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1. fejezet

Bevezetés

Dolgozatomban a távérzékelt felvételek kiértékelése terén elért eredményeimet

mutatom be. Szakmai tevékenységem az elmúlt években egyaránt kiterjedt a

kutatás-fejlesztés, az alkalmazott problémamegoldás, valamint az oktatás és a

tananyagfejlesztés területére.

A kutatómunka ma már jobbára alkotóközösségekben folyik, a gyakorlati

problémák megoldása pedig még inkább kollektívák tevékenységéhez köt®dik.

Különösen igaz ez egy olyan er®s gyakorlati alkalmazásokkal rendelkez® terü-

let esetében, mint a távérzékelés. Az ismertetés során ezért mindig igyekeztem

körülhatárolni, hogy mivel járultam hozzá a bemutatott eredmények megvaló-

sulásához. Minden nagyobb rész bevezet®jében, illetve a fejezetek elején vagy

végén megadom a saját eredményeimet, a dolgozat összefoglalójában pedig �té-

zisszer¶en� szerepelnek azok. Kizárólag publikált eredményekre hivatkozom (ide

értve a két id®ben utolsó dolgozatot is, amelyeket közlésre elfogadtak).

Dolgozatom négy nagyobb egységb®l áll. Az I. rész fejezetei a távérzékelés

elméleti és gyakorlati áttekintését tartalmazzák. Ennek az összefoglalásnak a

szerepeltetését két okból is indokoltnak tartom. Egyrészt a dolgozat így ön-

tartalmazóvá és könnyebben olvashatóvá válik. Azok a témakörök szerepelnek

itt, amelyek valóban alapvet®nek tekinthet®k a távérzékelésr®l szóló publikáiók

megértéséhez. Másrészt pedig illusztrálja azt a tananyagfejleszt® munkát, amely

a távérzékelésr®l szóló egyetemi el®adásomhoz kapsolódik. Az els® részben sze-

repl® témakörök ugyanis ennek az el®adásnak jelent®s részét átfogják, tömör

kivonat formájában. Az oktatás kérdésére ezen bevezet® végén visszatérek.

A disszertáió II. részének fejezeteiben foglaltam össze mindazokat a szak-

mai eredményeket, amelyeket a távérzékelt felvételek elemzése terén elértem,

általában munkatársakkal együtt. A kutató-fejleszt® tevékenységem fókuszában

két nagyobb témakör áll. A felvételek képi tartalmának osztályozása, speiáli-

san a szegmens-alapú osztályozás, illetve az objektum-alapú képelemzés az egyik

nagyobb terület, amelynek a kutatásába már végz®s hallgatóként bekapsolód-

tam. A másik terület, a többforrású adatok együttes felhasználása (adatfúzió),

inkább saját intézeti gyakorlati feladataink megoldása során került az érdek-

l®désem homlokterébe. A két problémakör és alkalmazás találkozik is a mun-

káinkban, hiszen sikerült az adatok integrált felhasználásával az ¶rfelvételeken

hatékonyabb elkülönítést, osztályozást megvalósítani. Az itt leírt eredmények

egy olyan szellemi m¶helyhez köthet®k, amelyik több éve sikeresen tevékenyke-

5



dik az ELTE és munkahelyem, a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)

közötti együttm¶ködés keretében.

A dolgozat III. része a távérzékelés alkalmazásairól szóló fejezetekb®l áll. A

FÖMI-nél jelentkez® valós feladatok megoldásában is sikerült a szakma érdek-

l®désére is számot tartó eredményeket elérnem. Ezek az eredmények általában

éppen az el®bb említett szegmentálás, osztályozás és adatfúzió helyzetérzékeny

alkalmazásai révén valósultak meg. A feladatok oldaláról ki kell emelnem a te-

rületalapú támogatások távérzékeléses ellen®rzését, amely az általam vezetett

osztály delegált feladata. A Területalapú Támogatások Távérzékeléses Ellen-

®rzése (TámEll) projektben a képkiértékelés módszerei egy teljes konzisztens

módszertanba és eljárásrendbe illeszkednek, amelyek kidolgozását szintén szak-

mai eredményemnek tartom.

Dolgozatom IV. részében helyeztem el a távérzékelés oktatásáról szóló feje-

zetet, amelyben számot adok arról a tananyagfejleszt® tevékenységr®l, amelyet

az ELTE-n általam tartott, távérzékelésr®l szóló el®adás korszer¶ szinten tar-

tása érdekében folyamatosan végzek. A kidolgozott tananyagban nem sak az

Az I. részben bevezetett alapvet® fogalmak szerepelnek, hanem � az oktatás-

ban megfelel® részletességgel � bemutatásra kerülnek a II. részben leírt haladó

képelemzési módszerek és a III. részben ismertetett gyakorlati alkalmazások is.

Az utolsó két fejezetben a kutatás-fejlesztés, valamint az alkalmazások terén

elért és bemutatott eredményeim összefoglalása található.

Köszönetet mondok a témavezet®mnek, Dr. Fekete Istvánnak, kutatótársa-

imnak, els®sorban Dezs® Balázsnak és Giahetta Robertonak, jelenlegi és volt

kollégáimnak a Földmérési és Távérzékelési Intézetnél, saládomnak, baráta-

imnak minden együttm¶ködésért, támogatásért, a dolgozat elkészüléséhez való

hozzájárulásért.

2011-ben és 2012-ben a kutatások és publikáiók részben az Európai Unió

támogatásával, az Európai Szoiális Alap társ�nanszírozásával valósultak meg

(a támogatás száma: TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003).

6



I. rész

A távérzékelés elméleti és

gyakorlati áttekintése
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Dolgozatom I. részében a távérzékelésr®l adok átfogó ismertetést. A táv-

érzékeléses feladatok hatékony megoldásához nagy mennyiség¶ háttérismeret

elsajátítása és felhasználása szükséges. Az itt szerepl® néhány fejezet a távérzé-

kelés olyan összefoglalást tartalmazza, amely megkönnyíti a dolgozat olvasását

azáltal, hogy a szakterület fontosabb alapfogalmai bevezetésre kerülnek bennük

(lásd pl. : [30℄).

A távérzékelés alapjai, a felvételez®-rendszerek és felvételtípusok, valamint

az el®feldolgozás bemutatása után részletesebben tárgyalom a felvételek kiérté-

kelésének témakörét. Az ismertetés fókuszában a statisztikai módszerekre épül®

tematikus osztályozás áll, bele értve a pontosságvizsgálatot is.

A több éves kutató-fejleszt® munka és számos gyakorlati projekt elvégzése

során alakult ki az az felismerés, hogy a felvételek kiértékelésének fontosabb

fogalmait élszer¶ lenne egzakt matematikai eszközökkel is de�niálni. Sem a

szakkönyvek, sem maguk a szakemberek nem használnak ugyanis teljesen egy-

séges fogalomrendszert és ahhoz kapsolódó egységes �nevezéktant�.

A matematikai leírás iránti igényt az oktatásban szerzett tapasztalataim

meger®sítették. A gyakorló szakemberek, különösen azonos munkahelyen, ter-

mészetesen értik egymást, azonban az egyetemi képzésben a szakterület iránt

érdekl®d®, de ott még kezd®nek számító, ugyanakkor egzaktsághoz szokott hall-

gatók igénylik a világos és egyértelm¶, a tananyagban végig egységes meghatá-

rozásokat. Tapasztalatom szerint javult az oktatás min®sége, miután bevezettük

azt a matematikai leírást, amelyet dolgozatomban használok, és munkám egyik

eredményének tartok.

Ez a tömör leírás egyúttal megfelel az egyetemi el®adásom nagyobb els®, ala-

pozó részének is, s¶rített formában, de megjelenik benne a FÖMI-nél a kutatás

és az operatív feladatok végrehajtása közben szerzett szakmai tapasztalatom is.
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2. fejezet

A távérzékelés �zikai és

tehnikai alapjai

A távérzékelés olyan eljárás, amellyel elektromágneses hullámok közvetítésé-

vel szerzünk informáiót, általában a földfelszínr®l. Bizonyos alkalmazásoknál

a földfelszín helyett a légkörben, a vizekben vagy akár a felszín alatti rétegek-

ben is lehetnek a meg�gyelt objektumok. A felvételezés a tárgyak felszínér®l

visszavert, vagy a tárgyak által kibosájtott sugárzást rögzíti. Az alkalmazások

közös jellemz®je az, hogy az érzékel® nem áll közvetlen kapsolatban a vizs-

gált objektummal, hanem rendszerint nagyobb távolságról történik a vizsgálat,

és az informáiót az emberi szám által érzékelt tartománynál jóval szélesebb

spektrumú elektromágneses sugárzás hordozza. A távérzékelt felvételek felhasz-

nálásában egyaránt fontos a vizuális, szemmel történ® kiértékelés és a kvanti-

tatív, numerikus módszerek alkalmazása. Egy feladat megoldása során a �zikai

háttér ismeretéb®l kiindulva, megfelel® felvételek készítésével � alkalmas modell

alapján � a földfelszín elemi darabjainak tulajdonságaira következtetünk.

