajnos az erdőterületek vizsgálatával foglalkozó kutatások között nem található olyan, amelyik 
átfogóan megvizsgálná a különböző csatornaszelekciós és transzformációs eljárásokat és 
osztályozási módszereket. A tanulmányok többsége csak néhány adatfeldolgozási mechanizmus 
pontosságvizsgálatát végzi el egy szűk mintaterületen. 

Az újabb tanulmányokban többször találkozhatunk a HS és ALS felvételezés adatainak együttes 
alkalmazásával a faj szintű osztályozásban, ami számottevő pontosságnövekedést jelent a 
becslések pontosságvizsgálata alapján. 

2.2.7 Lézeres (LIDAR) adatok 
Az irodalmakban általánosan elfogadott, hogy a famagasságok modellje szisztematikusan 
alulbecsüli az állomány magasságát. 

Az egyes erdészeti mutatók lézeres letapogatás alapján történő meghatározását a szakirodalom 
szerint két csoportra oszthatjuk: 

1. terület-alapú módszerek (area-based methods) 
2. egyesfa alapú módszerek (individual tree based method) 

 
A terület-alapú módszerek többsége esetében a pontok magassági eloszlása és az átlagos 
állomány-magasság, körlapösszeg valamint fatérfogat között mutattak ki összefüggéseket. 
Næsset (2002) számos faállomány-paraméter becslését adta meg az nDSM magassága és 
sűrűsége alapján. Holmgreen és Persson (2004) voltak azok, akik először alkalmazták a 
lézerimpulzus intenzitás-értékét fafaj-meghatározáshoz, 95%-os pontosságot sikerült elérniük 
erdeifenyő és lucfenyő osztályozásánál. 

Az egyesfa alapú módszerek a korábban képi adatokra rendelkezésre álló módszerek 
átdolgozásával jöttek létre. Először Hyyppä and Inkinen (1999) mutatta meg, hogy a lézeres 
letapogatás alapú nDSM-en felkereshetőek a lokális maximumok, amelyek az egyes fák csúcsait 
jelentik. 

2.3 Faállományjellezők meghatározásának legjobb példái 
A távérzékelési szempontú csoportosítás kiegészítéseként ebben a fejezetben a faállomány-
jellemzők szerinti csoportosításban ismertetjük a távérzékelési adatok felhasználásában rejlő 
lehetőségeket, legjobb példákat. 
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2.3.1 Fafaj 
A legfontosabb faállományjellemző a fafaj, vagy fafajcsoport, mely már kis- és közepes felbontású 
távérzékelt felvételekről is meghatározható pusztán spektrális jellemzők alapján. Kifejezetten jó 
eredményeket lehet elérni a több közeli infravörös sávval rendelkező (multi- vagy hiperspektrális) 
szenzorokkal készült felvételek osztályozásakor. 

Nagyfelbontású felvételeken már képszegmentálással és a spektrális jellemzőkön kívül textúra és 
alakjellemzők bevonásával lehet hatékony eredményeket elérni (Franklin 2000, Blaschke 2003, 
Halounova 2004, Coppin, Bauer 1993, Lennartz, Congalton 2004). 

Légi lézeres letapogatás is képes a fafaj meghatározására, mivel közvetlenül a fafajra jellemző 
térbeli alakot, koronaalakot térképezi (Anderson 2006). 

2.3.2 Magasság 
A növényzet magasság-számításának legegyszerűbb és legelterjedtebb módja a csak a 
földfelszín magasságát (tereptárgyak nélkül) tartalmazó domborzatmodell (DEM) pixelenként 
történő kivonása a tereptárgyak (fák, épületek) magasságát is tartalmazó felületmodellből (DSM, 
DTM). Az így előállított magassági térkép sokféle alkalmazást tesz lehetővé, a megfelelő 
szinteken történő szegmentálás után számítható belőle egyedi fák magassága, átlagos állomány-
magasság (ami az uralkodó szint magasságának felel meg), illetve magassági eloszlások 
(Czimber, 1994). Ezek az információk alapul szolgálhatnak további paraméterek előállításához, 
mint például fatérfogat, kor, strukturális változatosság (Hirschmugl 2008). Az egyedi fakoronák 
lehatárolására szolgáló módszerek jelentős része támaszkodik valamilyen formában a magassági 
adatra. 

 Az így előállított magasság-térkép minőségét értelemszerűen jelentősen befolyásolja a 
felhasznált domborzat- illetve felületmodell minősége. A Magyarországon kereskedelmi 
forgalomban kapható domborzatmodellek hibája (különösen hegyvidéki, erdős területeken) 
elérheti, de akár meg is haladhatja az 5 m-t (Siristye és Zboray 2004, Zboray és Keveiné 2004). A 
domborzat-, illetve felszínmodellek előállítása geodéziai felméréssel, sztereofotogrammetria 
segítségével téli, átfedő képpárokból, LIDAR, vagy radar technológia segítségével történik. A 
jelenlegi legpontosabb, hatékony, de viszonylag drága módszer a télen készült LIDAR 
felvételezés. A különféle módszerek pontosságának meghatározását különösen lomblevelű 
állományokban nehezíti, hogy a nem destruktív földi mérés önmagában jelentős hibával terhelt 
lehet, a fa legmagasabb pontjának alulnézetből nehéz beazonosíthatósága, vagy a fa dőlése miatt 
(ld. Hirschmugl 2008, Veperdi 2008).  

Czimber (1994) a Gyöngyössolymos 32 C erdőrészlet kísérleti lucfenyveseiben pontos geodéziai 
felméréssel határozta meg a digitális domborzatmodellt, majd a területről készült fekete-fehér 
légifelvételekből analitikus fotogrammetriai eljárással határozta meg a facsúcsok magasságát. Az 
erdőrészletek szélén, valamint a földi kontrolpontok miatt nyitott tisztásokon végzett referencia-
méréseket. Ezek a mérések bizonyították, hogy az utolsó ágörv már látható és mérhető a légi 
felvételeken. Az utolsó ágörv magasságának becslése a domborzatmodell kivonása után 0,6 
méteres pontosságú, amely meghaladja a földi famagasságmérő eszközök pontosságát. Ezzel a 
módszerrel mintegy 3 hektárnyi terület közel 1800 famagasságát lehetett hatékonyan 
meghatározni. 

Zboray et al. (2007) szkennelt analóg sztereó légifotókból BAE Systems SOCET SET 
munkaállomással különböző módszerekkel (automatikusan: Automatic Terrain Extraction, Next 
Generation Automatic Terrain Extraction és manuálisan: Interactive Terrain Edit) előállított 
felszínmodellekből származtatott famagasság-térképek minőségét vizsgálta aggteleki 
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bükkösökben és tölgyesekben. Domborzatmodellként a kereskedelmi forgalomban kapható 
DDM10-et használta. A famagasság-térképeket VERTEX III ultrahangos famagasságmérővel 
egyes fákon végzett földi mérések adataival vetette össze. Az uralkodó fák 10 m sugarú körökben 
vett átlagával összevetve a térképek RMS hibája 2,3-2,4 m volt, a korreláció 0,86 körül mozgott. 
Az automatikus mérések sűrűbb állományokban (a bükkösökben) jobban teljesítettek, míg a 
manuális mérés pontossága a nyíltabb száraz tölgyesekben felülmúlta az automatikus 
módszerekét.  

Más erdészeti paraméterekhez hasonlóan az átlagos állomány-magasság is becsülhető 
nagyfelbontású műholdképek, illetve légifelvételek spektrális és textúra tulajdonságai alapján 
(Levesque and King 2003, Chubey et al. 2006, LeBoeuf et al. 2012). Tuominen és Pekkarinen 
(2005) CIR légifelvételekre számított spektrális és textúra mutatókra, valamint földi mérésekre 
végzett k-legközelebbi szomszéd eljárással adott becslést az állománymagasságra (R2=0,66, 
relatív RMSE 46%) . Kayitakire et al. (2007) IKONOS-2 felvételek alapján, GLCM textúra-mutatók 
bevonásával becsülte sikeresen az állomány-magasságot (R2=0,76).  

A becslés pontossága az általában vizsgált erdészeti paraméterek közül az egyik legnagyobb 
szóródást mutatja, és jellemzően alatta marad a felszínmodell-alapú számítások pontosságának. 

A famagasság távérzékeléssel történő meghatározásában a lombtalan állapotban készült teljes 
jelalakos légi lézeres letapogatás tűnik a leginkább használhatónak. Ezekről a felvételekről a 
domborzatmodell, a lombkorona felszínmodell, a kettő különbségéből a famagasság, idősebb 
állományoknál a lombkoronaméret és a törszszám is meghatározható (Király és Brolly, 2007; 
Király et al., 2007). 

2.3.3 Törzsszám 
Az állományra jellemző érték (pl. hektáronkénti törzsszám) lehatárolás nélkül jól becsülhető 
nagyfelbontású műholdképek, illetve légifelvételek spektrális és textúra tulajdonságai alapján (pl.  
Levesque és King. 2003, Kayitakire et al. 2006) 

Az újabb módszerek térben explicit módon, adott fák konkrét helyének (tree detection) 
meghatározásán alapulnak. Alkalmazásuk szorosan kötődik a korona-lehatárolás területnövelő 
módszeréhez, amihez a kiindulási pontot (seed pixel) szolgáltatják; sok esetben ez a cél, és nem 
önmagában a törzsszám meghatározása. Fordított esetben valamilyen egyéb módszerrel 
végrehajtott kezdeti korona-szegmentáció után keresik meg a törzs valószínű helyét (pl. morph 
algoritmus - Hirschmugl et al. 2007). 

 A leginkább elterjedt, lokális maximumra építő módszerek optikai adatok esetében azon a 
feltételezésen alapulnak, hogy a fa a háttérhez képest magasabb reflektancia értékekkel 
jellemezhető. A mind pontosabb magassági adatok elterjedésével ezeket kiegészítették, majd 
felváltották a famagasság-térképekre kidolgozott lokális maximum módszerek. A lokális maximum 
meghatározásának legkritikusabb pontja bármilyen bemenő adat esetében a keresési környezet 
lehatárolása, mert ehhez a jellemző koronaméretek a priori meghatározása szükséges, lehetőség 
szerint adaptív módszerekkel. A meghatározás történhet pixelekhez rendelt félvariogram 
hatástávolság alkalmazásával, a pixelből kiinduló transzektek mentén felírt intenzitási görbék 
inflexiós pontjai segítségével (Wulder et al. 2000), vagy a magasság ismeretében előre 
meghatározott magasság-maximális koronaméret összefüggések alkalmazásával (Pitkänen et al. 
2004, Tiede et al. 2005). Tiede et al. (2006) a többszintű szegmentálás előnyeit kihasználva 
előzetes osztályozás alapján különböző korú és fajösszetételű erdőkhöz eltérő maximális távolság 
paramétereket rendelt.    
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Hirschmugl et al. (2007) UltracamD digitális légifotók és az ezekből előállított felszínmodell alapján 
többféle eljárás sikerességét hasonlította össze a faegyedek helyzetének meghatározásában, 
illetve a koronalehatárolásban. A korona-lehatárolás 1 pontból kiinduló, szabály-alapú 
területnövelő eljárással történt, illetve ellenőrzés céljából vizuális interpretációval. A kiindulási 
pont, tehát a fa helyzetének meghatározására háromféle módszert alkalmaztak: a 
„hagyományosnak” tekinthető, intenzitás-értékeken alapuló lokális maximum szűrőt (magassági 
küszöbbel kiegészítve), a felületmodellből kapott famagasság-térképen futtatott lokális maximum 
szűrőt, illetve egy morfológiai eljárást (‘morph’ algoritmus - ld. még Hirschmugl 2008). A 
magassági adatokon alkalmazott lokális maximum nem teljesített jól, feltehetően a DSM 
generálásakor történő interpoláció miatt. A másik két pont-generálási módszer, és az eredményre 
végzett szegmentálás 30-77% között teljesített, ugyanakkor sok volt a hamis találat. A morfológiai 
eljárás valamivel hatékonyabbnak bizonyult, mint a lokális maximum, komolyabb különbségek 
viszont inkább az egyes állományok között mutatkoztak. 

Csak magassági adaton alapuló lokális maximum módszert ismertet Tiede et al. (2005). A 
vizsgálat során LIDAR-adatokból (az interpoláció elkerülése érdekében az előfeldolgozott 
pontfelhő pontjaiból közvetlenül) tisztán GIS-alapú módszertan segítségével keresték meg és 
határolták le az egyes fákat. A lokális maximum kereséséhez szükséges környezetet a magasság 
és a maximális koronaméretre felállított regressziós egyenlet alapján határozták meg, amit a helyi 
viszonyokra határoztak meg. A lokális maximum keresése során 1 m-es mozgóablakkal 
előszűrést is végeztek, ami tizedére csökkentette a számításigényt. 6 mintaterületen különböző 
állományokban állománytípustól függően az uralkodó fák 60-92%-át sikerült azonosítani (az 
összesített sikerráta 72%, a legrosszabbul teljesítő plot nélkül 77%), és nagyon kevés volt a hamis 
találat (0-5%). 

Mind a fa helyének azonosítására szolgáló, mind a korona-lehatárolás módszereinek 
eredményessége kor és fafaj-függő, és nagymértékben függ a fa szociális helyzetétől. Az 
alászorult faegyedek láthatósága felülnézetből a legtöbb távérzékelt módszerrel korlátozott, így az 
összetettebb vertikális struktúrával rendelkező állományok esetében a törzsszám általában 
alulbecsült (Hirschmugl et al. 2007, Wulder et al. 2000, Maier et al. 2008). 

2.3.4 Koronaméret 
A módszerek (főleg a korábbiak) egy része lehatárolás nélkül, állományra, vagy lokálisan jellemző 
méretet ad, általában a textúra segítségével (Treitz és Howarth 2000, Levesque és King 2003). 

A koronaméret meghatározás rendszerint a törzsszám meghatározási módszerekkel 
párhuzamosan történik. Fontos megemlíteni viszont, hogy a törzsszám közvetlenül nem utal a 
faállomány térfogatára, és egyéb fatermési jellemzőkre, a törzsszámot jelentősen befolyásolja, 
hogy milyen sűrű az állomány, milyen fahasználati beavatkozások (gyérítések) és milyen 
öngyérülés volt az állományban. 

Térben explicit módon, a korona térbeli kiterjedésének meghatározásával (tree crown delineation), 
tehát voltaképpen szegmentálással. Mivel az erdészeti kezelés operatív egysége az állomány, 
erdőterületek vizsgálata során a faegyedek tulajdonságaira sokszor az adott állomány leírásához 
van szükség. Ebben az esetben a szegmentálás eredményeképpen kapott fakorona-térkép az 
állomány további jellemzéséhez, illetve alobjektum-alapú textúraelemzés, vagy szakértői 
szabályrendszer alapján történő lehatárolásához szolgáltat bemenő adatot. Maier et al. (2008) 
például LIDAR felvételből előállított magasságmodellre alkalmazott tájmetriákkal jellemezte egy 
hegyvidéki erdő struktúráját.  
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 A törszszám meghatározás történhet optikai vagy magassági adatok felhasználásával, illetve a 
kettő kombinációjával.  

Valamilyen lokális maximum eljárás által kijelölt pixelekből területnövelő szegmentálási algoritmus 
segítségével határozható meg a korona kiterjedése (pl. Tiede et al. 2005, 2006, Hirschmugl et al. 
2007, Hirschmugl 2008) 

A területnövelő eljárások fordítottjai a völgy (vagy határ-)követő eljárások: pl. Gougeon és Leckie 
2003. Ezek a módszerek a koronák közötti alacsonyabb intenzitású területek meghatározására 
törekszenek, és ezeket használják fel a szegmentáláshoz. 

„Vízgyűjtő”-lehatárolás: bármely térben elhelyezkedő, intenzitás-értékekkel jellemezhető kép 
értelmezhető 3D-s felületként is, ami megfeleltethető egyfajta domborzatmodellnek, ezekre pedig 
számos eljárás létezik, ami a lefolyás útjának követését, vízgyűjtők lehatárolását célozza. Ebben a 
rendszerben egy fa koronája pozitív formaként, a koronákat elválasztó, alacsonyabb magasságú 
részek pedig völgyekként értelmezhetőek, a “vízszint” emelésével kijelölhetőek a legmagasabb 
pontok. (pl. Heurich 2008) 

2.3.5 Záródás 
A záródás meghatározása összefügg a lombkorona térképezésével. A lombkoronák összterülete 
és a vizsgált terület hányadosa adja meg százalékban a záródás értékét. 

Távérzékelési eljárásokkal közvetlenül is térképezhetők a faegyedek közötti lékek, hézagok, 
egyrészt a sötétebb, árnyékos foltok térképezésével, vagy LIDAR alapján, ha a domboratmodell 
és lombkoronafelületmodell közötti különbség kicsi (2 méternél kisebb). 

Földi távérzékelési eljárásokhoz tartozik az állomány alól halszemobjektívvel készített 
nadírfelvételek kiértékelése. A kiértékelés viszonylag egyszerű, hiszen a kék égbolt előtti zöld 
levélfelületet és barna-szürke ágakat, törszeket kell képosztályozással elkülöníteni (Bácsatyai, 
2005). Előtte viszont a felvételeket kalibrálni, transzformálni kell. 

2.3.6 Levélefelületi index 
Egészséges fa esetében a teljes levélfelület fotoszintetizál. A távérzékelt felévtelek látható vörös 
és a közeli infravörös csatornáinak vizsgálatából szoros összefüggés mutatható ki egyrészt a 
levélfelület nagysága, másrészt a fotoszintézis mértéke között. Viszonylag nehéz pontos 
referenciamérésekhez jutni, mert nagyon nehéz a levélfelület becslése földi módszerekkel is. 

2.3.7 Átlagos átmérő 
Az egyes fák átmérője összefügg a fa magasságával és lombkorona méretével. Minél magasabb 
a fa és minél nagyobb lombkoronát növeszt, annál vastagabb törzsre van szüksége. Ezért a 
famagassági és lombkoronaméret meghatározására irányuló távérzékelési módszerekből 
közvetve számítható. 

Fontos itt is megjegyezni, hogy az állomány sűrűségétől függően jelentős eltérések lehetnek. 
Sűrűn tartott, kis lombkorona méretű, magas állományban is lehetnek vastag törzsek. Ezért a földi 
referenciamérés nagyon fontos az ilyen közvetett meghatározásoknál. 

Földi lézeres letapogatással viszont nagy pontossággal határozható meg a faegyedek 
mellmagassági átmérője és körlapja is. A mellmagasságban mért pontokat csoportosítani kell, 
majd az egyes csoportokra köröket illeszteni (Király és Brolly, 2007; Király et al., 2007). 

2.3.8 Körlapösszeg 
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A körlap egy fa mellmagassági metszetének területe, a mellmagassági átmérőből (d) számítható a 
következő képlettel: G=d2π/4. A körlapösszeg a hektáronkénti körlap összege. A körlapösszeg légi 
távérzékelési eljárással közvetlenül nem határozható meg, de földi távérzékeléssel több 
módszerrel is. Könnyen kivitelezhető módszer a törzsekről készített felvételek kiértékeléséből a 
szögszámláló mintavétellel azonos módon történik (Czimber, 2013). Minden 1/50 fok alatt látszó 
faegyed 1 m2 körlapot jelent hektáronként (Bitterlich, 1974). A körlap földi lézeres letapogatással is 
meghatározható. 

2.3.9 Fakészlet 
A fatömeg egy fa föld feletti fatérfogatát jelenti m3-ben kifejezve. A fatömeg a fafaj alapján, a 
körlapösszegből, vagy az átlagos mellmagassági átmérő négyzetéből és famagasságból 
számítható. Ebből is látható, hogy légi távérzékelési eljárással viszonylag nehéz pontos fatömeget 
meghatározni, mert lineárisan függ a famagasságtól és négyzetesen, a közvetlenül meg nem 
határozható faátmérőtől. A fakészlet a faállomány hektáronkénti fatömege. 

Számos kutatás próbálja légi távérzékelési módszerekből meghatározott jellemzőből 
(famagasság, törzsszám, lombkorona méret), és földi referenciaadatokból regressziós 
összefüggésekkel számítani a faállomány fatérfogatát. Nagyon ígéretesek a teljes jelalakos légi 
lézeres letapogatásból származó közvetett eredmények (Anderson 2006, Chauve 2008, Duong 
2008, Harding 2001, Naesset 2004). 

2.3.10 Kor 
A kor a fák méreteivel (magasság és átmérő) szoros összefüggésben álló, ám közvetlenül nem 
mérhető jellemző. Ezért a famagasság meghatározására irányuló távérzékelési eljárások (LIDAR, 
sztereo fotogrammetria) eredményeiből közvetve származtathatók. 

Azonos fafajú fiatal, középkorú és idős állományok más spektrális tulajdonságokkal rendelkeznek. 
Ezért kis és közepes felbontású felvételeken is már elkülöníthetők. Pontosabb korbecslésre ezek 
a felvételek nem alkalmasak. Nagyfelbontású felvételeken a törzsszám és a lombkoronaméretből 
is származtatható a kor. 

Magyarország erdőállományai általában egykorúak, bizonyos esetben előfordul viszont 
szintezettség. Ilyenkor az állomány korát a szintek korának átlagából kell számolni. A faállomány 
második, harmadik szintje vagy fiatalabb, vagy árnytűrő másodrendű fafajok alkotják. Ennek 
térképezés légi eljárásokkal elég nehézkes. A szintezettséget a téli időszakban készült LIDAR 
felvételek kimutatják. 

Az állomány kora becsülhető közvetlenül is (pl. regressziós eljárásokkal, Kayitakire et al. 2006), 
de sok esetben a vizsgálatok inkább korcsoportok elkülöníthetőségére irányulnak. Franklin et al. 
(2001) pl. IKONOS felvételeken mozgóablakkal előállított első- (variancia) és másodfokú (GLCM 
homogenitás) textúra mutatók szerepét vizsgálták a korcsoportok elkülöníthetőségében, 
duglászfenyő állományokban, ANOVA segítségével. 

Az egymástól korban távolabb eső állományok egyetlen mutató segítségével is elkülöníthetőnek 
bizonyultak. Ahogy nőtt a mozgóablak mérete, úgy jellemzően javult a korcsoportok 
szétválaszthatósága, és a GLCM mutató jobban teljesített, mint a sima variancia. Chubey et al 
(2006) IKONOS 2 műholdfelvételre számított különböző spektrális és textúra mutatók 
bevonásával szegmensen alapuló döntési fa-módszerrel vizsgálta a korral leginkább 
összefüggésbe hozható képi jellemzőket. Az eredményként kapott osztályhatárok összecsengtek 
az erdészeti gyakorlatban alkalmazott tízéves csoportokkal, de a pontosság csak 57%, amit a 
szerzők a közvetett kapcsolatnak tudnak be. 
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A határok meghúzásánál figyelembe kell venni, hogy egymáshoz korban közel álló állományok 
akkor is hasonló jellemzőkkel bírnak, ha külön csoportba kerültek (pl. tízéves bontásnál egy 49 és 
egy 51 éves állomány), és ez csökkenti a csoportok szétválasztásának lehetőségét. Ezért a 
korosztályok szétválaszthatósága annál könnyebben kivitelezhető, minél inkább tükrözik a 
meghúzott határok valamilyen dinamikai fordulópont (pl. lékesedés) bekövetkezését, ami 
megjelenik az állományok fizikai tulajdonságaiban is. 

2.3.11 Zavarások, károsodások detektálása 
A kisfelbontású (MODIS, MERIS, AVHRR), illetve a közepes felbontású (pld. Landsat) űrfelvétel-
idősorok információinak bevonása az elemzésekbe a megfigyelt objektumok múltjának 
feltárásával elősegíti a vizsgálatok megbízhatóságának javítását. Főleg a kb. 30 évre visszanyúló, 
30 (régebben 80) méteres felbontást biztosító Landsat-idősor felhasználása ígéretes a lokálisan 
fellépő károsodások (széldöntés, rovarkárok, száradás, tűzkár stb.) múltbeli visszakövetésére, az 
egyes állományok múltjának feltárására. A LandTrendr módszertan (Kennedy et al., 2010) 
segítségével az adott állományban bekövetkezett fontosabb események térben és időben 
azonosíthatók. Az állomány történetének objektív dokumentálásána túlmenően a jelenkori 
tematikus térképezések, illetve változók meghatározásának megbízhatóságát is nagyban növeli a 
módszer. 
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3 Felhasznált távérzékelési és egyéb adatok minőségi jellemzői, 
idő- és költségvonzata 

3.1 Áttekintés 
Az alábbi táblázat nagy vonalakban áttekinti a felvétel-típusok használhatóságát és árait. Az árak 
természetesen nagyban függnek az adott vizsgálat igényeitől, a feldolgozottsági szinttől, illetve 
attól, hogy archív adatokat használunk vagy friss felvételezésre van-e szükség. 

5. táblázat:  A távérzékelt felvétel-típusok alapvető jellemzői és ár-intervallumai 

 Kisfelbontású 
űrfelvételek 

Közepes 
felbontású 
űrfelvételek 

Nagy 
felbontású 
űrfelvételek 

Nagy 
felbontású 
légifelvételek 

Hiperspektráli
s felvételek 

Légi lézeres 
letapogatás 

Jellemző 
vizsgálati szint 

Országos, 
regionális 

Országos, 
regionális, helyi; 

Erdőállomány 
szintjén 

Helyi, regionális 
(esetleg 
országos); 

Erdőállomány 
és akár faegyed 
szintjén 

Helyi, regionális 
(esetleg 
országos); 

Erdőállomány 
és faegyed 
szintjén 

Helyi, 
regionális; 

Erdőállomány 
és akár faegyed 
szintjén 

Helyi, 
regionális; 

Erdőállomány 
és faegyed 
szintjén 

Felbontási, 
pontossági 
jellemzők 

100 m – 1 km 
pixelméret; 

4-36 sáv 

20-80 m 
pixelméret;  

3-15 sáv 

0,41 – 15 m 
pixelméret; 

3-8 sáv 

5 – 50 cm 
pixelméret; 

3-4 sáv 

1-5 m 
pixelméret; 

100-500 sáv 

1-60 pont/m2; 

pontosság: 5-20 
cm 

Árintervallum általában 
ingyenes 

ingyenes 
(Landsat); 

1,5 $/km2 
(SPOT 5) 

13 – 29 $/km2 kb. 1000 Ft/ 
km2-től (archív 
adat) 5 000 
EUR/km2-ig (új 
felvétel) 

200-
12.000EUR/km2 
(új felvételezés) 

100 – 15000 
EUR/km2  

(új felvételezés) 

 

3.2 Légi hiperspektrális felvételezés körülményei és árai 
 

A légi hiperspektrális távérzékelt adatok ára az alábbi feltételektől függ: 

- geometriai felbontás (0,5m-5m) 

- radiometriai felbontás (2,5-10nm) 

- hullámhossztartomány, amely jellemzően 400-1000, 1000-2450nm, illetve különböző SWIR és 
TIR szenzorok 

- terület földrajzi fekvése (transzfer út hossza és a domborzati viszonyok) 

- terület alakja 

- repülési irány (a megrendelőnek É-D sávok kellenek, vagy költséghatékony megoldással 
tervezünk) 

- nemzetbiztonsági kérdések 

- feldolgozottsági szint 

Továbbá figyelembe kell venni, hogy a felvételezéshez felhőmentes időszak és legalább 
30%napmagasság szükséges. A túl szeles időben a repülés sem kivitelezhető. A terület eshet 
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olyan helyre, ahol a felvételezés végrehajtható saját repülőgéppel nem repülhet be, itt gépet kell 
bérelni és speciális kiépítésre is szükség van. 

A felvételezés ára: 200-12.000EUR/km2 között változhat 

3.3 Légi LIDAR-felvételezés körülményei és árai 
 

A légi LIDAR-felvételezés az alábbi paraméterektől függ: 

- pontsűrűség (1-60p/m2) 

- vertikális és horizontális pontosság (5-20cm) 

- diszkrét pontfelhő vagy teljes jelalakos felvételezésre van szükség  

- átfedés nagysága 

- terület földrajzi fekvése (transzfer út hossza és a domborzati viszonyok) 

- terület alakja 

- nemzetbiztonsági kérdések 

- feldolgozottsági szint 

Figyelembe kell venni, hogy a legtöbb lézerszkennerhez digitális mérőkamera van integrálva, ami 
nem csak a pontfelhő osztályozáshoz, hanem közvetlenül ortofotó előállításra is alkalmazható. 

A Lidar esetében akár éjszaka is lehet felvételeket készíteni (bár ez nem szerencsés, mert nem 
készül digitális légifelvétel), de minimális igény hogy a repülési magasságban illetve ez alatt ne 
legyenek felhők, illetve köd, sűrű pára. 