2.1. A távérzékelés kialakulása és fejl®dése

A távérzékelés létrejöttét nemsak a tehnológia fejl®dése tette lehet®vé, hanem

a természeti er®források átfogó felmérésének igénye is siettette a kialakulását.

A 60-as években nyilvánvaló lett, hogy egyes természeti er®források véges kész-

letei néhány évtizeden belül kiapadhatnak, illetve a megújuló er®forrásokban

és általában, a természetben visszafordíthatatlan negatív folyamatok indulhat-

nak meg. Egyértelm¶vé vált, hogy gazdálkodni kell a környezeti er®forrásokkal,

aminek els®, alapvet® tényez®je a pontos felmérés.

Ezzel együtt, az ¶rtehnika fejl®dése, a látható tartományon túli elektro-

mágneses sugárzást is jó hatásfokkal felvételezni képes szenzorok kifejlesztése,

valamint az adatátvitel sebességének és megbízhatóságának növekedése elveze-

tett az els® er®forrás-kutató m¶holdak kifejlesztéséhez és üzembe állításához.

1972-ben fell®tték az ERTS-1 (Earth Resoures Tehnology Satellite; kés®bb:

Landsat-1) m¶holdat, amely az els® volt a széles körben elérhet® földmeg�gyelési

adatokat szolgáltató holdak közül.

Az adatok feldolgozásához és értelmezéséhez a számítástehnika fejl®dése,

ezen belül az adatfeldolgozás sebességének növekedése, és az egyre jobb gra�kus
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képesség megadta a m¶szaki alapot. A felvételek kiértékelésének elméleti és gya-

korlati módszertana pedig már nagyban építhetett a digitális képfeldolgozásban

elért kutatási eredményekre.

A fent felsorolt tényez®k, amelyek lehet®vé tették a távérzékelés kialakulását,

a h®skor óta gyorsuló ütemben fejl®dnek. A tehnológia és a kutatási eredmények

által biztosított háttér mellett egyre több a távérzékelésre épít® alkalmazás,

amelyek igényei szintén a fejl®dést serkentik.

2.2. A távérzékelés �zikai alapjai

A távérzékelésben a meg�gyelt objektumokról elektromágneses sugárzás közve-

títi az informáiót az érzékel®höz. Elektromágneses sugárzáson a 10−10 µm és

1010 µm közötti hullámhosszú sugárzást értjük.

A dolgozatban tárgyalt alkalmazások többségénél a távérzékelt felvétel úgy

keletkezik, hogy a Nap által kibosátott elektromágneses sugárzás a földfelszín-

r®l visszaver®dik, és ebb®l a szenzorra es® energiamennyiséget mérjük. Ezen

kívül még két alapvet® eset fordul el®. Az egyiknél a földfelszín által kibosátott

h®sugárzást mérjük, a másiknál pedig a szenzor mellett elhelyezett eszköz ma-

ga bosájtja ki a sugárzást, amelynek a felszínr®l való visszaver®dését mérjük.

Utóbbi esetben aktív távérzékelésr®l beszélünk, passzív távérzékelésr®l pedig az

els® két esetben, vagyis akkor, amikor a mérés tárgya a visszavert napsugárzás

vagy a saját h®sugárzás.

A teljes elektromágneses spektrumnak a távérzékelés szempontjából jelent®s

részét két f® tartományra, az optikai és a mikrohullámú tartományra osztjuk.

A 0,3 és 15µm közötti intervallumot optikai sávnak nevezzük (ld. 2.1. ábra).

Az ide es® sugárzás a látható fényhez hasonlóan viselkedik, tömör anyagból

készült optikai eszközökkel (pl. tükör, lense) befolyásolható az útja: a sugár

megtörhet®, illetve visszaverhet®.

� A 0,3 és 3µm közé es® hullámsávban, az ún. re�ektív tartományban a Nap

által kibosátott sugárzás felszín által visszavert részét mérjük. Ezen belül

0,38 és 0,72µm között található a látható tartomány, 0,72 és 1,3µm között

a közeli infravörös, 1,3 és 3µm között pedig a közepes infravörös tartomány

(utóbbit egyes angol nyelv¶ források SWIR-nek � Short-wavelength Infra-

red � nevezik). A re�ektív tartományban sak nappali megvilágítás mellett

mérhet® a sugárzás, amelyet a légkör is befolyásol.

� 3µm-t®l kezdve a Nap sak minimálisan bosát ki távérzékeléssel mérhet®

sugárzást. A 3 és 7µm közé es® (angol nyelv¶ források által MWIR-nek �

Mid-wavelength Infrared � vagy IIR-nek � Intermediate Infrared � neve-

zett) tartomány kevésbé jelent®s a m¶holdas távérzékeléses meg�gyelések-

ben. Ebbe a tartományba esik az 1000 K fokos t¶z sugárzási maximuma,

így a földfelszíni tüzek detektálására használható.

� 7 és 15µm között helyezkedik el a távoli infravörös tartomány (LWIR �

Long-wavelength Infrared). Ebbe az intervallumba a felszín által kibosá-

tott h®sugárzás esik, ezért nevezik termális vagy emisszív tartománynak

is. A távoli infravörös sugárzás nem függ közvetlenül a bees® napsugárzás-

tól, ezért éjszaka is mérhet®, viszont a re�ektív tartományhoz hasonlóan

befolyásolja a légkör.
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Bár a Nap és a Föld, a földfelszíni objektumok bosátanak ki, illetve vernek

vissza bizonyos mérték¶ sugárzást a fent megadott intervallumokon kívül is, de

ez a földmeg�gyelés során sokkal kevésbé mérhet®, így ezekkel jellemz®en nem

foglalkozik a távérzékelés.

2.1. ábra. Az optikai sáv felépítése

A mikrohullámú tartományon az 1mm és 1m közötti hullámhossz-tarto-

mányt értjük, amelynek meghatározott részét a távérzékelésben a radarberen-

dezések és a passzív radiométerek hasznosítják. A mikrohullámú tartományban

a hullám amplitúdóján kívül fontos szerepet játszik a fázisa és a polarizáiója

is. A mikrohullámú távérzékelés nem függ a napsugárzástól (ezáltal a napszak-

tól, valamint a földfelszín és a Nap helyzetének viszonyától sem), és a sugárzást

lényegében nem befolyásolja a légkör állapota, tehát független pl. a felh®kt®l.

Sokkal érzékenyebb viszont a felszínborítás szerkezetére, geometriájára, és a víz

jelenlétére. Bizonyos hullámhosszú mikrohullámok a felszín alá is behatolnak. Az

aktív mikrohullámú rendszereknél (radar) a sugárzást a felvev® melletti eszköz

bosájtja ki. A passzív mikrohullámú rendszerek a földfelszín sugárzását észlelik,

amelyet a h®mérsékleten kívül a felszín �zikai, kémiai, geometriai tulajdonságai

határoznak meg.

A továbbiakban a re�ektív tartományt elemezzük, bemutatva, hogy a Nap

által kibosátott sugárzás milyen kölsönhatások után érkezik az érzékel®re. A

nagy távolság miatt a Föld közelében eleve jóval alasonyabb az intenzitás, mint

a Nap felszínén. A sugárzás a légkörön is áthalad a felszínre érkezése el®tt, illetve

a felszínr®l való visszaver®dése után is, miel®tt a szenzorhoz érkezik.

A napsugárzás karakterisztikája (2.2. ábra) nagyon hasonló a 6000K

◦
h®-

mérséklet¶ fekete test sugárzásához. A sugárzás maximuma 0,6 µm körül van,

ami a látható sárga és vörös szín között helyezkedik el. Az energiaáram a hul-

lámhossz növekedésével er®sen sökken, ami különösen a Földet (illetve a légkör

küls® részét) elér® napsugárzás gra�konján vehet® észre.