A felvételezés ára: 100-15.000EUR/km2 között változhat 
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4 Javaslat a mintaterületekre, felhasználandó adatkörökre 

4.1 Aggtelek-Haragistya mintaterület 

4.1.1 Elhelyezkedés 

 

32. ábra:  Az aggtelek-haragistyai mintaterület elhelyezkedése (sárga téglalap) 

4.1.2 Rendelkezésre álló adatok 
Adatféleség Terepi adat Távérzékelt adat 

Terület elnevezése Haragistya-Lófej 
erdőrezervátum 

Haragistya-Lófej 
erdőrezervátum 

Adat által lefedett terület (km2) 0.9 0.5 

Felvételezés időpontja 4.25.2006 4.25.2004 

Egyéb megjegyzés 2006 tavasz-2007 
ősz 

 

Felvétel típusa   

Térbeli adatsűrűség / felbontás  2 m 

Geometriai pontosság   

Spektrális és radiometriai 
adattartalom (ha jellemző) 

  

A terepen felmért tematikus erdészeti 
kategóriák / objektumok 

Faállománytípus  

Terepen felmért kvantitatív mutatók, 
paraméterek 

Törzsszám, 
Elegyarány, 
Fatömeg, 
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Törzsátmérő (DBH) 
Felmért egyéb adatok, változók, 
megjegyzések 

Magasságra is 
vannak adataink, 
de nem mértünk 
mindenhol 

 

Az adatbázis által tartalmazott 
tematikus erdészeti kategóriák / 
objektumok 

  

Az adatbázis által tartalmazott 
kvantitatív mutatók, paraméterek 

 Famagasság 

Az adatbázis által tartalmazott egyéb 
releváns adatok, megjegyzések 

 Légifotó alapján 
többféle eljárással 
automatikusan 
generált 2 m 
felbontású felszín, 
vertikális 
pontossága kb. 2 
m 
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4.2 Királyrét-Mogyoróslapos mintaterület 

4.2.1 Elhelyezkedés 

 

33. ábra:  A Királyrét-Mogyoróslapos mintaterület elhelyezkedése (világoskék) 

4.2.2 Rendelkezésre álló adatok 
 Terepi adat Távérzékelt adat 

Terület elnevezése Mogyoróslapos Királyréti erdészet 
területe 

Adat által lefedett terület (km2)   

Felvételezés időpontja  1999, 2001, 2007, 
2010 

Egyéb megjegyzés   

Felvétel típusa  Légifelvétel 
(szkennelt analóg, 

digitáis) 
Térbeli adatsűrűség / felbontás Egyedszintű 10 cm 

Geometriai pontosság   

Spektrális és radiometriai 
adattartalom (ha jellemző) 

 Színes infravörös 
és RGB kompozit 

A terepen felmért tematikus erdészeti 
kategóriák / objektumok 

  

Terepen felmért kvantitatív mutatók, 
paraméterek 

  

Felmért egyéb adatok, változók,   
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megjegyzések 

Az adatbázis által tartalmazott 
tematikus erdészeti kategóriák / 
objektumok 

  

Az adatbázis által tartalmazott 
kvantitatív mutatók, paraméterek 

  

Az adatbázis által tartalmazott egyéb 
releváns adatok, megjegyzések 
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4.3 Kékes-Észak erdőrezervátum 

4.3.1 Elhelyezkedés 

 

34. ábra:  A Kékes-Észak erdőrezervátum területe 

4.3.2 Rendelkezésre álló adatok 
 Terepi adat Távérzékelt adat 

Terület elnevezése Kékes-Észak 
erdőrezervátum 

 

Adat által lefedett terület (km2)  '1.5 

Felvételezés időpontja  9.19.2011 

Egyéb megjegyzés   

Felvétel típusa  Légifelvétel 
(mérőkamerás v. 
középformátumú) 

Térbeli adatsűrűség / felbontás Egyed szintű 5x5cm 

Geometriai pontosság   

Spektrális és radiometriai 
adattartalom (ha jellemző) 

 RGB+NIR 

A terepen felmért tematikus erdészeti 
kategóriák / objektumok 

  

Terepen felmért kvantitatív mutatók, 
paraméterek 

  

Felmért egyéb adatok, változók,   
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megjegyzések 

Az adatbázis által tartalmazott 
tematikus erdészeti kategóriák / 
objektumok 

  

Az adatbázis által tartalmazott 
kvantitatív mutatók, paraméterek 

  

Az adatbázis által tartalmazott egyéb 
releváns adatok, megjegyzések 
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4.4 Mátra–déli mintaterület 

4.4.1 Elhelyezkedés 

 

35. ábra:  A Mátra-déli mintaterület javasolt kijelölési körzete (narancssárga háromszög) 

4.4.2 Rendelkezésre álló adatok 
 Távérzékelt adat Távérzékelt adat 

Terület elnevezése Mátra-Dél Mátra-Dél 

Adat által lefedett terület (km2) 86,1 43,5 

Felvételezés időpontja 2012.08.19. 2013.04.25. 

Egyéb megjegyzés   

Felvétel típusa Hiperspektrális 
felvétel 

LIDAR felvétel 

Térbeli adatsűrűség / felbontás 1,5 m/pix. 20 pont/m2 

Geometriai pontosság  átl. 4 cm (vertikális) 

Spektrális és radiometriai 
adattartalom (ha jellemző) 

400-1000 nm 
128 csatorna 

 

A terepen felmért tematikus erdészeti 
kategóriák / objektumok 

  

Terepen felmért kvantitatív mutatók, 
paraméterek 

  

Felmért egyéb adatok, változók, 
megjegyzések 
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Az adatbázis által tartalmazott 
tematikus erdészeti kategóriák / 
objektumok 

  

Az adatbázis által tartalmazott 
kvantitatív mutatók, paraméterek 

  

Az adatbázis által tartalmazott egyéb 
releváns adatok, megjegyzések 
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4.5 Soproni-hegység mintaterület 

4.5.1 Elhelyezkedés 

 

36. ábra:  A Soproni-hegység mintaterület javasolt kijelölési körzete (világoskék) 

4.5.2 Rendelkezésre álló adatok 
 Terepi adat Távérzékelt adat Távérzékelt adat 

Terület elnevezése Hidegvíz-völgy, 
ER-46 

Ágfalva, Fertőboz, 
Fertőrákos, Harka, 
Kópháza, Sopron 
közigazgatási 
határa 

Soproni-hegység 

Adat által lefedett terület (km2) 0.19 237 237 

Felvételezés időpontja 6.1.2005 8.26.2012 8.17.2011 

Egyéb megjegyzés    

Felvétel típusa  Hiperspektrális 
felvétel 

Űrfelvétel 

Térbeli adatsűrűség / felbontás  1 0.5 (2) 

Geometriai pontosság  ~3 m ~5 m 

Spektrális és radiometriai 
adattartalom (ha jellemző) 

 400-1000 nm 
253 sáv 2.5 nm-es 
sávszélességgel 
12 bit 

WorldView-2 
űrfelvétel 
MS(2m) 8 sáv 
P(0.5 m) 1 sáv 
11 bit 

A terepen felmért tematikus erdészeti 
kategóriák / objektumok 

Lékek, Hagyásfák, 
hagyásfa-
csoportok, Öreg 
fák, 
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famatuzsálemek, 
Faállománytípus, 
Fafaj, fajcsoport , 
Egészségi állapot , 
FAÁSZ 

Terepen felmért kvantitatív mutatók, 
paraméterek 

Faállomány 
záródása, 
Famagasság, 
Törzsszám, 
Elegyarány, 
Törzsátmérő (DBH) 

  

Felmért egyéb adatok, változók, 
megjegyzések 

FAÁSZ szerinti 
felmérés 50*50 m-
es hálózatban 

  

Az adatbázis által tartalmazott 
tematikus erdészeti kategóriák / 
objektumok 

   

Az adatbázis által tartalmazott 
kvantitatív mutatók, paraméterek 

   

Az adatbázis által tartalmazott egyéb 
releváns adatok, megjegyzések 

   

 
 Távérzékelt adat Távérzékelt adat 

Terület elnevezése Soproni-hegység Soproni-hegység 

Adat által lefedett terület (km2) 90 90 

Felvételezés időpontja 7.12.2011 3.26.2012 

Egyéb megjegyzés ALS adat 
25 pont/m2 
ChangeHabitats2 
projektben készült 

 

Felvétel típusa LIDAR adat LIDAR adat 

Térbeli adatsűrűség / felbontás 25 35 

Geometriai pontosság Hz ~0.5 m 
V ~0.2 m 

Hz ~0.5 m 
V ~0.2 m 

Spektrális és radiometriai 
adattartalom (ha jellemző) 

  

A terepen felmért tematikus erdészeti 
kategóriák / objektumok 

  

Terepen felmért kvantitatív mutatók, 
paraméterek 

  

Felmért egyéb adatok, változók, 
megjegyzések 

  

Az adatbázis által tartalmazott 
tematikus erdészeti kategóriák / 
objektumok 
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Az adatbázis által tartalmazott 
kvantitatív mutatók, paraméterek 

  

Az adatbázis által tartalmazott egyéb 
releváns adatok, megjegyzések 
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ID 1
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Trevor G. Jones, Nicholas C. Coops, Tara Sharma

Cím Assessing the utility of airborne hyperspectral and LiDAR data for species distribution mapping in the coastal Pacif ic Northw est, Canada

Megjelenés éve 2010
Forrás Remote Sensing of Environment 

Kötet 114
Szám 12
Oldalak 2841-2852
Kulcsszavak Hyperspectral, LiDAR, Fusion, Canopy volume, Forest height, Species mapping, Forest management 

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S003442571000218X

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Kanada, Gulf Islands Nemzeti Park (GINPR)

Vizsgált terület nagysága 2800 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Hiperspektális felvételek alapján 11 fafaj térképezése, illetve a LIDAR adatokból származó magassági és térfogat paraméterek javítják-e az osztályozás pontosságát. (Hiper és LIDAR adatok integrált 
elemzése)

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

AISA Dual (2m térbeli felbontás, 395-2503 nm, 492  csatorna)               LIDAR (TRSI Mark II, 0,4 pont/m2)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

6 lombhullató fafaj: Balzsamos nyár (Populus balsamifera), Amerikai rezgőnyár (Populus tremuloides), Vörös éger (Alnus rubra), Nagylevelű juhar (Acer macrophylum), Garry tölgy (Quercus garryana), 
Kaliforniai szamócafa (Arbutus menziesii);           5 tűlevelű fajaj: Óriási jegenyefenyő (Abies grandis), Óriás tuja (Thuja plicata), Közönséges duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii), Oregoni hemlokfenyő 
(Tsuga heterophylla), Csavarttűs fenyő (Pinus contorta)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Hiperspektrális: atmoszférikus korrekció (FLAASH), vízvisszaverődési régiók eltávolítása (1350–1416 és 1796–1970 nm között), magas zajszint miatt a 395-429 és 2401-2500 nm-es 
hullámhossztartományokat eltávolították, így 453 csatorna maradt.                 LIDAR: talaj és nem talaj pontok elkülönítése, DTM generálás (natural neighbour algorithm), nDSM transzformálsa, lombkorona 
magassági modell (CHM) létrehozása, CVP, Magassági modell

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

Terepi spektrummérés (ASD) segítségével a hasznos hullámhossztartományok kiszűrése, 453 spaktrális csatorna 40 spektrális csatornára történő csökkentése

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

40 spektrális csatorna; CHM, 4CVPs, 2 CVPs

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Support Vector Machine (SVM):      40 spektrális csatorna, 40 spektrális csatorna + CHM, 40 spektrális csatorna + 4 CVPs, 40 spektrális csatorna + 2 CVPs

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Teljes pontosság (Overall accuracy): 40 spektrális csatorna: 72,3 %; 40 spektrális csatorna + CHM: 72,9 %; 40 spektrális csatorna + 4 CVPs: 73,2 %; 40 spektrális csatorna + 2 CVPs: 73,5 %

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

Terepi mindagyűjtés, 150 20m átmérőjű körökben

Megjegyzések, 
értékelés



 

119 

 
 

ID 2
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Richard Lucas, Peter Bunting, Michelle Paterson, Laurie Chisholm

Cím Classif ication of Australian forest communities using aerial photography, CASI and HyMap data

Megjelenés éve 2008
Forrás Remote Sensing of Environment 

Kötet 112
Szám 5
Oldalak 2088-2103
Kulcsszavak Forest species; Classif ication; Discriminant analysis; Aerial photography; Hyperspectral; Australia; Subtropical forest

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425708000308

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Ausztrália, Quuensland, Dél-szavannai öv

Vizsgált terület nagysága 40x60 km

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Fafajtérképezés különböző távérzékelt felvételek segítségével

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

CASI (1 m terepi felbontás, 445,8-837,7 nm hullámhossz tartomány); HyMAP (2,6 m terepi felbontás, 446,1-2477,8 nm)  

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

17 fafaj + 1 egyéb Acacia harpophylla, Acacia species, Angophora f loribunda, Angophora leiocarpa, Callitris glaucophylla, Eucalyptus chlorclada, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus microcarpa, 
Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus crebra, Eucalyptus populnea, Eucalyptus exserta, Eucalyptus f ibrosa, Eucalyptus melanaphloia, Eremophila mitchelli, Eucalyptus dealbata, Lysiocarpus angustifolius

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Atmoszférikus korrekció: CASI-tapasztalati vonal, Hymap-HyCorr, ATREM

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

multiple (stepw ise) discriminant analysis(MDA)

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)
Megjegyzések, 
értékelés
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ID 3
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) L. Naidoo, M.A. Cho, R. Mathieu, G. Asner

Cím Classif ication of savanna tree species, in the Greater Kruger National Park region, by integrating hyperspectral and LiDAR data in a Random Forest data mining environment

Megjelenés éve 2012
Forrás ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing

Kötet 69
Szám
Oldalak 167–179
Kulcsszavak Savanna tree species, Spectral variability, Tree height, Random Forest, Predictor datasets

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271612000597

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Dél-Afrika, Krüger Nemzeti Park

Vizsgált terület nagysága 35000 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

8 gyakori szavannai fafaj osztályozása hiperspektrális és LIDAR adatok alapján (Random Forest osztályozás 7 előrejelző adatkészlettel)

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Hiperspektrális: CASI-1500 (1,1 m terepi felbontás, 72 spektrális csatorna, 384,8-1054,3 nm)         LIDAR (4 diszkrét visszaverődés rögzítése)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

8 szavannai növényfaj: Acacia gerrardii, Dichrostachys cinerea, Acacia nigrescens, Berchemia discolor, Combretum species, Pterocarpus rotundifolius, Spirostachys africana, Sclerocarya birrea, 
Terminalia sericea

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

Fa magasság, vegetációs indexek: Carotenoid Reflectance Index (CRI), Photochemical Reflectance Index (PRI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Red Edge NDVI (RE)

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Random Forest (RF)  

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Random Forest (hibrid modell) 8 faj osztályozásának teljes pontossága (Overall accuracy): 87,68 %

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)
Megjegyzések, 
értékelés
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ID 4
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Matthew  L. Clark, Dar A. Roberts, David B. Clark

Cím Hyperspectral discrimination of tropical rain forest tree species at leaf to crow n scales

Megjelenés éve 2005
Forrás Remote Sensing of Environment 

Kötet 96
Szám 3-4
Oldalak 375-398
Kulcsszavak Tropical rain forest; Individual tree crow n classif ication; Tree f loristic classif ication; Hyperspectral sensors; Multispectral data; High spatial and spectral resolution; Linear discriminant analysis; Spectral 

angle mapper; Maximum likelihood

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425705001082

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Costa Rica, Sarapiqui kanton, La Selva Biological Station (LSBS) 

Vizsgált terület nagysága

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Fafajtérképezés (7 db) hiperspektrális adatok alapján

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

HYDICE (1,6 m terepi felbontás, 210 csatorna, 400-2500 nm, spektrális mintavételezés: VIS-6 nm, NIR-14 nm, SWIR1-12 nm, SWIR2-9 nm) + ASD terepi mérések

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

7 növényfaj: Balizia elegans,Ceiba pentandra,Dipteryx panamensis,Hyeronima alchorneoides,Hymenolobium mesoamericanumLecythis ampla,Terminalia oblonga,

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Ortorektif ikáció, atmoszférikus korrekció (ACORN)

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

437 nm-nél kisebb  és a 2435 nm-nél nagyobb spektrális tartományokat a magas zajszint miatt f igyelmen kívül hagyták, az 1313-1466 nm-es és 1771-1994 nm  tartományt is f igyelmen kívül hagyták (erős 
vízvisszaverődés)

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Irányított osztályozási módszerek:         spectral angle mapper(SAM), linear discriminant analysis (LDA), maximumlikelihood (ML)

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)
Megjegyzések, 
értékelés
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ID 5
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Moses Azong Cho, Renaud Mathieu, Gregory P. Asner, Laven Naidoo, Jan van Aardt, Abel Ramoelo, Pravesh Debba, Konrad Wessels, Russell Main, Izak P.J. Smit, Barend Erasmus

Cím Mapping tree species composition in South African savannas using an integrated airborne spectral and LiDAR system

Megjelenés éve 2012
Forrás Remote Sensing of Environment 

Kötet 125
Szám
Oldalak 214-226
Kulcsszavak Carnegie Airborne Observatory,Hyperspectral remote sensing, LiDAR WorldView -2, Savanna tree species, Land use

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425712002842

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Dél-AfrikaKrüger Nemzeti Park

Vizsgált terület nagysága 11000 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Szavannai növényfajok térképezése, hiperspektrális, műholdas multispektrális és LIDAR adatok kombinálásval.

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Hiperspektrális (Carnegie Airborne Observatory (CAO) Alpha system): HiFIS, 1,12 m terepi felbontás, 384,8-1054,3 nm, 72 csatorna, 9,23 nm spektrális felbontás               WorldView -2 multispektrális 
műhol: 8 csatorna, 1,85 m terepi felbontás 

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

7 szavannai növényfaj: Sclerocarya birrea, Acacia nigrescens, Spirostachys africana, Acacia gerrardii, Combretum apiculatum, Dichrostachys cinerea, Terminalia sericea

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Hiperspektrális felvételeken atmoszférikus korrekció elvégzése (ACORN5LiBatch), 

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Maximum likelehood, SAM

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)
Megjegyzések, 
értékelés
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ID 6
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Yuki Hamada, Douglas A. Stow , Lloyd L. Coulter, Jim C. Jafolla, Leif W. Hendricks

Cím Detecting Tamarisk species (Tamarix spp.) in riparian habitats of Southern California using high spatial resolution hyperspectral imagery

Megjelenés éve 2007
Forrás Remote Sensing of Environment 

Kötet 109
Szám 2
Oldalak 237-248
Kulcsszavak Invasive plant species; Tamarisk; Remote sensing; Hyperspectral; High resolution; Target detection

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S003442570700034X

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Kalifornia, San Diego megye, Dél-Escondido, San Dieguito folyó mentén

Vizsgált terület nagysága

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Nagy spektrális és térbeli felbontású hiperspektrális felvételek végzett osztályozások alkalmazhatóságának vizsgálata invaziv fafaj (Tamarix spp.) detektálsára

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Hiperspektrális:  SurfaceOptika Corporation (SOC) 700 hiperspektrális szenzor, 0,5 m térbeli felbontás, 120 spektrális csatorna, 4 nm spektrális felbontás, 394-890 nm

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

Invazív fafaj: Tamarisk spp.

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

MNF transzformáció (1-5 MNF csatorna), Contimuum Removal, Különböző csatprnákból számított biofizikai indexek (pl.: mNDVI)

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

parallelepiped, root sum squared differential area (RSSDA), mixture tuned matchedfiltering (MTMF)

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)
Megjegyzések, 
értékelés
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ID 7
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Michele Dalponte, Lorenzo Bruzzone, Damiano Gianelle

Cím Tree species classif ication in the Southern Alps based on the fusion of very high geometrical resolution multispectral/hyperspectral images and LiDAR data

Megjelenés éve 2012
Forrás Remote Sensing of Environment 

Kötet 123
Szám
Oldalak 258-270
Kulcsszavak Tree species classif ication, Hyperspectral data, Multispectral data, GeoEye-1, LiDAR data, LiDAR point density, Support vector machine, Random forest

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425712001320

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Alpok déli részeOlaszországTrento tartomány délkeleti része„Val di Sella”

Vizsgált terület nagysága 1090 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Lombhullató és tűlevelű fafajok elkülönítésének vizsgálata hiperspektrális, multispektrális és LIDAR felvételek különböző kombinációjábal.

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Hiperspektrális: AISA Eagle (1 m geometriai felbontás, 402,9-989,1 nm spektrális tartomány, 126 csatorna, 4,6 nm spektrális felbontás); Multispektrális műhold: GeoEye-1 (4 spektrális csatorna: kék, zöld, 
piros, NIR (2 m geometriai felbontás) + 1 pánkromatikus csatorna (0,5 m geometriai felbontás); LIDAR:Optech ALTM3100EA (8,6 pont/m2) 

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

6 fafaj + 2 egyéb kategória: Abies alba Mill., Fagus sylvatica L., Larix decidua Mill., Picea abies Karst., Pinus mugo Turra, Pinus sylvestris L., egyéb lombullatók, nem erdős terület

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Hiperspektrális felvételeken atmoszférikus korrekció elvégzése (FLAASH), 11 sáv mozaikolása és relatív radiometrikus normalizásció alkalmazása; Multispektrális felvételek újramintavavételezésével 1 m 
geometriai felbontású kép készítése 

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Irányított osztályozási módszerek: support vector machine (SVM), Random Forest (RF) 

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Összes hiperspektrális csatornán (126): SVM 74.1, RF 70.8; Kiválasztott csatornák (43): SVM 74.1, RF 69.4; Spektrális csatornák+max magasság (LiDAR low  density) (44): SVM 80.2, RF 78.1 Spectral 
bands+max height (LiDAR high density) 44 SVM 81.2 75.0 79.8RF 76.9 69.2 71.6Spectral bands+height features (LiDAR high density) 49 SVM 83.0

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)
Megjegyzések, 
értékelés



 

125 

 
 

ID 8
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Kabir Yunus Peerbhay, Onisimo Mutanga, Riyad Ismail

Cím Commercial tree species discrimination using airborne AISA Eagle hyperspectral imagery and partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) in Kw aZulu–Natal, South Africa

Megjelenés éve 2013
Forrás ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing

Kötet 79
Szám
Oldalak 19-28
Kulcsszavak Commercial forest species, Partial least squares discriminant analysis (PLS-DA), Variable importance in the projection (VIP) 

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271613000439

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Dél-AfrikaKw aZulu –NatalHodgsons Sappi ültetvény

Vizsgált terület nagysága 6391 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

A PLS-DA ( partial least squares discriminant analysis) vizsgálata 6 egzotikus erdei fafaj elkülönítésére hiperspektrális felvételek alapján.

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Hiperspektrális: AISA Eagle (393,23-994,09 nm spektrális tartomány, 2,4 m geometriai felbontás, 272 csatorna, 2-4 nm spektrális felbontás)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

6 egzotikus trópusi fafaj: Eucalyptus grandis, Eucalyptus nitens, Eucalyptus smithii, Acacia mearnsii, Pinus patula, Pinus elliotii

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Atmoszférikus korrekció tapasztalati vonal (empiric line)  módszerrel, ASD terepi spektrofotométerrel mért spektrumok felhasználásával

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

PLS-DA összes hiperspektrális csatornán (n230), PLS-DA optimális (VIP) csatornákon (n78)

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

PLS-DA (n230): overall accuracy: 80,61;                   PLS-DA (n78): overall accuracy: 88,78

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)
Megjegyzések, 
értékelés
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ID 9
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Michele Dalponte,  Lorenzo Bruzzone, Loris Vescovo, Damiano Gianelle

Cím The role of spectral resolution and classif ier complexity in the analysis ofhyperspectral images of forest areas

Megjelenés éve 2009
Forrás Remote Sensing of Environment 

Kötet 113
Szám 11
Oldalak 2345-2355
Kulcsszavak Hyperspectral images, Forestry, Spectral resolution, Channel selection, Feature selection, Classif ication techniques, Remote sensing

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425709001916

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Olaszország, 1. Pó-síkság, Bosco della Fontana Nemzeti Park, ártési erdők; 2. Olasz Alpok, Val si Selle 

Vizsgált terület nagysága 1. 230 ha; 2. 1500 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Hiperspektrális felvételek spektrális felbontásának változása, osztályozók összetettsége, osztályozó algoritmusok pontossága közötti kapcsolat vizsgálata, erdős területen.

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Hiperspektrális: AISA Eagle (400-990 nm spektrális tartomány, 4,6 nm spektrális felbontás, 1 m geometriai felbontás, 126 spektrális csatorna)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

1. Bosco della Fontana:Mezei juhar (Acer campestris), Zöld juhar (Acer negundo), Enyves éger (Alnus glutinosa), Közönséges éger (Carpinus betulus),Közönséges mogyoró (Corylus avellana), Keskeny 
levelű kőris (Fraxinus angustifolia), Fekete dió (Juglans nigra), Közönséges dió (Juglans regia), Eperfa fajok (Morus sp.), Közönséges platán (Platanus hybrida), Szürke nyár (Populus canescens), 
Cseresznye (Prunus avium), Csertölgy (Quercus cerris), Kocsányos tölgy (Quercus robur), Vörös tölgy (Quercus rubra), Fehér akác (Robinia pseudoacacia), Kislevelű hárs (Tilia cordata), Mezei szil 
(Ulmus minor)2. Val di Selle:Jegenyefenyő (Abies alba), Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus), Hamvas éger (Alnus incana), Bükk (Fagus sylvatica), Közönséges lucfenyő (Picea abies), Erdei fenyő (Pinus 
sylvestris)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Hiperspektrális felvételek mozaikolása és relatív radiometrikus normalizásció alkalmazása a sávok között

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Iránytott osztályozási módszerek alkalmazása: support vector machine (SVM), Gaussian Maximum Likelihood classif ier w ith Leave-One-Out-Covariance Estimator (GML-LOOC), Linear discriminant 
analysis (LDA)

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)
Megjegyzések, 
értékelés
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ID 10
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Hooman Latif i, Fabian Fassnacht, Barbara Koch

Cím Forest structure modeling w ith combined airborne hyperspectral and LiDAR data

Megjelenés éve 2012
Forrás Remote Sensing of Environment 

Kötet 121
Szám
Oldalak 10-25
Kulcsszavak LiDAR, Hyperspectral, Forest structure, GA, Spatial models

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425712000508

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Németország,  Baden-Württemberg, Karlsruhe északi része

Vizsgált terület nagysága 900 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Légi LIDAR (magassági és intenzitási mérőszámok) és hiperspektrális adatok alkalmazása erdő strukturális modellezésére. 

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

LIDAR: Riegl LMS-Q560 (16 pont/m2); Hiperspektrális: HyMap (4 m gemetriai felbontás, 450-2480 nm spektrális tartomány, 125 spektrális tartomány, 13-17 nm spektrális felbontás)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

tűlevelű és lombhullató erdőkategóriák (biomassza mennyiség, rétegzettség)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

LIDAR adatokból számított fa magasság, fa sűrűség

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Hiperspektrális: atmoszférikus korrekció (ATCOR4); LIDAR: DTM előálítása (FUSION/LDV)

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

Főkomponens analízis (PCA) 25 csatorna, minimal noise fraction (MNF) 25 csatorna

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

Normalize difference vegetation index (NDVI),Simple ratio (SimRat),Atmospheric resistant vegetation index (ARVI),Red edge normalized difference vegetationindex (RENDVI),Vogelmann Red Edge Index 1 
(VogelM),Forest area boost index (FABIND)

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Genetikus algoritmus (GA),

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A különböző prediktorok kombinációjának eredménye (RMSE %)

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

A mintaterületről gyűjtött famagasságés, mellmagassági törzsátmérő értékek és az ezekből számított fatérfogat értékek (State Forest Service of BW, 2009)

Megjegyzések, 
értékelés
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ID 11
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Jonathan Asher Greenberga, Solomon Z. Dobrow skib, Susan L. Ustin

Cím Shadow  allometry: Estimating tree structural parameters using hyperspatial image analysis

Megjelenés éve 2005
Forrás Remote Sensing of Environment 

Kötet 97
Szám 1
Oldalak 15-25
Kulcsszavak Biomass; Allometry; DBH; Crow n area; Stem density; Trees; Shadow ; Vectorization; Forestry; Hyperspatial imagery; IKONOS; Lake Tahoe Basin

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425705000945

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Tahoe-tó medence területe, Kalifornia és Nevada határán

Vizsgált terület nagysága 82000 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Biomassza térfogat becslés, hiperspektrális adatokból, a lombkorona terület és mellmagassági átmérő közti összefüggés alapján.

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

IKONOS (4 csatorna vörös, zöld, kék,nir 4 m terepi felbontás, 1 csatorna pánkromatikus 1 m terepi felbontás)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

föld feletti biomassza tömeg (t/ha) 

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

mellmagassági átmérő (DBH), korona terület, törzssűrűség, árnyékos vegetációs terület

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Ortorektif ikáció, topográfiai árnyék korrekció, atmoszférikus korrekció (ATCOR3), radiometrikus normalizásció, mozaikolás, víz maszk készítés

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

növény/nem növényy maszk létrehozása eCognition-ben (NDVI) szegmentálással

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

allometrikus egyenletek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

Tahoe-medencevegetáció térkép v 3.0

Megjegyzések, 
értékelés
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ID 12
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Matthew  Voss, Ramanathan Sugumaran

Cím Seasonal Effect on Tree Species Classif ication in an Urban Environment Using Hyperspectral Data, LiDAR, and an Object-Oriented Approach

Megjelenés éve 2008
Forrás Sensors

Kötet 8
Szám 5
Oldalak 3020-3036
Kulcsszavak remote sensing, object oriented, hyperspectral, LiDAR, tree species, urban

URL http://w w w .mdpi.com/1424-8220/8/5/3020

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

USA, Iow a, Észak Iow ai Egyetem Campusának területe

Vizsgált terület nagysága 49 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

A szezonalitás hatásának vizsgálata, fafajok elkülönítésére városi környezetben, 2 időpontban készült hipersepktrális  (nyár és ősz) és LIDAR adatok felhaszbálásával.