A légkörnek a Földet megközelít® napsugárzásra gyakorolt hatása nem

egyenletesen jelenik meg a hullámsáv-tartomány mentén, hanem bizonyos össze-

tev®k (els®sorban a víz, ezen kívül a széndioxid és az ózon) meghatározott hul-

lámhosszakon jobban sökkentik az energia áthaladását. Így a légkörön kívül

még viszonylag egyenletes képet mutató sugárzáseloszlási görbéhez képest a fel-

színen mérhet® sugárzási energia görbéjében jelent®s �leugrások� láthatók. A

legjelent®sebb ún. vízelnyelési sávok 0,9, 1,1, 1,3 és 1,9 µm környékén találha-
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2.2. ábra. A napsugárzás eloszlása a légkörön kívül és a tengerszinten

tók. Azonban a légkör részeskéi nemsak elnyelik a sugárzást, hanem visszaverik

és szórják is. A szenzoron mért sugárzáson belül jelent®s arányú az a rész, amely

nem közvetlenül a földfelszínr®l (illetve a földfelszínre sem közvetlenül a Naptól)

érkezik, hanem a légkör részeskéinek szórása miatt adódik hozzá a meg�gyelt

sugárzás energiájához.

Vizsgálataink szempontjából a legjelent®sebb kölsönhatás az elektromágne-

ses sugárzás és a földfelszín kölsönhatása, ugyanis az ezen keresztül megválto-

zott sugárzásból következtetünk vissza a földfelszín objektumaira, azok tulaj-

donságaira. Egy objektumra es® sugárzási energia háromfelé oszlik: egy része

elnyel®dik az objektumban, egy része áthalad rajta, egy része pedig visszaver®-

dik. A megoszlás aránya függ a hullámhossztól, de a három komponens összege

az energiamegmaradás elve értelmében minden hullámhossz esetén megadja a

bees® energiát. Tehát minden λ hullámhosszra igaz a következ® összefüggés:

EI(λ) = ER(λ) + EA(λ) + ET (λ),

aholEI a bees® (inident) sugárzás,ER a visszavert (re�eted), EA az elnyelt

(absorbed), ET az áthaladó (transmitted) része.

A gyakorlatban nagyon fontos tényez® a földfelszín objektumainak leírásá-

ban az ún. re�ektania, vagyis egy felszíndarabról visszavert és az oda bees®

sugárzásnak a hányadosa (ER(λ)/EI(λ)). A felszínborításoknak igen jellegze-

tesen alakul a re�ektaniájuk a hullámhossz függvényében, ezt adja meg az

ún. spektrális re�ektania-függvény (2.3. ábra).

A vizek visszaverése kisebb hullámhosszokon is alasony, 0,7 µm felett pedig

teljesen elt¶nik. A talajok re�ektaniája növekv® tendeniát mutat a hullám-

hossz függvényében, és minél szárazabb a talaj, annál magasabban fut a görbe.

A növényzet visszaverése különösen a közeli infravörös tartományban magas, és

a görbéjén több helyen is �leugrás� látható: 1,3, 1,9 és 2,6 µm körül a részben

már említett vízelnyelés miatt (a 0,9 és 1,1 µm körüli vízelnyelési sávoknál a

növények esetében kevésbé esik vissza a re�ektania), a látható tartomány két

keskeny intervallumában a kloro�llelnyelés miatt. A fejlettebb növényeknél ál-
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2.3. ábra. A víz, a talaj és a fejlett növényzet tipikus re�ektaniagörbéje

talában � a magasabb víztartalom, illetve az intenzívebb fotoszintézis miatt �

er®sebben mutatkozik az elnyelés. Ezt a tényt mennyiségileg is kihasználjuk,

amikor a fejlettséget a közeli infravörös és a látható sáv összehasonlításával ka-

pott érték kiszámításával jellemezzük.

Számunkra valójában a fordított irány a fontos, vagyis a spektrális

re�ektania-görbéb®l (illetve a annak a szenzorok által biztosított közelíté-

séb®l) szeretnénk megállapítani a felszínborítás jellemz®it. Ideális esetben a

függvényb®l minden esetben egyértelm¶en következne a felszíni objektum kilé-

te, a kapsolatot pedig egy adatbázisban lehetne tárolni. A környezeti hatások,

a felszínborítások sokféle el®fordulása miatt ez nem megvalósítható, hanem

más, rendszerint statisztikai módszerekkel érhetünk el közelít®, de kielégít®

eredményt.

2.3. Felvételkészítés távérzékeléssel

A távérzékeléses felvételez®-rendszerek három alrendszerb®l állnak: a felvev®esz-

közb®l (amely repül®gép vagy m¶hold fedélzetén található), az adattovábbítási

satornából és a földi el®feldolgozási rendszerb®l.

A felvev®eszközök egyik részét a fényképez® típusú rendszerek alkotják.

Spektrálisan a látható tartományon túl a közeli infravörös sáv egy részét fedik

le. Nagyobb területr®l egyszerre készítenek egy képet, amelyet hagyományosan

�lmre rögzítettek, az utóbbi években viszont a digitális kamerák kerültek el®tér-

be. A feldolgozás módjában már hosszabb ideje a digitális módszereké a dönt®

szerep, vagyis amennyiben a felvétel analóg �lmre készül, akkor is a szkenneléssel

kezdik a munkát, és a további feldolgozási lépések digitálisan történnek.

A felvev®eszközök másik részét a többsávos digitális pásztázó letapogatók ké-

pezik. Spektrális lefedésük kiterjedhet a távoli infravörös tartományig is. A re-

pülési irányra mer®leges síkokon mérik a sugárzás intenzitását. A régebbi rend-

szerek egy síknál is sok részletben, minden egyes földi képpontról külön mérték

az intenzitást, az újabb rendszerek egy sík összes képpontját egyszerre felvéte-

lezik.

A szenzorok az elemi felszíndarabról összegy¶jtött elektromágneses ener-

giából bizonyos, számunkra érdekes hullámhosszakhoz tartozó energia nagy-
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ságát határozzák meg. A beérkez® energiából érzékelt hullámhosszak az ér-

zékel® anyagától, illetve az elé helyezett sz¶r®kt®l függnek, amelyek a teljes

hullámhossz-tartomány egy-egy intervallumát engedik át. Így minden felvétele-

zett elemi felszíndarabhoz több intenzitásérték tartozik, az egyes hullámhossz-

intervallumoknak � spektrális sávoknak � megfelel®en. Ezzel lényegében a spekt-

rális re�ektania-függvényt mintavételezzük (ld. a 2.4. ábrát).

2.4. ábra. A fejlett növényzet tipikus re�ektaniagörbéje és néhány szenzor fel-

vételezési tartományai

2.5. ábra. A digitális ¶rfelvételek �felépítése�

Az így mért energia, illetve a re�ektania-függvény mintavételezésének �-

nomsága értelemszer¶en függ az elemi felszíndarab nagyságától, a hullámhossz-

intervallumok szélességét®l és egy elemi felszíndarab felvételezésének id®tarta-

mától.
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Egy többsávos digitális felvétel olyan mátrixként ábrázolható, amelynek min-

den eleme egy elemi felszíndarabnak felel meg; az elemek �koordinátái� kap-

solatban vannak a felszíndarab földrajzi helyével. A mátrixelemek maguk is

vektorok, melyek elemei egy felszíndarabon belül a különböz® spektrális sávok-

ban mért intenzitásértékeket tartalmazzák. A mért energia nagyságát nem lehet

tetsz®leges pontossággal ábrázolni, hanem diszkrét energiaszintekkel teszünk kü-

lönbséget az intenzitásértékek között (kvantálás). Ezt illusztrálja a 2.5. ábra: a

fels® képen egy országos ¶rfelvétel látható, melynek kinagyított, az egyes pixe-

leket külön-külön mutató részét a bal alsó kép mutatja, t®le jobbra pedig egy

kiválasztott pixelhez tartozó sávértékek láthatók.

Egy N sorból, M oszlopból álló többsávos digitális felvétel matematikailag

a következ®képpen írható le:

V =







~v11 . . . ~v1M
.

.

.

.

.

.

.

.

.

~vN1 . . . ~vNM






,

ahol B számú spektrális sávot feltételezve ~vij = (vij1, . . . , vijB). A mátrix koor-

dinátáinak és értékeinek pontos jelentése, értelmezése az alkalmazástól függ, és

az el®feldolgozás körébe tartozik a különböz® értelmezések közötti átszámítás. A

bevezetett terminológiára épül® tematikus osztályozási módszertant az 5., a 6.