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Hiperspektrális: 2004 július: AISA (400-850 nm spektrális tartomány, 2 m gemoetriai felbontás, 28 csatorna), 2006 október: AISA Eagle (400-970 nm spektrális tartomány, 63 csatorna, 1 m geometriai 
felbontás)    LIDAR: Leica ALS50

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

7 fafaj: Gleditsia triacanthos, Acer saccharum, TiliaAmericana, Quercus palustris, Pinus strobus, Picea glauca

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

fa magasság

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Geometriai korrekció LIDAR adatok + terepi pontok alapján, őszi felvétel újramintavételezése 2 m geometriai felbontásra, csatornák eltávolítása az őszi felvételből, hogy megegyezzenek a két időpontban 
készített felvételek paraméterei

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

minimal noise fraction (MNF) transzformáció, az árnyékok és a 10 m-nél magasabb épületek eltávolítása az adatbázisból, továbbá eltávolították a kisebb fákat is (koronaátmérő kisebb mint 4,5 m)

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

NDVI

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Objektum alapú osztályozás (multiresolution segmetation, különböző scale paraméter beállításokkal), hierarchikus LIDAR alapú döntési fa, 

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Overall accuracy: nyár LIDAR nélkül: 48 %, ősz LIDAR nélkül: 45 %; nyár LIDAR adatokkal: 57 %, ősz LIDAR adatokkal: 56 %

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)
Megjegyzések, 
értékelés
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ID 13
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Robin Pouteaua, Jean-Yves Meyer, Benoît Stoll

Cím A SVM-based model for predicting distribution of the invasive tree Miconia calvescens in tropical rainforests

Megjelenés éve 2011
Forrás Ecological Modelling

Kötet 222
Szám 15
Oldalak 2631-2641
Kulcsszavak Distribution model, Digital elevation model (DEM), Support vector machines (SVM), Vegetation mapping, Invasive species, Rainforest

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380011002638

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Francia Polinézia, Tahiti, Papenoo-völgy

Vizsgált terület nagysága 9000 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

A vizsgálat célja a support vector machine osztályozó algoritmus alkalmazhatóságának a bemutatása, egy hegyvidéki trópusi terület invazív fafajának (Miconia calvescens) térképezésében. 

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

QuickBird (4 spektrális sáv 450-900 nm, 1 pánkromatikus sáv)                     

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

Trópusi esőerdei fafaj: Miconia calvescens           Két tematikus kategórai: invazív fafajjal fertőzőtt terület, invazív fafajjal nem fertőzött terület

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Irányított osztályozási módszerek: support vector machine (SVM), multi-source SVM, Genetikai algoritmus (GARP)

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

SVM: overall accuracy: 0,97, KAPPA: 0,95, AUC (area under thereceiver operating characteristic curve): 0,99, Brier (Brier score): 0,03, IS (information score): 1,88;  GARP: overall accuracy: 0,63, 
KAPPA: 0,26,  AUC: 0,86, Brier: 0,36, IS: 1,21

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

DEM, éves potenciális besugárzás (API), lejtőkitettség, összetett topográfiai index (CTI), vegetáció térkép, csapadék térkép, 

Megjegyzések, 
értékelés
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ID 14
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Gregory P. Asner, Matthew  O. Jones, Roberta E. Martin, David E. Knapp, R. Flint Hughes

Cím Remote sensing of native and invasive species in Haw aiian forests

Megjelenés éve 2008
Forrás Remote Sensing of Environment 

Kötet 112
Szám 5
Oldalak 1912-1926
Kulcsszavak AVIRIS; Exotic species; Haw ai'i; Imaging spectroscopy; Invasive species; Rainforest; Tropical forest

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425708000199

Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Haw ai'i sziget

Vizsgált terület nagysága 35000 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Erdei invazív fafajok spektrális különbségeinek a vizsgálata.

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

AVIRIS (3 m geometriai felbontás, 400-2500 nm spektrális tartomány, 194 csatorna, 12 sáv a sziget különböző részein)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

fafajok

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

LAI

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Atmoszférikus korrekció (ACORN 5)

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)
Megjegyzések, 
értékelés
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ID 15
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Gong et al.
Cím
Megjelenés éve 1997
Forrás
Kötet
Szám
Oldalak
Kulcsszavak

URL
Vizsgált terület 
elhelyezkedése
Vizsgált terület nagysága

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Földközeli vizsgálat a levelek megvilágított oldalán

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Földi spektrofotométer (250-1050nm, 2.6nm)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

Pinus lambertiana, Pinus ponderosa, Abies concolor, Pseudotsuga menziesii, Calocedrus decurrens, Sequoiadendron giganteum, Quercus keloggii

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

smoothing and derivative analysis

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák
A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

artif icial neural netw ork algorithm, discriminant analysis

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)
Megjegyzések, 
értékelés
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ID 16
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Moses Azong Cho, Andrew  K. Skidmore, Istiak Sobhan
Cím Mapping beech (Fagus sylvatica L.) forest structure w ith airborne hyperspectral imagery
Megjelenés éve 2009
Forrás International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation
Kötet
Szám 11
Oldalak 201-211
Kulcsszavak Forest structure; Diameter-at-breast height; Tree height; Tree density;    Vegetation indices; Hyperspectral imagery; Partial least square regression; Spatial structure

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243409000075
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Közép-Olaszország, Majella Nemzeti Park, hegyvidék, mediterrán éghajlat, zárt lombkoronájú bükkerdő (Fagus sylvatica L .).

Vizsgált terület nagysága 220 km2

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

A hiperspektrális adatok felhasználási lehetőségének vizsgálata az erdőszerkezeti jellemzők becslésére és térképezésére  (mellmagasságban mért átlagos törzsátmérő (DBH), átlagos famagasság, 
fasűrűség)).

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Airborne HyMap, 126 csatorna, 442-2485 nm, átlagos spektrális felbontás: 15 nm - (442-1313 nm), 13 nm - (1409-1800 nm), 17 nm - (1953-2485 nm).Térbeli felbontás: 4m/pixel

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok faállomány-típuslékek
A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

Famagasság, Fasűrűség, mellmagasságban mért törzsátmérő

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

-

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

Minden terepi mintavételi helyszínre (56 db, 30x30 m/db) átlagos spektrumot számoltak (7x7 méteres ablak/terepi helyszín).A Landsat felvételeknek megfelelő spektrális újramintavételezés is történt a 
narrow  band - broad band becslések összehasonlítására  (sávközépértékek: 481,568,665,831,1653,2220 nm).Csatornaszelekció is történt a PLS regresszió (lsd. később) elvégzéséhez. A szelekció más 
irodalmakban megjelölt olyan hullámhosszak alapján történt, amelyek a klorofil-tartalom, LAI, levéltömeg becslésre legalkalmasabbnak tünnek. A kiválasztott csatornák: 466, 695, 725, 740, 786, 846, 895, 
1113, 1215, 1661, 2173, 2359 nm.Maszk készítés NDVI határértékek alapján a nem-bükkös területek kitakarására (elsősorban beépített területek és gyep). A legjobban becsült jellemző térbeli 
heterogenitásának vizsgálatához 30x30 méteresre újramintavételezték a képet.

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

Narrow  band vegetációs index (VI) számítás  (NDVI képlet alapon) minden lehetséges hullámhossz-kombinációra. Broad Band VI számítás (NDVI képlet alapon) minden lehetséges sávkombinációra a  
Landsat TM-nek megfelelően spektrálisan újramintavételezett felvételből.NDVI számítás az alábbi sávkombinációval: 831, 665 nm.

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Lineáris regresszió számítás a kiszámított VI értékek és az egyes terepi helyszínek mért átlagértékei között (DBH, famagasság, fasűrűség), a kalibrációs helyszínekre, validálás a teszt helyszínek 
alapján.Lineáris regresszió ugyanígy NDVI-ra.Partial Least Squares Regresszió annak tesztelésére, hogy a vizsgált erdőszerkezeti jellemzők becslésére alkalmasabb-e több hiperspektrális csatorna 
használata a a kétcsatornás vegetációs indexekhez képest.Térbeli heterogenitás vizsgálatra a legjobban becsült paraméter (DBH) esetében került sor. Kalibrációs egyenlet segítségével az egész képre 
becsülték a DBH-t. Alkalmazott statisztikai módszerek a térbeli változatosság vizsgálatára:semivariogram és w avelet transzformáció. A vizsgálat elkészült az egész képre és egy részletére (folytonos 
borítás) különElért megbízhatóság 

kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

VI - erdőszerkezeti jellemzők összefüggései:Mellmagasságban mért törzsátmérő: legjobb sávkombináció: 771,1287 nm R2=0.51 mean error: 27.8%. SEC= 5.76; SEP= 5.7NDVI: R2=0.39 % mean error: 32.6. 
SEC= 6.42, SEP= 6.68Famagasság:Legjobb sávkombináció: 1172,1314. R2= 0.32,  %mean error: 39.3, SEC= 5.75, SEP= 39.3NDVI: R2=0.21, mean error: 36.2%. SEC= 6.19. SEP=36.2Fasűrűség:legjobb 
sávkombináció:771,1301,mean error: 48.3%, SEC= 381, SEP= 520 (ez lehet hogy elírás??)NDVI R2= 0.37, %mean error: 54.4. SEC= 471, SEP= 586SEC= Standard Error CalibrationSEP= Standard Error 
Prediction

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

-

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

Terei adatok: 56 zárt lombkoronájú helyszínen (1 helyszín =30x30 m) mért: DBH, famagasság és fasűrűség.Ebből 33 training (kalibrációra), 20 teszt helyszín. A többit kizárták  a vizsgálatból (árnyék).

Megjegyzések, 
értékelés

Lineáris regresszió alkalmazásával a legjobban becsült paraméter VI alapján a mellmagasságban mért törzsátmérő. Az NDVI kicsit nagyobb becslési hibákat produkált a DBH és a fasűrűség tekintetében, 
kicsit kisebbet a famagasság tekintetében a számított VI-hez képest.A PLS regresszió kicsit jobb becslési értékeket produkált a VI-nél alkalmazott lineáris regresszióhoz képest. A PLS regresszió a 12 
szelektált sáv esetén és az összes sáv alkalmazása esetén is hasonló értékeket produkált.A széles sávra újramintavételezett adatok használata rosszabb eredményt hozott mint a fentebb említett eredeti 
adatok használata.Térbeli heterogenitás: a folytonos borítású mintaterület-kivágaton az átlag DBH nagyon heterogén eloszlású, ez részben köszönhető az erdőkezelési módszereknek.Az 
eredménytérképről kiolvasható, hogy a tszf magasság növekedésével a törzsátmérő csökken ( de a cikknek nem volt része e kapcsolat vizsgálata).
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ID 17
Irodalom típusa Konferenciakiadványban teljes cikk/absztrakt
Szerző(k) Martin Schlerf, Clement Atzberger, Michael Vohland, Henning Buddenbaum, Stephan Seeling and Joachim Hill
Cím Derivation of forest leaf area index from multi- and hyperspectral remote sensing data
Megjelenés éve 2004
Forrás EARSeL eProceedings 3, 3/2004
Kötet 3
Szám 3
Oldalak 405 - 413
Kulcsszavak Hyperspectral, vegetation indexes, forest, leaf area index

URL http://las.physik.uni-oldenburg.de/eProceedings/vol03_3/03_3_schlerf1.pdf
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Németország, Hunsrück hegyvidék, Idarw ald forest, lucfenyő

Vizsgált terület nagysága 42 x 0.09 ha plot

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Vegetációs indexek számítása a levélfelület-index becslésére. Broadband és narrow band vegetációs indexek összehasonlítása ugyanerre a célra.

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

HyMap hiperspektrális felvétel. 5m/pixel térbeli felbontás. 3x10 km képméret.128 spektrális csatorna 400-2500 nm között.

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok
A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

LAI

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Minden pászta megvilágítási korrekciója spektrális sávonként (across track illumination correction, ENVI) - normalizálás másodfokú polinomiális illesztésére alapozva.

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

14 db zajos csatorna kiszűrése - a módszert nem írjákMinden teszt területre reflektancia-átlagot számítottak spektrális sávonként.Spektrális újramintavételezés a Landsat TM 5 sávjainak megfelelően, a 
broadband vegetációs index számításhoz.

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

Broadband:Ratio Vegetation Index (RVI), Normalised Difference Vegetation Index (NDVI), Perpendicular Vegetation Index (PVI), Transformed Soil-adjusted Vegetation Index (TSAVI), Mid-infrared 
Vegetation Index (MVI), Greenness Vegetation Index (GVI)Narrow band: RVI, PVI (összes lehetséges sávkombinációra számolva, korcsoportonként megjelölve a három legoptimálisabb kombinációt a LAI-
val történő összefüggés-vizsgálat után)

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Lineáris regresszió alkalmazása a vegetációs indexek és a terepen mért LAI között.Keresztellenőrzés a regressziós modell validálására.Korreláció számítása a TM csatornák reflektancia értékei és a LAI 
között.

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

LAI - TM spektrális csatornák korrelációjának eredményei (lineáris korreláció):TM3: 0.36 (p<0.01); TM4: 0.76 (p<0.05); TM5: 0.33 (p<0.01)Inverz kapcsolat áll fönn a LAI és a fakorcsoportok között ( 20-40 
év között a legmagasabb, aztán csökkenő tendenciát mutat).Broadband RVI, NDVI és a LAI összefüggései:viszonylag alacsony R2 értékek az összes adat, valamint korcsoportonkénti vizsgálat esetén a 
középkorú és középkorú/idős vegyes kategóriáknál (~0.4) idős korban igen alacsony R2 értékek (0.17). Magas RMSE értékek  középkorú és középkorú/idős vegyes kategóriában (~1), idős korban (RMSE 
=1.7)Broadband PVI, TSAVI, GVI és a LAI összefüggései: összesített adatokra magasabb R2  értékek (~0.6), és alacsonyabb RMSE (0.8) értékek a jellemzők, azaz ezek az indexek jobban teljesítettek mint 
az RVI és az NDVI, de korcsoportos bontásban ugyanez nem mondható el.  R2 (~0.2-0.3), magas RMSE (~1.3-1.7).Szintén erősebb összefüggés mutatható ki az MVI és LAI, mint az RVI, NDVI és a LAI 
között (összes adatra R2=0.38, de korcsoportos bontásban a középkorú és a középkorú/idős vegyes korcsoportra R2=0.58, míg az idős korcsoport esetén R2=0.35)Narrow band index - LAI összefüggés-
vizsgálat korcsoportonként (a legjobb eredményekt mutató vegetációs indexek esetén):PVI_opt és RVI_opt is jobb összefüggéseket mutat a LAI-val, mint a  broadband indexek (összességében és 

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

Li-Cor LAI-2000 terepi levélfelület-index mérésére. 10 mérés/ teszt terület.5 fa-korcsoport megállapítása a vizsgálathoz: Total - összesített (1): 10-148, középkorú-idős (2): 30-148 idős (3): 80-148, 
középkorú (4): 30-79 f iatal (5): 10-29

Megjegyzések, 
értékelés

Megállapítható, hogy a hiperspektrális adatok jobb forrása mindazon információknak,ami a LAI becsléséhez megfelelő(bb).Az egyszerű arányindexeknél (NDVI, RVI) az ortogonális indexek (esetünkben: 
PVI, TSAVI) jobban alkalmazhatók LAI becslésre).
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ID 18
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Peter T. Wolter, Philip A. Tow nsend, Brian R. Sturtevant
Cím Estimation of forest structural parameters using 5 and 10 meter SPOT-5 satellite data
Megjelenés éve 2009
Forrás Remote Sense of Environment
Kötet 2009
Szám 119
Oldalak 2019-2036
Kulcsszavak erdőszerkezet, SPOT-5, geostatisztika

URL http://w w w .nrs.fs.fed.us/pubs/jrnl/2009/nrs_2009_w olter_001.pdf
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

USA, Minnesota, Nagy-tavak, Superior nemzeti erdő

Vizsgált terület nagysága 3600 km2 (60x60 km)

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

A vizsgálat célja egy olyan módszer bemutatása, amely alkalmas számos erdőszerkezeti paraméter térképezésére és modellezésére viszonylag nagy térbeli felbontású (5 és 10 m/pixel) és nagy területi 
fedésű (60 x 60 km) multispektrális műholdfelvétel segítségével. A paraméterek becsléshez mind a pánkromatikus mind a multispektrális sávokból számos változót vezettek le (statisztikai jellemzők, 
szemivariancia felső határérték, vegetációs indexek)

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

SPOT-5 felvétel, pánkromatikus (5m/pixel) és multispektrális (XS, 10 m/pixel). Multispektrális hullámhossz-tartományok: zöld: 500-590 nm, vörös: 610-680 nm, NIR: 780-890 nm, SWNIR: 1580-1750 nm. 
Pánkromatikus hullámhossz-tartomány: 480-710 nm.

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

Tűlevelűek / lombhullatók (keményfa) által dominált erdőrészek elkülönítése.Vegetációval borított/vegetációval nem borított területrészek elkülönítése.

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

Faállomány záródása, Famagasság, Koronaátmérő, koronamagaság, mellmagasságban mért törzsátmérő, körlapösszeg (basal area)

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Az XS kép térbeli felbontását 5 méteresre növelték (direkt lineáris transzformáció). Az XS és PAN képek regisztrálása egymáshoz AUTOSYNC rutinnal történt.

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák
A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

Vegetációs indexek: NDVI, MSI (Moisture Stress Index), SVR (Shortw ave Infrared to Visible Ratio)Számított lokális statisztikai mutatók: átlag: zöld (10m), vörös (10m), NIR (10m), SWIR (20m), PAN1 (5m), 
PAN2 (10 méteresre újramintavételezett), PAN3 (10m, zöld+vörös/2) csatornákraszórás, variancia, szemivariancia felső határérték: NIR, PAN1, PAN2, PAN3 csatornákraarányok (szórásra, variancára 
szemivariancia felső határértékre): PAN1/PAN2; PAN1/PAN3Összesen 27 változót teszteltek

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

(1) Az erdővel nem borított területrészek maszkolása (nem felügyelt osztályozással, melynek eredményét 90 random terepi mintavételi ponttal validáltak(2) lokális statisztikai mutatók számítása(3) a tűlevelű 
és lomblevelű erdőrészek szétválasztása a közeli infravörös sáv segítségével, határérték alapján történt (DN<=105:tűlevelű)(4) Parciális legkisebb négyzetek regressziós modelleket (PLS) fejlesztettek a 
hat erdészeti mutató és a lokális statisztikai mutatók/vegetációs indexek közötti összefüggések kimutatására, külön a tűlevelű, külön a lomblevelű pixelekre. Hiperspektrálsi felvételek elemzése esetében 
viszonylag elterjedt, széles spektrális sávú felvételeknél ritkábban alkalmazzák PLS regressziót.

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

Az összes paraméter kombinált modellje (PLS regression) a tűlevelűek által dominált területeken jó becsléseket adott (alkalmazott változók száma:13). R2 = 0.69-0.87 (kivéve körlapösszeg(BA) R2= 0.22). 
RMSE = 0.64-4.4; BA esetében 6.2. A kombinált modell a lomblevelűek által dominált területeken nem hozott jó eredményt.Paraméter-specif ikus PLS szerkezeti modellek eredményei tűlevelűek esetében (az 
alkalmazott változók számának függvényében): R2= 0.52-0.93, RMSE=0.47 -7.66); legjobb eredmények: koronaátmérő, famagasság, mellmagasságban mért törzsátmérő, legrosszabb eredmény: 
körlapösszeg, faállomány záródása.Lombleveleűek esetében: R2= 0.58-0.82 RMSE=0.62-5.49; legjobb eredmények: koronaátmérő, famagasság, körlapösszeg, legroszabb eredmények: faállomány 
záródása, konamagasság.

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Tűlevelű/keményfa dominancia elkülönítés: NIR sáv alapján (tűlevelű határérték DN<105; keményfa határérték: DN= >105).

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Tűlevelű/keményfa dominancia elkülönítés pontossága: 92.4%

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

Terepi mintavétel a kijelölt mintavételi helyeken a vizsgált jellemzőkre vonatkozóan.120 mintavételi terület, mintavételi helyenként 5 db alterület.

Megjegyzések, 
értékelés

A multispektrális felvételből származtatott pixel-alapú lokális szomszédsági statisztikai mutatók , beleértve a szemivariancia felső határértékét (sill) is, hatékony és pontos alapot nyújtottak az 
erdőszerkezeti jellemzők PLS regresszióval történő térképezéséhez. Ezzel szemben a statisztikai mutatókból számított arányváltozókról mindez nem mondható el. Általánosságban elmondható, hogy a  
tűlevelűekre kidolgozott modellek jobban teljesítettek, mint a lomnblevelű modellek. Szintén megállapítható, hogy a vizsgált modellek hasonlóan vagy jobban teljesítenek, mint a lidar mérésekből származtatott 
eredmények ugyanezen erdőparaméterek becslése esetében (irodalmi adatok összevetésére alapozott megállapítás a azerző által). A modellek térbeli kiterjesztésének sikere a vizsgálati területen kívülre 
attól függ hogy a bevont űrfelvételek megvilágítási és geometriai jellemzői mennyire közelítenek a vizsgálati területéhez.
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ID 19
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Michael Vohland, Johannes Stoffels, Christina Hau and Gebhard Schüler
Cím Remote Sensing Techniques for Forest Parameter Assessment:Multispectral Classif ication and Linear Spectral Mixture Analysis
Megjelenés éve 2007
Forrás Silva Fennica
Kötet 41
Szám 3
Oldalak 441–456
Kulcsszavak Picea Abies, állományváltozók, törzsszám, Landsat TM, multispektrális osztályozás, Linear Spectral Mixture Analysis

URL http://w w w .metsantutkimuslaitos.f i/silvafennica/full/sf41/sf413441.pdf
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Németország, Hunsrück-hegység, Idarw ald erdő (északnyugati lejtő)Domináns: Picea Abies.

Vizsgált terület nagysága 1773 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

(1) Tematikus erdőtérkép készítése 8 meghatározott osztályra, (2) törzsszámbecslés Linear Spectral Mixture Analysis (8 szélsőpont) és vegetációs indexek segítségével.

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Landsat-5 TM.  Kék: 450-520 nm, zöld: 520-600 nm, vörös: 630-690 nm, NIR: 760-900 nm MIR1: 1550-1750 nm, MIR2: 2080-2350 nm

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

Faállománytípus, Fafaj, fajcsoport 

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

törzsszám/ha

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

(1) DN értékek abszolút reflektancia-értékekké történő konvertálása. (2) Integrált módszer alkalmazása az atmoszférikus és geometriai (topográfiai) korrekció együttes elvégzésére (AtCPro szoftverrel). 
Mivel a módszer mind az atmoszférikus szórásra és elnyelésre érzékeny, a megvilágítási viszonyok különbségei DEM felhasználásával korrigálhatók.

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák
A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

NDVI, NDWI számítástematikus térképezésben nem használt

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Spektrális érzékenységi vizsgálatot végeztek a hektáronkénti törzsszám alakulása tekintetében az alábbi csatornákra: Vörös, NIR, MIR1, MIR2, és vegetációs indexekre:NDVI és NDWI.  42 mintaterületen, 
ahol ismert a törzsszám.Egyszerű és többszörös lineáris regresszió a szélsőpontok és a hektáronkénti törzsszám összefüggéseinek vizsgálatára.

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

törzsszám/ha becslések pontossága (a spektrális érzékenységi elemzés eredménye):Vörös csatorna: R2= 0.55, RMSE=172.8NIR csatorna: R2= 0.13, RMSE= 240.5MIR1 csatorna: R2=0.58, RMSE= 
166,6NDVI: R2= 0.67, RMSE= 168.2NDWI: R2= 0.76, RMSE= 152.1Legjobban a két vegetációs index teljesített, legjobban az NDWI (a MIR1 kevésbé érzékeny a törzsszám emelkedésére telítődés 
szempontjából, mint a NIR).  Az egycsatornás reflektancia becslő értéke behatárolt a telítődés jelensége miatt (kb. 400 tő/ha felett). A szélsőpontok abundancia-értékei és a hektáronkénti törzsszám 
összefüggései: egyszerű linéáris regresszió alkalmazásánál csak a zöld növényzet esetén lineáris az összefüggés, telítődés nélkül. Az árnyék és a háttér szélsőpontok nem nyújtanak kielégítő eredményt 
a vizsgálat szempontjából egyszerű lineáris regresszió esetén. A többszörös lináris regressziónál az árnyék és a háttér szélsőpont változók integrálása a műveletbe a zöld növényzet szélsőpont 
esetében javította a becslési értékeket (1) egyszerű lineáris regresszió alkalmazásával R2= 0.76, RMSE= 126; többszörös lineáris regresszió alkalmazása esetén: R2= 0.82, RMSE= 110.

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Az osztályozás két fő lépésben történt:(1) Multispektrális tanulóterületes osztályozás (maximum likelilehood): a tanulóterületek kijelölése az erdőnyilvántartási adatokra alapozva történt - olyan homogénnek 
tekinthető foltok, állományrészek lettek lehatárolva, ahol az adott faj borítása 90%-nál nagyobb. 8 osztályt különítettek el: tisztások/szélkár-foltok; magonc; cserjés; Douglas fenyő (f iatal); norvég fenyő 
(f iatal), norvég fenyő (idősebb); lombos erdő (f iatal); lombos erdő (idősebb).(2) Linear Spectral Mixing Analysis (LSMA) ugyanezekre az osztályokra: 6 szélsőpont (endmemeber) került meghatározásra: 2 
zöld növényzet, 3 háttér (talaj, fakéreg, szemét) 1 árnyék. A spektrumokat minták (fenyőtű, bükklevél, talajminta, fenyőkéreg, szemét, árnyék esetén idealizált spektrum 0 reflektanciával minden csatornán) 
alapján laboratóriumban kimérték (ASD FieldSpec II Pro FR eszközzel). Az eredmények validálását légifelvételekről történt törzsszámlálással végezték, 42 db mintaterületen (0.9-2.5 ha).

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Tanulóterületes osztályozás pontossága: 87.5% (overall accuracy), minden osztály esetében elérte a 75%-ot. Cohen's kappa koeff iciens:0.836.LSMA eredményei: az átlag RMSE 0.0074 (abszolút 
reflektancia tekintetében), de egyik osztály esetében sem magasabb 0.015-nél.

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

Erdőnyilvántartási vektoros és attributív adatok a tanulóterületek kijelölésére és az adatok validálására.Színes infravörös (CIR) ortorektif ikált légifelvételek (1: 11 000), melyeken állományszinten 
megszámolták a fakoronákat és egyedül álló fákat validálás céljából.DEM a geometriai és radiometriai korrekcióhoz.

Megjegyzések, 
értékelés

Az elemzések pontosságának alakulásában szerepet játszó tényezők: (1) az erdőállomány heterogenitása az erdőjellemzők, pl. faj, kor, stb. szempontjából (2) az adatok térbeli és spektrálsi felbontása (3) 
az előfeldolgozási lépések és az (4) alkalmazott elemzési módszerek. Az alkalmazott LSMA módszer lehetőséget ad a törzsszám pixelenkénti számszerűsítésére nagy területen is. A szerzők ideálisan 
közepes és nagyfelbontású távérzékelt űrfelvételek feldolgozására ajánlják (pl. Landsat TM, ASTER, IRS, SPOT a módszert, nagyon körültekintő előfeldolgozás (radiometriai és geometriai) után.
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ID 20
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Jaroslaw  J. Zaw adzki, Karol Przezdziecki, Karol Szymankiew iczand Wojciech Marczew ski
Cím Simple Method of Forest Type Inventory by Joining Low  Resolution Remote Sensing of Vegetation Indices w ith Spatial Information from the Corine Land Cover Database
Megjelenés éve 2013
Forrás ISRN Forestry
Kötet 2013
Szám Article ID 529193
Oldalak 8 pp
Kulcsszavak Envisat/Meris, Modis/Terra, NDVI, LAI, faPAR, low  resolution RS, Corine Land Cover, forest type inventory

URL http://w w w .hindaw i.com/isrn/forestry/2013/529193/
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Lengyelország, hét nemzeti park területe.

Vizsgált terület nagysága 2233 km2

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Olyan alacsony költségű módszer fejlesztése, amely  kisfelbontású műholdfelvételek segítségével három erdőtípus elkülönítésére képes: tűlevelű, lomblevelű és vegyes erdők. A módszer a vizsgálat során 
számított vegetációs indexek szezonális változásainak vizsgálatán alapszik.

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Envisat/MERIs FR_1P ésFR_2P (300m/pixel)MODIS/Terra MOD15A2 és MOD13A2 (1000m/pixel)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

Faállománytípus

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Kalibrálás, ortorektif ikálás (nem részletezik)

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák
A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

Vegetációs indexek: NDVI (MERIS és MODIS), FAPAR (MERIS), LAI (MERIS), LAIxCab_MERIS,LAI = Leaf Area IndexFAPAR = fraction of absorbed photosintetically active radiationLAIxCab = canopy 
clorophyll content of A and B types

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Három állománytípus (tű-, lomblevelű, vegyes erdő) elkülönítése (1) vegetácós indexek direkt használatával (nem vezetett megfelelő eredményre). (2) A vegetációs indexek hisztogramjainak együttes 
elemzése adott időpontokban (2009.04 és 2009.07) egyértelműen mutatják a lombhullató állományok esetében a kisebb indexértékeket áprilisban és a nagyobbakat júliusban a tűlevelűekhez képest. A 
vegyes erdők indexértékei mindkét időpontban közepes értéktartományban mozognak. (3) Index-arányszámítás elvégzése, ennek módja:júliusi indexérték/áprilisi indexérték. Az index-arányok középértékei 
tűlevelű állomány esetében a legkisebbek, lomblevelű esetén a legnagyobbak, vegyes erdők esetén közepes tartományban mozogtak. Ezért a szerzők ajánlják az index-arányok használatát klasszif ikációs 
célokra.