és a 7. fejezetek ismertetik.
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3. fejezet

Távérzékelt felvételek típusai

és jellemz®i

Ebben a fejezetben a gyakorlatunkban legtöbbször használt m¶holdas

felvételez®-rendszereket tekintem át, olyan szempontok szerint soportosítva,

amelyeket a 3.1. alfejezetben ismertetek. Ez a III. részt tekintve is meghatáro-

zó, ugyanis ott ugyanebben a felépítésben kerülnek bemutatásra a gyakorlati

távérzékelési alkalmazások.

3.1. A m¶holdas felvételez®-rendszerek jellemz®i

A felvételez®-rendszereket három alapvet® kategória: a térbeli, a spektrális és az

id®beli tulajdonságaik szerint jellemezhetjük. Az egyes kategóriák paraméterei

meghatározott tehnikai és gazdaságossági összefüggésben állnak egymással; a

felvételez® rendszerek fejl®dése mellet sem lehet függetlenül kezelni ®ket.

A jellemz®k alábbi leírásában megadjuk, hogy a jelenleg általános használat-

ban lév® er®forrás-kutató m¶holdak esetében milyen tipikus paraméterértékek

fordulnak el®.

A térbeli tulajdonságok írják le a geometriai kapsolatot egy digitális

felvétel pixeljei (a 2.3. alfejezet végén bemutatott V mátrix sor- és oszlopkoor-

dinátái) és az általuk ábrázolt területegységek között.

� A területi lefedés a digitális pásztázó letapogatóknál gyakorlatilag a hala-

dási irányra mer®leges sík (a pászta) szélességét®l függ: ez az a távolság,

amelyr®l (megközelít®leg) egy id®ben készül a felvétel. Szokás a pászta

szélességével közel azonos hosszúságú képdarabot tekinteni egy feldolgo-

zási egységnek (képkeretnek). Erre mutató korlátozó szempont az is, ha

egy m¶hold nem tárolja el a vett adatokat, hanem valós id®ben továbbítja

azokat, mivel ekkor határt szab a képkeret hosszának.

A területi lefedés szempontjából el®nyös az a gyakorlat, amelyet néhány

m¶holdnál állítottak be: a Földhöz viszonyítva a m¶hold mindig ugyan-

azon a szabályos pályán, el®re de�niált �utakon� (path) mozog, így szabá-

lyos id®közönként nagy pontossággal ugyanarról a területr®l készít felvé-

telt.
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A területi lefedés jellemz®en 16 km × 16 km (szuperfelbontású felvételek)

és 2500 km × 2500 km (kisfelbontású felvételek) között változik.

� A térbeli felbontás azt írja le, hogy mekkora a föld felszínén a legkisebb

megkülönböztethet® felszíndarab, amely egy képpontnak felel meg. A fel-

vételezés során tulajdonképpen egy szabályos rásal felosztjuk a felszínt,

ahol a ráselemek az elemi felszíndaraboknak felelnek meg. Egy alkal-

mazásnál úgy kell megválasztani a felvételtípust , hogy a képpontméret

igazodjon a felmérni kívánt objektumok méretéhez. Ehhez azonban �gye-

lembe kell venni, hogy az ¶rfelvételeken általában (kell®en nagy kontraszt

esetén) a pixelméretnél kisebb objektumok is észrevehet®k, ugyanis ezek

sugárzása is hozzájárul az egyes képpontokhoz tartozó összegy¶jtött su-

gárzásértékhez.

A pixelméret a leggyakrabban el®forduló ún. nagyfelbontású felvételek ese-

tén 20m × 20m és 30m × 30m közötti, és az egyik irányban kb. 1 km ×
1 km-ig, a másik irányban kb. 0,6m × 0,6m-ig terjed.

A spektrális tulajdonságok határozzák meg a digitális felvétel pixelér-

tékei és a felvételezett területr®l érkez®, hullámsávtól függ® sugárzási értékek

közötti kapsolatot.

� A spektrális felbontás adja meg a felvételezett hullámsávok számát, a tel-

jes elektromágneses spektrumon belüli elhelyezkedésüket és a szélességü-

ket. Ezekb®l a paraméterekb®l kiolvasható a teljes lefedett hullámsáv-

tartomány. Két felvétel-típus közül azt tekintjük nagyobb spektrális fel-

bontásúnak, amelyik több részre osztja ugyanazt a hullámsáv-tartományt.

Egy adott alkalmazáshoz felhasználni kívánt felvételtípus kiválasztásánál

fontos szempont, hogy spektrálisan alkalmas legyen a meg�gyelt �zikai

jelenség részleteinek rögzítésére.

Az ún. pankromatikus szenzorok egy spektrális sávot felvételeznek, amely

lefedi a teljes látható tartományt, illetve belenyúlhat a közeli infravörös

tartományba. A leggyakrabban használt multispektrális szenzorok sávszá-

ma általában 3 és 7 között van, és a re�ektív tartomány többé-kevésbé

teljes lefedése mellett bizonyos szenzorok a termális infravörös sávot is

felvételezik.

� Az érzékel® a beérkez® energiamennyiséget digitális számokká (sávérté-

kek) alakítja. A radiometriai felbontás a kvantálás �nomságát jelzi : több

energiaszint nagyobb radiometriai felbontást jelent. A megkülönböztethe-

t® energiaszintek számát két szempont határozza meg. Egyrészt, korlá-

tozzák a tehnikai lehet®ségek, pl. a szenzorhoz kapsolt analóg/digitális-

átalakító érzékenysége. Másrészt, az energiaszintek számát érdemes a zaj-

szintérzékenység alatt tartani, hogy a sávértékek eltérését ne a véletlen zaj

határozza meg, hanem érdemi, szigni�káns különbséget jelentsen a földfel-

színt elhagyó sugárzásban.

Ennél a paraméternél kevesebb a változatosság: 7-8 bitt®l 10-12 bitig ter-

jed. A legelterjedtebben használt nagyfelbontású multispektrális szenzo-

roknál jellemz® a 7-8 bites felbontás, amely 128, illetve 256 szintnek felel

meg. A nagyobb radiometriai felbontáshoz (10-12 bit: 1024-4096 szint) tér-

beli felbontásban a skála két vége tartozik, vagyis a kisfelbontású, illetve

a szuperfelbontású felvételek soportja.
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Az id®beli tulajdonságok összefoglalóan azokat a felvételezéshez és az

adattovábbításhoz, el®feldolgozáshoz kapsolódó jellemz®ket jelentik, amelyek-

nél az id® dimenziója játszik szerepet.

� A visszatérési id® adja meg, hogy egy m¶hold milyen gyakran tud ugyan-

arról a területr®l felvételt készíteni. Ez a környezetben lejátszódó folya-

matok monitorozása szempontjából lehet fontos. A különböz® folyamatok

igen eltér® igényt támasztanak ezzel a jellemz®vel szemben: egy árvíznél

gyakorlatilag óráról órára kell követni az elöntést, az aszály monitoro-

zásánál 2-3 naponta szükséges egy-egy ¶rfelvétel, míg növénytérképezési

alkalmazásoknál évente (a vegetáiós id®szakon belül) összesen 4-5 felvétel

is elég a megfelel® pontossághoz.

A visszatérési id® de�níiójánál megkülönböztetjük azt az esetet, amikor

a élterületnél a felvételezés geometriája is megegyezik az egymást követ®

felvételeknél (a terület a felvételnek ugyanazon a részén, a m¶hold me-

r®leges vetületéhez képest ugyanannyival eltolva található), és amikor a

geometria nem egyezik meg (az egymás utáni felvételeken eltér® pozíión,

eltér® felvételezési geometriával látszik a terület). A visszatérési id® sök-

kenthet® azáltal, ha az egész érzékel®t el lehet fordítani a repülési irányra

mer®legesen vagy azzal párhuzamosan, így az egyszerre felvételezett pászta

helyzete változhat a m¶hold mer®leges vetületéhez képest.

A kisfelbontású holdak akár naponta több felvételt is készítenek ugyanarról

a területr®l (nem feltétlenül ugyanazzal a geometriával), a nagyfelbontású

holdak tipikus visszatérési értéke 16-24 nap, míg szuperfelbontású felvéte-

leknél gazdaságossági korlátokat is �gyelembe véve egy területr®l évente

általában nem készül egynél több felvétel.