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az állománytípusok elkülönítése végül az arányindexek átlagértékein alapult. A pontosságvizsgálathoz a Corine 2006 felszínborítási adatbázist használták. A MODIS felvételből levezetett indexek 
arányértékei alapján történt osztályozás pontossága (overall) lombhullató: 62-67%, tűlevelű: 61-63%, vegyes: 10-15.6%.  A MERIS felvételből levezetett indexek arányértékei alapján történt osztályozás 
pontossága (overall): lombhullató: 71-90%, tűlevelű: 68-77.7%, vegyes: 22-60%). A MERIS felvételből levezetett indexek arányértékei jobb eredményre vezettek, mint a MODIS esetében. Tűlevelű és 
vegyes erdő elkülönítése esetében legjobban a MERIS-FAPAR index arányértéke teljesített (77.7% ; 60%). A lomblevelűek elkülönítése a MERIS- LAIxCab index arányértékei alapján voltak a legjobbak 
(90%).

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

Corine Land Cover 2006

Megjegyzések, 
értékelés

Mivel a CORINE adatbázis független a szezonális változásoktól, megfelelő alapként szolgálhat alacsonyabb felbontású űrfelvételek (pl. MERIS, MODIS, SPOT, CHRIS, Landsat) elemzési eredményeinek 
validálásához.Három állománytípus (tű-, lomblevelű, vegyes erdő) elkülönítése (1) vegetácós indexek direkt használatával (nem vezetett megfelelő eredményre).Ezért a szerzők  az index-arányok 
(ugyanazon index két időpontbeli értékékének hányadosa) használatát ajánlják klasszif ikációs célokra. 
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ID 21
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Sakari TuominenAnssi Pekkarinen
Cím Performance of different spectral and textural aerial photograph features in multi-source forest inventory
Megjelenés éve 2005
Forrás Remote Sensing of Environment
Kötet 94
Szám
Oldalak 256-268
Kulcsszavak Multi-source forest inventoryDigital aerial photographsImage featuresImage texture

URL f tp://w oodlandcons.elte.hu/TanacsE/Tuominen2005.pdf
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Európa, Dél-Finnország, 61° 41’ N and 25° 55’E, síkvidéki (120-200 m) boreális erdő, egykorú, vágásos. Fajok: Pinus sylvestris, Picea abies, Betula pendula, Betula pubescens + 300 ha oligotróf mocsár 
(bog)

Vizsgált terület nagysága 1800 ha

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Színes-infravörös légifotók spektrális és texturális jellemzői segítségével mennyire jól becsülhetőek a f inn MSFI (multi-source forest inventory)-ban szereplő változókállomány-lépték

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

CIR képek (NIR, R G sávok), Wild RC30 camera (széles látószögű /90°/, fókusztávolság 153.19 mm), pixelméret 0.5 m

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok
A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

Famagasság, Fatömeg, átmérő, körlap (mindenre átlag, maximum, szórás)

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák
A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

NDVI és arányváltozók számítása (NIR/R, NIR/G, R/G) – a mintaterületeket körülvevő 20*20 m-es négyzetekre átlag, szórás, adott pixelértékek száma, range, standard textúra (szórás változó méretű 
blokkokra /1*1, 2*2, 4*4, 8*8/ 32*32 pixeles ablakon belül, majd a blokkok szórása a teljes ablakra)5 Haralick-féle textúra-mutató (ASM, kontraszt, korreláció, entrópia, lokális homogenitás, 0, 45, 90 és 135 
fokra)

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

korreláció-elemzésk-nearest neighbour (minden plotra az 5 legközelebbi szomszéd) - eredményeire RMSE számítás – ez alapján mutatók fokozatos hozzáadása (sequential forw ard selection)

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

legmagasabb korrelációs koeff iciensek egyes mutatókkal (nem adja meg konkrétan melyik, csak típust): körlap: -0.749 (valamelyik arány homogenitás), -0.719 az egyik eredeti sáv-érték 
átlagaátlagmagasság: 0.664 (NDVI entrópia), -0.654 (NDVI homogenitás)fatömeg: -0.720 (NDVI homogenitás), 0.718 (NDVI kontraszt)átmérő: 0.638 ill. -0.638 (NDVI entrópia és homogenitás) legjobb RMSE 
értékek: körlap: 44-47%átlagmagasság: 46-49.5%fatömeg: 57.8-60%átmérő: 49-52%

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

Terepi mérések, két lépésben, első rétegzés céljából, másodiknál a plotok arányosan lettek kialakítva a rétegek szerint 194 kettős mintakör, 194 szögszámlálós (1) plot

Megjegyzések, 
értékelés

Az elemzés elsősorban a texturális és a spektrális értékek hasznosságának összevetésére irányul, nem annyira az egyes konkrét mutatók hasznosságára
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ID 22
Irodalom típusa Konferenciakiadványban teljes cikk/absztrakt
Szerző(k) Förster M., Kleinschmit B.
Cím Integration of ancillary information into object-based classif ication for detection of forest structures and habitats
Megjelenés éve 2006
Forrás ISPRS Conference: Bridging Remote Sensing and GIS 1st International Conference on Object-based Image Analysis (OBIA 2006)
Kötet XXXVI-4/C42
Szám
Oldalak cd
Kulcsszavak Kiegészítő információk, erdőszerkezet, erdő élőhely, Quickbird, objektum-orientált képelemzés, fuzzy logika

URL http://w w w .isprs.org/proceedings/XXXVI/4-C42/Papers/03_Automated%20classif ication%20Forest/OBIA2006_Foerster_Kleinschmit.pdf
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Angelberger erdő, Bavaria, Ausztria, Natura 2000 terület. Félig-természetes terület, vegyes (tűlevelű-lomblevelű) erdők jellemzik.

Vizsgált terület nagysága 11 km2

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Erdőszerkezet és élőhely-térképezés, "multiresolution" szegmentációs technika, és szabályrendszer alapú (rule based) fuzzy logika osztályozó segítségével kétféle módon: kiegészítő adatok 
használatával, és kiegészítő adatok használata nélkül. Cél az osztályozás pontosságának összevetése.Térképezendő osztályok: bükkös, f iatal bükkös, lucfenyves, idős lucfenyves, fekete éger, 
vörösfenyő, platán, letermelt területek (lékek)

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Quickbird felvétel. 2.4 m/pixel multispektrális üzemódban, 60 cm pánkromatikusban.

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

Faállománytípus, Fafaj, fajcsoport , élőhely

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

A multispektrális felvétel geometriai felbontásának növelése a pánkromatikus üzemmódban készült felvétel segítségével (pan-sharpening)

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

"Multiresolution" szegmentálás 3 szinten:1. szint - kombinált erdőfolt (scale: 150;shape: 0.1;compactness: 0.5)2. szint - erdőfolt (scale: 40; shape: 0.1; compactness: 0.5)3. szint - faegyed, kis facsoport 
(scale: 15, shape: 0.1; compactness: 0.5)Mezőgazdasági és lakott terület szegmentumok maszkolása (alak, textúra, és spektrális átlagok f igyelembe vételével)

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

NDVI, az árnyékolt területrészek szűréséreTudás-alapú "helyi tényező index" fejlesztése az élőhelytípusokra az ismert adottságok (talaj, lejtés, kitettség, víz-és tápanyag ellátottság, stb.) alapján.

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Osztályozás kiegészítő adatok használatával, és anélkül.(1)Legközelebbi szomszéd osztályozó használata a 3. szegmentációs szinten az erdőtípusok elkülönítésére (átlagos spektrális értékek f igyelembe 
vételével). A tanítóterületek meghatározása terepi adatokból, erdészeti térképekből, és légifotók alapján történt. Az eredményeket aggregálták a 2. szegmentációs szintre, erdőtípusként megjelölve azt a 
kategóriát, amely 70%-ban domináns volt az adott, 2. szintű szegmensben. A 3. szintet a Natura 2000 élőhelytípusok levezetésére használták.A kiegészítő adatok bevonásával történő osztályozás fuzzy-
logikára építve, "tudás-alapon" történt. Minden osztálynak felépítették a szabályrendszerét, amelyet aztán kombináltak. (1) Minimum (AND) szabály - meghatározza a legelfogadhatatlanabb faktorértéket 
ami befolyással lehet egy adott osztályra (pl. meredekség szempontjából).(2) Minden szóba jöhető osztály minimum kritériumait összehasonlítják. Az objektum megkapja azt az osztályt, amely a legnagyobb 
mértékben kielégíti a rá vonatkozó kritériumot a vizsgált faktorok szempontjából (maximum - OR szabály).Az élőhelyek azonosításába a fuzzy-logikába bevonták a kifejlesztett "helyi tényező index"-et 
(index of local factors). Az élőhelytípusokat minőségi osztályokba sorolták (A,B,C)

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Minden létrehozott osztály esetében nőtt az osztályozás pontossága a kiegészítő adatok használatával hol kisebb, hol nagyobb mértékben (1-35%)Overall Accuracy kiegészítő adat nélkül (3. 
szegmentációs szint: 64%, 2. szegmentációs szint: 70%) kiegészítő adattal (3. szegmentációs szint: 77%%, 2. szegmentációs szint: 70%)

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

DDM5, DTM 25; talajtérkép (1:25000) erdészeti alaptérkép.

Megjegyzések, 
értékelés

A vizsgálat bizonyította hogy a kiegészítő adatok használata az osztályozásnál javítja az eredmények pontosságát.A szerzők javasolják annak további vizsgálatát, hogy mely kiegészítő információk a 
legrelevánsabbak hasonló típusú vizsgálatok esetén a fuzzy-logika alkalmazása során.
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ID 23
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) José LévesqueDouglas J. King
Cím Spatial analysis of radiometric fractions from high-resolution multispectral imagery for modelling individual tree crow n and forest canopy structure and health
Megjelenés éve 2003
Forrás Remote Sensing of Environment
Kötet 84
Szám
Oldalak 589-602
Kulcsszavak Airborne digital cameraBoreal forest structure and healthImage fractionsImage spatial analysis

URL f tp://w oodlandcons.elte.hu/TanacsE/Levesque2003.pdf
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Észak-Amerika, USA, Ontario – cinkbányák környezetébenBoreális erdő: középkorú Populus tremuloides, közé keveredve kisebb Populus balsamifera állományok, alatta f iatal Picea mariana, Picea glauca 
és Abies balsamea

Vizsgált terület nagysága 6 db 50*50m-es plot (200*200, 125*125 és 75*75 pixel)

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Digitális légifelvétel sávjainak DN értékei, ezek térbeli transzformációi (félvariogram), spektrális szétbontással kapott 4 fraction image és ezek térbeli transzformációinak potenciálja erdőszerkezet és 
egészség felmérésben; illetve hogyan hat az eredményekre a kép térbeli felbontásaÁllomány- és koronaszint

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Kodak Megaplus 1.4 digitális kamera, 28 mm fókusztávolság, 1320x1035 pixelzöld (545–555 nm), vörös (665–675 nm) NIR (795–805 nm) sávok(vizsgált felbontások: 0.25, 0.5, és 1.0 m)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok
A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

Faállomány záródása, Famagasság, Koronaátmérő, koronaterület, Törzsszám, egyedi fakorona-záródás, stressz index

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

spectral mixture analysis: 4 endmember (árnyék, vegetáció, fa, meddőhányó) automatikus kiválasztása, fraction image-ek létrehozása

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

félvariogram range és sill értékektexturális mutatók (GLCM és GLDV) (az eredeti sávokon és a 4 fraction image-en is)

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

többváltozós (max 5) stepw ise regresszió

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

R2 értékek*:záródás0.96magasság0.99törzsszám0.99koronaméret 1.00csak 6 plot alapján!!

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

terepi mérés (6 db 50*50 m-es plotban 30-30 uralkodó fa)

Megjegyzések, 
értékelés

A szerző is megjegyzi, hogy állományszinten kevés a 6 plot a regresszióhozA 0,5 m-es felbontású adat adta a legjobb eredményeket állomány és koronaléptékben isÁllomány-szinten a félvariogram range-
e volt az egyik legjobb magyarázó változó (zöld, NIR és fa fraction), utána különféle textúrák
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ID 24
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Kasper JohansenNicholas C. Coops Sarah E. Gergel Yulia Stange
Cím Application of high spatial resolution satellite imagery for riparianand forest ecosystem classif ication
Megjelenés éve 2007
Forrás Remote Sensing of Environment
Kötet 110
Szám
Oldalak 29-44
Kulcsszavak Forest structureQuickBird imagerySemi-variogramsImage textureObject-oriented classif ication

URL http://w w w .sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425707000818szerveren: Johansen_etal2007.pdf
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

É-Amerika, Kanada (Brit-Kolumbia - Vancouver Island), boreális erdő patakpart menti vegetációAlnus rubra, Tsuga heterophylla, Thuja plicata, Abies amabilis, Chamaecyparis nootkatensis, Picea 
sitchensis, Pseudotsuga menziesii

Vizsgált terület nagysága 5x10 km

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

A VHR műholdképek alkalmasságát vizsgálja különböző fejlődési (strukturális) fázisokban lévő vízparti és a környező erdőállományok elkülönítésére

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

QuickBird, 2005. június4 db multispektrális sáv, 2.8 m terepi felbontás, pánkromatikus sáv, 0.70 m terepi felbontás

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

Faállománytípus

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

top of atmosphere radiance értékekre számítás (ENVI-ben megadott kalibrációs koeff iciensek alapján)!nem volt atmoszferikus korrekció

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

'+ két sáv a 4 multispektrális rétegből, az első PCA komponens, illetve illumination/albedo transzformáció eCognitionben szegmentálás

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

NDVI EVIGLCM contrast, dissimilarity, és homogeneity (főleg VISés NIR, meg egy NDVI - 3x3 és 11x11 pixeles ablakra)

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

eCognitionben supervised training model

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

a spektrális és texturális tulajdonságok kombinálásával elért overall accuracy 78.95%

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

British Columbia Terrestrial Ecosystem Mapping adatbázisa

Megjegyzések, 
értékelés

A textúra hozzáadása 2-19%-kal növelte a pontosságot az egyes erdőtípusokban
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ID 25
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) F. Kayitakire, C. Hamel, P. Defourny
Cím Retrieving forest structure variables based on image texture analysis and IKONOS-2 imagery
Megjelenés éve 2006
Forrás Remote Sensing of Environment
Kötet 102
Szám
Oldalak 390-401
Kulcsszavak Forest inventoryTextureCo-occurrence matrixIKONOS

URL http://taurus.gg.bg.ut.ee/kalle_r/KAUGSEIRE2/2007/Publikatsioonid/Kayitakire%20et%20al%202006.pdfszerveren: Kayitakire2006.pdf
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Európa, Belgium (Hautes-Fagnes - 50°35′ N; 6°03′ E), mérsékelt övi dombvidéki (390-610 m) erdő három fő fajjal (Picea abies 55% Quercus spp 15%, Fagus sylvatica 14%) – főleg a fenyőre koncentráltak

Vizsgált terület nagysága 7900 ha, ill. 29 db mintakör 0.5 ha-os környezete

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

A VHR műholdképről előállított GLCM textúra-mutatók mennyire alkalmasak erdőszerkezeti változók becslésére, illetve a textúra-mutatók mennyire érzékenyek a GLCM paraméterezésére

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

IKONOS-2 multispektrális és pánkromatikus, október végi felvételHullámhossz-tartományok (μm): 0.45–0.52, 0.52–0.60, 0.63–0.69, 0.76–0.90, 0.45–0.900.85 m terepi felbontás

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok
A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

Famagasság, Törzsszám, mellmagassági kerület, körlapösszeg, üzemtervi kor

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák
A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

GLCM variancia, kontraszt és korreláció mozgóablakkal (5*5, 15*15 és 25*25), páratlan pixeltávolság értékekkel

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

korreláció-vizsgálatlineáris regresszió a legjobban korreláló mutatókra

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

R2 értékek (ill. RMSE):Kor: 0.81 - korrelációTörzssűrűség: 0.82 – kontraszt – 29%-os hibaMagasság: 0.76 (2.06) - korrelációKerület 0.82 (0.126) - korrelációKörlapösszeg 0.35 (6.853) - kontraszt

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

0.4 m felbontású légifelvételek (17 db GCP gyűjtéséhez)topográfiai térkép – 30 m-es DEM előállításhozTerepi adat: 20–39, 40–59 és >60 éves erdőkre 10-10 plot (össz. 29, egyet nem használtak), 0.05, 
0.10 ill. 0.15 ha méretben (kortól illetve törzsszámtól függően, hogy kb. hasonló számú fa kerüljön be – legalább 40)

Megjegyzések, 
értékelés

A textúra szerepét igen jelentősnek találták, de láthatóan számos dologtól függ, milyen paramétereket érdemes használni az előállításuknál
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ID 26
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Jin S., Sader S.A.
Cím Comparison of time series tasseled cap w etness and the normalized difference moisture index in detecting forest disturbances.
Megjelenés éve 2005
Forrás Remote sensing of Environment
Kötet 94
Szám
Oldalak 364-372
Kulcsszavak Változásvizsgálat, Tasseled Cap Wetness, Normalized Difference Moisture Index, faállomány típusa, vágásintenzítás

URL
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

USA, Maine állam, tűlevelű lomblevelű vegyes erdők, idős állományok nem jellemzők, intenzív erdőgazdálkodás van jelen.