� Az id®kritikus alkalmazásoknál fontos a felvételezett adatokhoz való hoz-

záférés ideje, vagyis hogy a felvételkészítést®l mennyi id® telik el, amíg

az adatok a felhasználóhoz jutnak. A leggyorsabb mód, ha a felhasználó

azonnal letölti a m¶holdról a vett adatokat rádiókapsolaton keresztül. A

jelenleg üzemel® m¶holdak többségénél viszont az a jellemz®, hogy a vett

adat néhány meghatározott földi vev®állomás valamelyikére kerül, ahon-

nan a rendszerkorrekió elvégzése után továbbítják a felhasználóhoz, amely

a továbbítás módjától függ®en 1-2 napot (hálózati átvitel) vagy 3-5 napot

(postai továbbítás) vesz igénybe.

Az egyéb tulajdonságok közül itt sak az árat említjük meg, amelynek meg-

ítélésénél nemsak egyszer¶en egy adott nagyságú területre vonatkoztatott egy-

ségárat kell �gyelembe venni, hanem azt is, hogy a feldolgozás eredményeként

várható haszon hogy viszonyul a befektetett pénzösszeghez.

3.2. Nagyfelbontású ¶rfelvételek

A tematikus térképezési alkalmazások szempontjából a legfontosabb a nagy-

felbontású ¶rfelvételek soportja. Három m¶holdsaládot ismertetünk, amelyek

nagyfelbontású szenzora hasonló paraméterekkel rendelkezik, így az alkalmazá-

sok többségénél hatékonyan kiegészítik, helyettesítik egymást.

Az amerikai Landsat m¶holdsaládban az 1972-es indulás óta a 8. hold a leg-

újabb, ezen kívül még a 7. üzemel. A hagyományosan használt TM (Themati
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Mapper), illetve ETM+ (Enhaned Themati Mapper Plus) szenzorokat, illet-

ve a Landsat 8-as m¶holdon (LDCM) m¶köd® OLI (Operational Land Imager)

szenzort úgy tervezték, hogy kiemelten alkalmasak legyenek a növényzet felméré-

sére � pl. a mez®gazdasági és erdészeti alkalmazásokban �, illetve ehhez részben

kapsolódva a talajok, illetve a k®zetek meg�gyelésére. A rögzített földfelszí-

ni pályáknak köszönhet®en az áthaladások jól tervezhet®k el®re. A konstelláió

együttesen négy egymást követ® nap alatt Magyarország teljes fedését el tudta

készíteni.

Landsat 5 TM és Landsat 7 ETM+

Területi lefedés 185 km × 185 km

Térbeli felbontás mindkett®nél: 30 m; 120 m (termális), a 7-esnél

még 15 m (pankromatikus) is szerepel

Spektrális sávok 7 (3 látható, 1 közeli infra, 2 közepes infra, 1 ter-

mális) mindkett®nél, a 7-esnél még 1 pankromati-

kus is szerepel

Radiometriai felbontás 8 bit

Visszatérési id® 16 nap (azonos geometria)

Az 1986-ban elindított frania SPOT (Système Pour l'Observation de la

Terre) m¶holdsalád élja a Landsat-hez hasonló adatok biztosítása, jobb terü-

leti paraméterekkel. Ez egyrészt a térbeli felbontás növelését jelenti. Másrészt

nagyfokú rugalmasságot jelent a felvételezett területben: a földi vev®állomásról

végzett programozással a szenzor elfordítható, képes oldalra tekinteni, így sokkal

kevésbé kötött a felvételezett terület elhelyezkedése a pályához képest. A spekt-

rális tulajdonságok az alkalmazások többségének megfelelnek, leginkább sak a

közepes infravörös sáv hiánya okoz problémát a SPOT 2-nél és a SPOT 6-nál.

A m¶holdsalád jelenleg a legfontosabb távérzékeléses adatszolgáltató az EU-s

mez®gazdasági támogatások ellen®rzéséhez.

SPOT 5 HRG (Haute Résolution Géométrique)

Területi lefedés 60 km × 60 km (pankromatikus);

80 km × 80 km (multispektrális)

Térbeli felbontás 5 m (pankromatikus); 10 m; 20 m (közepes infra)

Spektrális sávok Multispektrális: 4 (2 látható, 1 közeli infra,

1 közepes infra); Pan: 1

Radiometriai felbontás 8 bit

Visszatérési id® 1-3 nap (programozással)

Az indiai IRS (Indian Remote Sensing) m¶holdsalád állandó fejl®dés mel-

lett többféle típusú távérzékelési adatot szolgáltat. A LISS III. szenzor (Linear

Imaging and Self Sanning Sensor) az el®z® két m¶holdsaládnál bemutatot-

takhoz hasonló paraméter¶ nagyfelbontású felvételeket készít, a LISS IV-nél a

kedvez® spektrális tulajdonságok megtartása mellett jelent®sen megnövelték a

térbeli felbontást.
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IRS 1C/1D/P6/R2 LISS III.

Területi lefedés 141 km × 141 km

Térbeli felbontás 5,8 m (pankromatikus); 23 m; 70 m (közepes inf-

ra)

Spektrális sávok Multispektrális: 4 (2 látható, 1 közeli infra, 1 kö-

zepes infra); Pan: 1

Radiometriai felbontás 7 bit

Visszatérési id® 24 nap (azonos geometria)

Megemlítjük, hogy a monitorozási feladatokban a nagyfelbontású felvétele-

ket jól kiegészítik a közepes felbontású szenzorok által készített képek, vagyis a

WiFS (Wide Field Sensor, illetve AWiFS: AdvanedWiFS) szenzor valamivel ki-

sebb térbeli felbontású, viszont nagyon nagy területi lefedést biztosító felvételei.

Az IRS 1C és 1D holdakat úgy tervezték, hogy párban m¶ködve jól kiegészítsék

egymást, így a m¶szaki tulajdonságaik is igen hasonlóak.

3.3. Kisfelbontású ¶rfelvételek

Az els®sorban meteorológiai, hidrológiai és oeanográ�ai feladatokra tervezett,

az üzemeltet® National Oeani and Atmospheri Administration nevét visel®

NOAA m¶holdsalád által készített felvételeket elterjedten alkalmazzák a nö-

vényzet meg�gyelésében is. A saládban körülbelül két évenként bosájtottak

fel egy újabb m¶holdat. Jelenleg a NOAA 18-as jelzés¶ a legújabb. Az AVHRR

szenzor (Advaned Very High Resolution Radiometer) nevében a nagyon nagy

felbontás a radiometriára vonatkozik: az 1024 kvantálási szint a bevezetés id®-

szakában tényleg kiemelked® volt, és ilyen szempontból ma is a legjobbak között

áll. A képpontmérete és a területi lefedése is igen nagy, így a szenzor inkább

nagy területek átfogó monitorozására alkalmas. Adott vev®állomás esetén egy-

egy holdnak naponta általában 6 áthaladását lehet venni, ezek közül legtöbbször

1 olyan nappali felvétel van, amelyik elég jó geometriával mutatja a vev®állomás

néhányszáz kilométeres környezetét. ([15℄)

NOAA AVHRR/3

Területi lefedés 2500 km × 2500 km

Térbeli felbontás 1100 m

Spektrális sávok 5 (1 látható, 1 közeli infra, 1 közepes inf-

ra/termális (napszaktól függ®en változik), 2 ter-

mális)

Radiometriai felbontás 10 bit

Visszatérési id® 1-6 felvétel/nap (változó geometriával)

3.4. Szuperfelbontású ¶rfelvételek

Napjainkban egyre nagyobb a kereslet olyan ¶rfelvételekre, amelyekkel lehet®vé

válik a földfelszín térképezése kb. 1 m-es vagy �nomabb pixelmérettel, vagyis
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készíthet®k olyan felvételek, amelyek térbeli felbontása a légifelvételekéhez ha-

sonló. Ezt az igényt elégítik ki a 2000-es évek elejét®l széles körben hozzáférhet®

adatokat szolgáltató szuperfelbontású szenzorok. Bár spektrálisan még gyengéb-

bek, mint a nagyfelbontású felvételek (nins közepes infravörös sáv), de a nagy

térbeli és radiometriai felbontásnak köszönhet®en gyakran olyan tematikus in-

formáió olvasható ki a szuperfelbontású felvételekb®l, amely egyébként nem

állna rendelkezésre. Az Ikonos és a QuikBird m¶hold felvételei éveken keresz-

tül a területmérés f® adatforrásai voltak az EU-s mez®gazdasági támogatások

ellen®rzésénél.

Ikonos

Területi lefedés 11 km × 11 km � 30 km × 30 km

Térbeli felbontás Multispektrális: 4 m; Pankromatikus: 1 m

Spektrális sávok Multispektrális: 4 (3 látható, 1 közeli infra); Pan:

1

Radiometriai felbontás 11 bit

Visszatérési id® 1-3 nap (programozással)

QuikBird

Területi lefedés 14 km × 52 km

Térbeli felbontás Multispektrális: 2,4 m; Pankromatikus: 0,6 m

Spektrális sávok Multispektrális: 4 (3 látható, 1 közeli infra); Pan:

1

Radiometriai felbontás 11 bit

Visszatérési id® 1-3 nap (programozással)

Napjainkra a �klasszikus� szuperfelbontású szenzorok helyét bizonyos szem-

pontból modernebb felvételez®-rendszerek vették át. A GeoEye-1 a jelenlegi leg-

�nomabb, 41 m-es pixelméret mellett kiemelked® helyzeti pontosságot biztosít.

A WorldView-2 a szokásos 4 sávon kívül egy �tengerparti� kék (oastal blue),

sárga, vörösél (red edge) és egy további közeli infravörös sávot kínál. A Pléiades-

1A/1B-konstelláió együttesen 1 napos visszatérési id®t biztosít, és képes az

ún. tri-stereo felvételezésre, vagyis egy áthaladás során három irányból is felvé-

telezni ugyanazt a területet, amely er®s alapot nyújt a sztereo-fotogrammetriai

kiértékeléshez.
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4. fejezet

Távérzékelt felvételek

el®feldolgozása

A közvetlenül a m¶holdakról vett távérzékelt adatokon bizonyos el®feldolgozási

m¶veleteket kell végrehajtani, miel®tt felhasználjuk a vizuális vagy numerikus

kiértékelésben. Egyrészt, a �nyers� adatokat bizonyos hibák terhelik, amelyeket

lehet®ség szerint ki kell küszöbölni. Ide tartozik pl. a légkör zavaró hatása, a

szenzor torzításai, a hordozóeszköz (m¶hold, repül®gép) mozgásának szabályta-

lanságai, a domborzat egyenetlenségéb®l adódó eltérések és a szomszédos terüle-

tekr®l történ® átsugárzás. Másrészt, a hatékony feldolgozás érdekében érdemes

minden felvételt egységes geometriai és radiometriai rendszerbe transzformálva

kezelni. Ennek kiemelt jelent®sége van akkor, amikor egy alkalmazáson belül

használunk több felvételt.

A m¶holdfelvételeken bizonyos korrekiós lépéseket már a földi vev®állomá-

son, a felhasználóknak történ® átadás el®tt elvégeznek. Ezeket a lépéseket össze-

foglalóan rendszerkorrekiónak hívjuk. Intenzitást érint® és geometriai m¶vele-

teket egyaránt magába foglal.

Az el®feldolgozási m¶veleteknek két nagy soportját különböztetjük meg:

� Az intenzitás-korrekió alatt összefoglalóan azokat a m¶veleteket értjük,

amelyekkel a felvételek képpontjainak a sávonkénti intenzitását módosít-

juk. Egy részük globális abban az értelemben, hogy a változtatást leíró

függvény a teljes felvételen egységes, nem függ az adott képpont helyét®l

és környezetét®l, sak az intenzitásától. A másik részük lokális, tehát pél-

dául a szomszédos képpontok értéke is befolyásolja a függvény értékét. Az

intenzitás-korrekiónak két f® élja van:

•
A képhelyreállítási (restoration) tehnikák a felvétel �zikai h¶ségét

segítik el®. Ide tartozik els®sorban a radiometriai korrekió.

•
A képi látvány javítását szolgáló m¶veletek (enhanement) élja a fel-

vételek optimalizálása vizuális kiértékeléshez. Ide tartozik például a

kontrasztfokozás, az éldetektálás, az élkiemelés és a pontszer¶ kép-

hibák kisz¶rése. A látvány javítását szolgáló m¶veletek után általá-

ban nem végezhet®k el a digitális képanalízis (numerikus, statisztikai

feldolgozás) egyes lépései, mivel nem invertálhatóan változhatnak a

pixelértékek.

22



� A geometriai korrekió segítségével a nyers m¶holdfelvétel pontjait össze-

függésbe hozzuk a földfelszíni pozíiójukkal (ezt a m¶veletet georeferálás-

nak nevezzük), majd ezt a kapsolatot felhasználva a felvételt egy meg-

adott vetületi, térképi rendszerbe transzformáljuk.

4.1. Intenzitás-m¶veletek

Az intenzitás-m¶veleteket rendszerint megel®zi egy általános vizsgálat, melynek

során a felvétel képpontjainak intenzitás-eloszlását vizsgáljuk a vizuális vagy

numerikus feldolgozásra való alkalmasság szempontjából. A ténylegesen végre-

hajtott lépések nagyban függnek a felhasználás éljától, ugyanis az emberi szem

és agy teljesen más szempontok alapján tesz különbséget a felvételen látható

objektumok, felszínborítások között, mint a numerikus értékekkel dolgozó szá-

mítógépes algoritmusok.

4.1.1. Elemi képpontstatisztikák készítése

Az elemi képpontstatisztikák hasznosak a vizuális és a numerikus kiértékelés

el®készítése során is. Egy N sorból és M oszlopból álló, B sávos digitális felvé-

tel esetén tekinthetjük a pontok számát (N ∗M), illetve egy kiválasztott sávra a
pixelértékek minimumát, maximumát, átlagát, szórását és mediánsát (a rende-

zett minta középs® elemét). Vizsgálhatjuk az intenzitásértékek teljes eloszlását,

vagyis a tapasztalati s¶r¶ségfüggvényüket.

A bevezetett terminológiát használva például a b. sáv (b ∈ [1..B]) átlagát a
következ®képpen számolhatjuk a V N ×M méret¶, B sávos távérzékelt felvétel

esetén:

µb =
1

N ∗M

N
∑

i=1

M
∑

j=1

vijb

Az egyes képsávok külön-külön történ® vizsgálatán túl hasznos két vagy több

sáv együttes viselkedésének a vizsgálata is. Az intenzitásértékek nem függetlenek

egymástól a különböz® spektrális sávokban, ezek összefüggését fejezi ki a kova-

riania. Egy felvétel a. és b. sávja (a, b ∈ [1..B]) közötti kovarianiát a következ®
képlettel számolhatjuk ki:

Σab =
1

N ∗M − 1

N
∑

i=1

M
∑

j=1

(vija − µa)(vijb − µb)

A képletb®l is adódik, hogy a felvétel minden lehetséges sávpárjának kova-

rianiáját tartalmazó mátrix szimmetrikus, és a f®átlóban nemnegatív elemek

találhatók.

A kovarianiánál általában kezelhet®bb mennyiség a korreláió, amelyet szin-

tén két sáv között értelmezünk, és kiszámításához a kovarianiát osztjuk a két

sáv szórásával:

corrab = Σab/(σa ∗ σb)
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A korreláió értéke mindig −1 és 1 közé esik. A nagyobb abszolút érték

er®sebb összefüggést jelent, a nulla körüli értékek pedig a két sáv függetlensé-

gére utalnak. Pozitív érték esetén az egyik sáv értékének növekedésével együtt

jellemz®en a másik sáv értéke is növekszik. A korreláió vizsgálata hasznos a

vizuális megjelenítésben és a numerikus kiértékelésben is, mivel kiválaszthatjuk

azokat a sávokat a további feldolgozásra, amelyek együttesen több informáiót

hordoznak.

A hisztogram a statisztikában megszokott módon az egyes elemek � esetünk-

ben a spektrális sávok számának megfelel® dimenziós intenzitásvektorok � el®-

fordulási gyakoriságát (vagy relatív gyakoriságát) adja meg. Az áttekinthet®ség

kedvéért szokás az összes sávból kiválasztani néhányat, és sak ezekre vizsgálni

az eloszlást. A 4.1. (a) ábrán egydimenziós hisztogram látható egy ¶rfelvétel

kiválasztott sávjáról, ahogy a képfeldolgozó szoftverben megjelenik.