Vizsgált terület nagysága

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Landsat TM idősorból levezetett NDMI és Tasseled Cap Wetness vegetációs indexek összehasonlító vizsgálata az erdőzavarások detektálásának lehetősége szempontjából.

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

Landsat TM idősor (2000, 2001, 2002)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok
A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

Felhő, vízfelszín, nem-erdő és magashegységi területek maszkolása.

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

Normalized Difference Moisture Index (NDMI) minden felvételre kiszámolva, 8-bitesre kódolva.Tasseled Cap Wetness (TCW) minden felvételre kiszámolva, 8 bitesre kódolva.

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

(1) Lineáris regresszió alkalmazása az NDMI és TCW indexek közötti összefüggés megállapítására időpontonként.

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

(1) Az indexek közötti lineáris regresszió eredménye: R2 minden időpontban > 0.95

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

(1) Három időpontú vegetációs index kompozitok készítése(2) Felügyelt osztályozás a három-időpontú vegetációs index kompozitokon, a tanítóterületeket vizuális interpretációval határolták le.(3) 
Változott/nem változott eredmény az alábbi négy osztályra:2000 előtt kivágott, 2000-2001 között kivágott, 2001-2002 között kivágott, nem változott. A tarvágott és szálalóvágásos területeket nem 
különítették el.(4) a 2000-es Landsat TM felvételt osztályozták felügyelt és nem felügyelt módszerek kombinálásával az alábbi osztályokra: tűlevelű, lomblevelű. A változástérképet összevetették a kapott 
eredménnyel.(5) Transformed Divergence érték (TD) számítás a spektrális szétválaszthatóság tesztelésére  osztálypároknál (pl. tarvágás-szálaló vágás; lombhullató-tűlevelű).

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

Korábbi vizsgálatokban Landsat idősorból levezetett változástérképek (1988,1991,1993) overall accuracy= 78%, valamint Maine állam felszínborítás térképe (1993).

Megjegyzések, 
értékelés

A TCW és NDMI vegetációs indexek között szoros összefüggést állapítottak meg. Mindkét vizsgált vegetációs index többidőpontú színkompozitján jól elülöníthetők a változott és nem változott területek.Nem 
volt szignif ikáns különbség a változásdetektálás sikerében a két vegetációs index tekintetében a teljes vizsgálati periódusra. A felvételkészítés között eltelt idő növekedése növeli a változásdetektálás 
hibáit. A szerzők 1-2 év különbséggel készült felvételek együttes elemzését javasolják szálaló vágás és egyéb kisebb változások (pl. rovarkártétel)  térképezésére, a nagyobb változások (tarvágás) 
esetében 5 év is elegendő.
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ID 27
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Filip Hájek
Cím Process-based approach to automated classiWcation of foreststructures using medium format digital aerial photosand ancillary GIS information
Megjelenés éve 2008
Forrás European Journal of Forest Research
Kötet 127
Szám
Oldalak 115-124
Kulcsszavak Medium format digital imagesGLCM textureObject-based image analysisTree species

URL http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10342-007-0188-0szerveren: Hajek2008.pdf
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Európa, Csehország, Židlochovice (49°0N, 16°38E) - Síkvidéki lombos erdőkFajok: Quercus robur L., Fraxinus excelsior, Populus sp., Salix sp., Picea abies L., Tilia platyphyllos, főleg ültetvényszerű 
állományok

Vizsgált terület nagysága 20 db 400 m2-es plot, egységes fajösszetétel

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Erdészeti adatbázis kiegészítése középformátumú digitális légifelvétel szegmentálásával nyert információk alapjánLombkorona és állomány-szint

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

kísérleti repülés, Hasselblad H1 kamera, 50.4 mm fókusztávolság, Phaseone P25 digital back (22 megapixel CCD chip w ith a size of 48.9 x 36.7 mm, 9 x 9 m pixel pitch, 4:3 ratio and 16 bits per pixel ADC)3 
sáv (Landsathoz hasonló tartomány), 0.5 m pixelméret

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

Felszínborítás-típus, Faállománytípus

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Saját készítésű optikai f ilterek (hogy a Landsat sávjaihoz hasonlító spektrális tulajdonságokat kapjanak)A távérzékelt felvételekre eleve elkészítettek texturális mutató rétegeket (GLCM homogeneity, mean 
and standard deviation - nem derül ki, hogy milyen egységekre)

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

PCA – az első főkomponensből számolták a textúra mutatókat eCognition multiresolution segmentation – korona, állomány és részlet szintek

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

NDVINIR/green ratioGLCM textúra

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Minták (sample) alapján fuzzy szabályok (feature space optimization segítségével), border optimization technikákkal javítás

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

lombkoronák szintjén a fajokra 0,81 overall accuracyrészlet szinten a tágabb (kor- és fajösszetétel) kategóriákra 0.76

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

erdészeti üzemtervi adatbázis (LHPO), terepi plotok alapján kijelölt minták

Megjegyzések, 
értékelés

Részlet szintjén a textúra-mutatók szerepe jelentős voltAz adatminőséggel (8-bit), illetve az optikai f ilterekkel nem elégedett a szerző, ennek tulajdonítja a lucosra kapott rosszabb eredményeket
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ID 28
Irodalom típusa Cikk
Szerző(k) Michael S. ChubeySteven E. FranklinMichael A. Wulder
Cím Object-based Analysis of Ikonos-2 Imagery for Extraction of Forest Inventory  Parameters
Megjelenés éve 2006
Forrás Photogrammetric Engineering & Remote Sensing
Kötet 72
Szám 4
Oldalak 383–394
Kulcsszavak -

URL http://citeseerx.ist.psu.edu/view doc/dow nload?doi=10.1.1.124.7703&rep=rep1&type=pdfszerveren: chubey_etal2006.pdf
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Észak-Amerika, Kanada (Alberta), boreális erdő (Pinus contorta, Picea glauca, Populus tremuloides)

Vizsgált terület nagysága 77 km2

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Üzemtervi adatok (erdőtípus, elegyarány, záródás, kor, magasság) előállítási lehetősége IKONOS 2 szegmentációjából előállított infók alapján

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

IKONOS 2 műholdfelvétel, 1 m pánkromatikus (450-960 nm), 4 m multispektrálisutóbbi hullámhossz-tartományai: blue (445 to 516 nm), green (506 to 595 nm), red (632 to 698 nm), and near-infrared (757 to 
853 nm)

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok

Felszínborítás-típus, Faállománytípus, korosztályok

A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók

Faállomány záródása, Famagasság, Elegyarány

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák

eCognition multiresolution segmentation – a NIR és a pánkromatikus réteg 3x-os súllyal (shape 0.2, compactness 0.3)

A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

1.Elegyetlen erdőtípusok szétválasztása: rezgőnyár vs tűlevelű: ratio NIR; többihez még: mean absolute difference to neighbors in the NIR band, standard deviation in the panchromatic band, mean 
absolute difference to neighbors: DEM2.Felszínborítási kategóriák szétválasztása: mean R, mean NIR, panchromatic ratio, …3.Pinus elegyarány: Mean near-infrared, mean DEM, mean of sub-objects 
standard deviation: NIR 4.Záródás: mean blue band, direction of sub-objects standard deviation5.Magasság – a vörös és NIR sávok alapján (relative and absolute mean difference to neighbors R és NIR 
mean of sub-objects standard deviation).6.Kor: mean DEM; standard deviation: DEM, near-infrared band (mean NIR), and red band (mean difference to brighter neighbors: red)

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

döntési fa szegmens-alapon: a folyamatos változókra ún. regression tree, a kategorikusakra classif ication tree

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Elegyetlen erdőtípusok szétválasztásánál overall accuracy 1.00, felszínborítási kategóriák 0.92, Pinus elegyarányánál 0.86, záródás 0.85, magasság 0.49, kor 0.57

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

Alberta Vegetation Inventory (fajösszetétel, záródás, magasság és kor, manuális légifotó-interpretációból, terepi ellenőrzéssel, GIS-ben)10 m-es DEMterepi mérések: AVI alapján rétegzett mintavétel, 51 
poligon, elegyetlen erdőkben, ezeken belül 3-3 random minta (összesen 153), 4-es szögszámláló-próba alapján

Megjegyzések, 
értékelés

A döntési fa módszerrel egyben kategóriahatárokat is kaptak az egyes változókra, amik kevéssé feleltethetőek meg az üzemtervezésben használt kategóriáknak
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URL
Vizsgált terület 
elhelyezkedése

Közép-Finnország, domináns fajok (Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula)

Vizsgált terület nagysága

Vizsgálat célja, 
méretaránya / felbontása

Felhasznált optikai 
távérzékelési adatok

EO-1 Hyperion hiperspektrális felvétel (L1B termék). 242 db spektrális csatorna, 356nm -2577 nm, ~10 nm sávszélesség. Térbeli felbontás: 30 m/pixel.Az adatokat multispektrálisra is újramintavételezték a 
terepi mintavételi helyekre, SPOT 4 HRVIR csatornakiosztásnak megfelelően.Felvételezés időpontja:május 5; június 2; július 3.Eredeti SPOT 4 HRVIR felvétel. 4 db spektrális csatorna, Zöld, Vörös, NIR, 
SWIR. Térbeli felbontás 20m/pixel

A távérzékelt adatok 
felhasználásával 
térképezett tematikus 
erdészeti kategóriák / 
objektumok
A távérzékelt adatok 
felhasználásával nyert 
kvantitatív erdészeti 
mutatók
A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
előfeldolgozási lépések

Atmoszférikus korrekció (FLAASH) mind a Hyperinet, mind a SPOT felvétel esetében. A nem használható Hyperion sávok kizárása az elemzésből, így 198 db spektrális sáv marad.

A távérzékelt 
felvételeken elvégzett 
dimenziócsökkentő, 
kiemelési és objektum-
lehatárolási technikák
A távérzékelt 
felvételekből közvetlenül 
származó vagy számított, 
a tematikus 
térképezésben sikerrel 
felhasznált mutatók

Broadband vegetációs indexek:VIgreen  (G-R)/(G+R)Simple Ratio (SRnir): NIR/RSimple Ratio (SRsw ir): NIR/SWIRReduced Simle Ratio (RSR)NDVINarrow band vegetációs indexek (21 féle) +REIP

A kvantitatív erdészeti 
mutatók kiszámítására / 
térképezésére sikerrel 
alkalmazott módszerek

(1) Lineáris korreláció az egyes spektrális sávok értékei és a terepen mért LAI között.

Elért megbízhatóság 
kvantitatív erdészeti 
mutatókra vonatkozóan

(1) Az egyes spektrális sávok és a LAI között az egész állomány tekintetében negatív korreláció volt megfigyelhető mindhárom időpontban (-0.8<R2<0). Legnagyobb változás május eleje és június eleje 
között f igyelhető meg. A legerősebb korreláció a vörös és SWIR csatornák esetében f igyelhető meg. Különválasztva a tűlevelű és lomblevelű adatokat, a NIR csatornák korrelációs értékei pozitívak lettek 
(lomblevelű: 0< R2 <0.8; tűlevelű -0.2< R2 <0.2), a többi negatív maradt. A lomblevelűek esetében erősebb korreláció f igyelhető meg, különösen a NIR csatornák esetében.Broadband VI és a LAI közti 
összefüggések:Azokkal a vegetációs indexekkel volt a legnagyobb a korreláció, amelyek tartalmaznak vízérzékeny SWIR sávokat. Az összes adat együttes elemzése esetén a SPOT sávokból számított 
indexek közül az RSR korrelált a legjobban a LAI-val (R2 = 0.76, RMSE= 0.52). Az egyes időpontokra külön-külön vizsgálat adatok esetében szintén az RSR érte el a legjobb értékeket a LAI becslése 
tekintetében májusban (R2= 0.81, RMSE= 0.47). A lomblevelűek esetében  erősebb volt az összefüggés minden index esetében,  mint a tűleveleűek esetében.Narrow band VI - LAI összefüggések:Az 
egyszerű arányszámításon alapuló indexek és a LAI között erősebb volt az összefüggés, mint a normalizált különbség indexek esetében. A legjobbak azok az indexek voltak,  amelyek NIR/NIR vagy 

A tematikus térképek 
(kvalitatív mutatók) 
előállítására sikerrel 
alkalmazott módszerek

Elért megbízhatóság 
tematikus kategóriákra 
vonatkozóan

Az elemzésbe bevont 
külső adatok (referencia- 
és ellenőrző-adatok, 
külső térinformatikai 
adatok)

LAI mérések terepen: (LAI-2000 PCA), 20 helyszínen (VALERI-netw ork előírásnak megfelelően: http://w 3.avignon.inra.fr/valeri/). 2 hetente történtek mérések a műholdfelvétel készítésének időszakában.

Megjegyzések, 
értékelés

Az átlagos spektrumértékek mind a tűlevelű, mind a lombhullató állományokban erős szezonalitást mutattak. Májustól júliusig a spektrális reflektanciagörbék alakulása megfelelt a vártanak (emelkedő NIR, 
erős vörös elnyelés megjelenése a lombhullató állományokban, stb.)
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