(a) (b)

4.1. ábra. Egy ¶rfelvétel-sáv hisztogramja (a) és egy háromsávos felvétel hisz-

togramkihúzása (b); szürkével az eredeti, színessel a kihúzott hisztogram

4.1.2. Radiometriai korrekió

A képhelyreállítási tehnikákhoz tartozó radiometriai korrekióval a felvétel pi-

xeljeinek digitális értékéb®l (digital number, DN) következtethetünk vissza a

földfelszín �zikai paramétereire. A rendelkezésre álló korrekiós, kalibráiós ada-

tok és a feldolgozás igényeinek függvényében a re�ektív hullámsávok esetében a

radiometriai korrekió következ® szintjeit különböztethetjük meg:

� A radiania a szenzorra érkez® elektromágneses sugárzás intenzitása. Mér-

tékegysége a W/(m2 ∗ µm ∗ sr). A digitális értékkel legtöbbször lineáris

kapsolatban áll, melynek meredekségét gain-nek, konstans tagját o�set-

nek nevezi a szakirodalom. A sávonkénti gain- és o�set-értékeket � mivel
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id®ben változhatnak a szenzorok üzemmódjától és a detektorok korával

járó degradáiótól függ®en � általában az ¶rfelvételekkel együtt biztosítja

a forgalmazó.

� A ToA-re�ektania (top of atmosphere re�etane, �légkör tetején mérhet®

re�ektania�) a felszín visszaverésének, vagyis a visszavert és a bees® su-

gárzás arányának olyan közelítése, amely nem veszi �gyelembe a sugárzás

és a légkör közötti kölsönhatást. A radianiából számolható, �gyelembe

véve a Nap, a felvételezett terület (földi képpont) és a szenzor geometriai

viszonyát, valamint az adott hullámsávban bees® napsugárzás intenzitását

(irradiania).

� A felszíni re�ektania számításánál a ToA-re�ektaniából kiindulva vég-

rehajtjuk a légköri korrekiót, vagyis �gyelembe vesszük azokat a kölsön-

hatásokat, amelyekben a Napról a földfelszínre es®, illetve a földfelszínr®l

a szenzor felé haladó sugárzás részt vesz. Els®sorban a vízpára, az ózon

és a szén-dioxid hatásával számolunk. A távérzékelés fejl®désével több �-

zikai modellt alakítottak ki a légkör hatásainak minél jobb közelítésére

(pl. LOWTRAN, MODTRAN), amelyek segítségével elvégezhet® a légkö-

ri korrekió.

4.1.3. Látványjavítást szolgáló intenzitás-m¶veletek

A látványjavító m¶veletek élja a felvétel megjelenítési tulajdonságainak meg-

változtatása a vizuális, emberi szemmel történ® értelmezés pontossága érdeké-

ben. Az esetek egy részében a javítás során ténylegesen megváltoznak a pixel-

értékek, másik részében viszont az eredeti pixelértékek változatlanul hagyása

mellett sak a megjelenítéshez használt paramétereket (Look-up Table, LUT)

állítják be a élnak megfelel®en. Az el®bbi esetben az átalakítás után már nem

végezhet®k el a numerikus feldolgozás lépései, mivel általában nem invertálható

transzformáióról van szó, és elveszítjük a földfelszíni �zikai paraméterekkel való

kapsolatot.

A hisztogram-transzformáió egy globális átalakítás abban az értelemben,

hogy a felvétel összes képpontjára ugyanazt a függvényt alkalmazza; adott pont-

ban sak az eredeti intenzitástól függ az értéke, a pont helyzetét®l és a környez®

pontoktól nem. Célja legtöbbször a felvétel kontrasztosabban, nagyobb dinami-

kával történ® megjelenítése, de matematikailag minden olyan m¶veletet idesorol-

hatunk, amelyek a hisztogram alapján globálisan számolják ki a megjelenítéshez

használt új pixelértékeket. Több ¶rfelvétel együttes vizuális alkalmazásánál szo-

kásos az ún. hisztogramillesztés (histogram mathing) használata, amikor a kü-

lönböz® felvételek megjelenítését egymáshoz is igazítják, így a felvételek közötti

határoknál nem jelenik meg éles átmenet (4.2. ábra).

A hisztogram-transzformáió egyszer¶, nagyon gyakran használt esete az

ún. kontrasztkihúzás. Tegyük fel, hogy egy felvétel spektrális sávjaiban az

intenzitás-értékek ábrázolási tartománya az [1..H ] egész-intervallum. Sávonként
(b ∈ [1..B]) a következ®ket hajtjuk végre. A kontrasztkihúzás els® lépéseként

megállapítunk egy hmin
b és egy hmax

b értéket, amelyek a számunkra érdekes

intenzitás-értékek alsó és fels® határát jelentik. A megjelenítéshez használt új

pixelérték a hmin
b -nél kisebb vagy azzal egyenl® pixelek esetében 1 lesz, a hmax

b -

nál nagyobb vagy azzal egyenl® pixelértékek esetében H , a kett® közötti értékek

pedig lineárisan skálázódnak az [1..H ] intervallumra (4.1. (b) ábra).
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(a) Hisztogramillesztés nélkül (b) Hisztogramillesztéssel

4.2. ábra. Három elemi felvételb®l készített mozaik

(

© SPOT Image (2008), All rights reserved)

Az alsó és fels® határt gyakran a sávátlagból és a kovarianiából számítják:

hmin
b = max(µb − α ∗ σb, 1)

hmax
b = min(µb + α ∗ σb, H)

Az α együttható értékét általában 2 és 3 között választják meg. Kisebb érték

kontrasztosabb látványt eredményez, viszont több pixel esetén fordul el®, hogy

a minimális vagy maximális (telített) intenzitással kerülnek megjelenítésre.

A sz¶rések lokális, környezetfügg® m¶veletek a különböz® zajok, illetve kép-

hibák eltávolítására. A látvány javításán kívül a �zikai h¶ség helyreállítására

is használhatók, ha nyilvánvaló, hogy a pontszer¶ hibákat nem a földfelszínen

ténylegesen mutatkozó jelenség, hanem a felvételezés vagy az adatátvitel zaja,

hibája okozza.

A sz¶rések során a megjelenítéshez használt új értékek kiszámítása meg-

adott méret¶ súlymátrixszal történik, amelyet �végigsúsztatunk� a felvételen.

Egy N sorból, M oszlopból álló V digitális felvétel b. sávjára (b ∈ [1..B]) al-
kalmazva a 2P + 1 sorból és 2Q + 1 oszlopból álló (a [−P..P ], illetve [−Q..Q]
egész-intervallumokkal indexelt) K maszkot, a következ® konvolúiós képlettel

határozhatjuk meg az eredményként kapott V ′
felvétel megfelel® sávértékeit.

V ′

ijb =
P
∑

p=−P

Q
∑

q=−Q

Vi+p,j+q,b ∗Kpq

A fenti képlet az i ∈ [P + 1..N − P ] és j ∈ [Q + 1..M − Q] feltételek
fennállása esetén hivatkozik a V felvétel érvényes koordinátáira. Amennyiben

a teljes [1..N ] × [1..M ]-re szeretnénk számolni a konvolvált értékeket, meg kell

oldani az 1-nél kisebb és az N -nél, illetve M -nél nagyobb indexek kezelését (pl.

nulla-érték behelyettesítésével, ahol ez értelmezhet®).
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Szokás az eredményt normálni a maszk elemeinek számával (tehát (2P +1)∗
∗ (2Q+ 1)-gyel), vagy lehet eleve a maszk elemeit normálni.

A legegyszer¶bb konvolúiós maszk az 1-esekb®l álló mátrix, amely az ere-

deti felvétel simítását hajtja végre. A lokális élek, tehát sötétb®l világosba vagy

világosból sötétbe történ® átmenetek felismerésére szokás a deriváltból, vagyis

a gradiensb®l származtatott operátorokat használni. A sötétb®l világosba való

átmeneteknél, amikor az intenzitás er®sen növekszik, a derivált pozitív, nagy

értéket vesz fel � ezen az összefüggésen alapulnak a Prewitt- és a Sobel- operá-

torok. A Laplae-operátorok pedig a második derivált közelítésén alapulnak: a

sötétb®l világosba történ® átmenet �közepénél� az intenzitásfüggvénynek in�e-

xiós pontja van, ahol az els® derivált lokális maximumot ér el, vagyis a második

derivált metszi a nullát. A három féle operátor egy-egy irányához tartozó mát-

rixát láthatjuk a 4.3. ábrán.





−1 0 1
−1 0 1
−1 0 1









−1 0 1
−2 0 2
−1 0 1









0 1 0
1 −4 1
0 1 0





4.3. ábra. Élkeresésre használt Prewitt-, Sobel- és Laplae-operátorok

A konvolúiós maszkkal végzett simítás hátránya, hogy a pontszer¶ zajok

kisz¶résén kívül az éleket is elkeni, amely nehezíti a vizuális értelmezést és az

automatikus objektumfelismerést. Ezt a problémát küszöböli ki az ún. élmeg-

®rz® simítás (edge preserving smoothing). A konvolúiós maszkokhoz hasonlóan

a pixelek új értékének kiszámítása egy megadott (pl. 3 ∗ 3-as) környezet pi-

xelértékeinek �gyelembevételével történik, viszont a lineáris kombináió helyett

a környezetbe es® pixelértékek rendezett sorozatának középs® elemével, vagyis

mediánjával számolunk.

Szintén a lokális hibákat hivatott kiküszöbölni a többségi döntésen alapuló

simítás, amelyet azonban jellemz®en nem az intenzitásértékekre, vagyis nem az

eredeti felvételre, hanem a tematikus osztályozás végeredményére szokás alkal-

mazni. Az eljárás során egy-egy pixel értékét a megadott környezetben el®forduló

pixelértékek közül a leggyakrabban el®fordulóval helyettesítjük. El®írható, hogy

sak akkor történjen meg a sere, ha a leggyakrabban el®forduló értéket legalább

a környezet adott számú képpontja felveszi.

4.2. Geometriai transzformáió

Az egyszer¶sít® szemlélet szerint a m¶holdfelvételek képpontjainak értékét a

�földfelszínre terített négyzetrás� elláiba es® felszíndarabok sugárzási viszo-

nyai határozzák meg. A gyakorlatban azonban a nyers m¶holdfelvételek kép-

pontjainak megfelel® földfelszíni területdarabok pozíióját bonyolult összefüg-

gések jelölik ki. Ezt a helyi domborzatból adódó geometriai hatások mellett a

felvételezés jellege, illetve olyan torzító tényez®k befolyásolják, mint a Föld for-

gásából adódó, nyírásszer¶ hatást eredményez® soreltolódás. A szenzort hordozó

eszköz magasságának, helyzetének és sebességének változásaiból is adódhatnak

eltérések. A szenzor oldalranézéséb®l és az egy pixelre vonatkozó rögzített látó-

szögb®l következ® panoramikus torzítás is gyakori jelenség. A széles lefedettséget
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biztosító szenzoroknál pedig általában megjelenik a Föld görbületéb®l következ®

torzítás.

A geometriai korrekiót nemsak egy-egy felvétellel kapsolatban értelmez-

hetjük, hanem a többforrású adatok feldolgozásában is fontos szerepe van. A

különböz® geometriával készült, adott esetben eltér® pixelmérettel rendelkez®

felvételeket egy közös geometriai, térképi alapra kell hozni. Így tudjuk egy közös

térinformatikai, távérzékelési rendszerben együttesen felhasználni a különböz®

szenzorral készült, eltér® képpontméret¶, id®pontú, spektrális tartalommal ren-

delkez® felvételeket.

A geometriai korrekió els® lépéseként, a georeferálás során meghatározzuk

azt a függvényt, amelyik megadja a nyers m¶holdfelvétel pontjai és azok földi

koordinátái közötti összefüggést. A második lépésben egy meghatározott vetüle-

ti, térképi rendszer adott kiterjedés¶ és s¶r¶ség¶ szabályos ráshálójába vetítjük

át, transzformáljuk a felvételt egy újramintavételezési eljárás használatával.

A transzformáiós függvényt alapvet®en kétféle módszerrel határozhatjuk

meg:

� Az analitikus módszerhez nagyon pontosan kell ismerni és matematikailag

le kell tudni írni a m¶hold és az ábrázolt földterület geometriai viszo-

nyát meghatározó tényez®ket, amelyekb®l felállítható egy modell. El®nye,

hogy az adatok ismeretében viszonylag egyszer¶en elvégezhet® a felvétel

áttranszformálása. Hátránya viszont, hogy maguk a paraméterek nehe-

zen határozhatók meg, és gyakran még a legpreízebb paraméterbeállítás

mellett sem érhet® el az elvárt földfelszíni pontosság.

� Az illeszt®pontok módszerével olyan felszíni pontokat (ún. földi illeszt®-

pontokat, Ground Control Points � GCP) keresünk, amelyek jól beazo-

nosíthatók a nyers felvételen (ld. 4.4. (a) ábra), és az elvárt pontossággal

ismerjük a földfelszíni koordinátáikat, például szerepelnek egy már ge-

oreferált felvételen (4.4. (b) ábra) vagy térképen, vagy GPS-es helyszíni

méréssel bemértük. Ezután a függvényt az ismert koordinátapárok alapján

interpoláióval vagy approximáióval, a legkisebb négyzetek módszerével

határozhatjuk meg. El®nye az, hogy nem kell pontosan el®re ismerni a

geometriai viszonyokat leíró modellt, hátránya viszont a kijelölt pontok

meghatározásával járó nagyobb � esetleg helyszíni mérést kívánó � mun-

ka.

A gyakorlatban a transzformáiós függvény egy kétváltozós, kétérték¶ függ-

vény, amely a térképi koordináta-rendszerb®l a nyers felvétel koordináta-

rendszerébe mutat. Tehát F -fel jelölve a függvényt, (U, V )-vel a térkép vagy

referenia-kép, (X,Y )-nal a nyers felvétel koordináta-rendszerét, egy (u, v) ∈
∈ (U, V ) térképi pontra az (x, y) = (F1(u, v), F2(u, v)) képlet adja meg a nyers

felvétel megfelel® pontjának koordinátáit.

A transzformáiós függvény legtöbbször egy kétváltozós, kétérték¶ polinom.

Az elméleti leírásokban legfeljebb hatodfokú polinomok szerepelnek. A gyakor-

latban legfeljebb harmadfokú polinomokkal dolgozunk, mivel a magasabb fok-

szám esetén az illeszt®pontoktól távolabbi területeken nagyon megnövekedhet a

pontatlanság.

Amennyiben másodfokú polinomokkal nem lehet a kell® pontosságot elérni

az illeszt®pontokon, a legmodernebb � jellemz®en szuperfelbontású � felvételek
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esetében inkább két harmadfokú polinom hányadosát alkalmazzák, amelyben a

magasság is részt vesz a számításban (Rational Polynomial Coe�ients, RPC).

A transzformáiót úgy hajtjuk végre, hogy a térképi rendszerben meghatá-

rozott, fentebb említett rásháló minden egyes (pixelközéppontnak tekintett)

pontjára (többsávos felvételek esetén értelemszer¶en minden spektrális sávra)

kiszámoljuk a pixelértéket. A pixelértéket a nyers felvételnek az a képpontja

adja, amelyet a transzformáiós függvény meghatároz. A teljes végeredményt

illusztrálja a 4.4. () ábra.

Ugyanakkor transzformáiós függvénnyel kiszámolt koordináta a nyers felvé-

telen legtöbbször nem egész koordinátára esik, vagyis nem egyértelm¶en mutat

egy képpontra. Ilyenkor több lehet®ségünk van az intenzitásérték meghatáro-

zására valamelyik újramintavételezési eljárás használatával, így például a leg-

közelebbi szomszéd (nearest neighbourhood, NN) módszerével, a bilineáris inter-

poláió (bilinear interpolation, BI) vagy a köbös konvolúió (ubi onvolution,

CC) segítségével. Ezek az eljárások sorrendben egyre simább � id®nként túlzot-

tan sima, elmosódott � újramintavételezett képet eredményeznek, ugyanakkor

a m¶veletigényük is egyre nagyobb. A gyakorlatban további újramintavételezési

eljárások is használhatók, azonban a fentiek a leggyakoribbak.

(a) Nyers (b) Referenia () Transzformált

4.4. ábra. Geometriai transzformáió az illeszt®pontok módszerével
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5. fejezet

Távérzékelt felvételek

kiértékelése

A távérzékeléses adatgy¶jtés jellemz®inek és a gy¶jtött adatok el®feldolgozásá-

nak ismertetése után ebben a fejezetben a távérzékelt felvételek kiértékelésének

módszereit mutatom be. Az alapmódszerek ismertetése után els®sorban a kvan-

titatív, numerikus kiértékelési módszert részletezem, egységes formális keretet

használva a fejezetben. A III. részben ismertetend® gyakorlati alkalmazások egy

része alapvet®en a kvantitatív kiértékelési módszerre épít, teljes egészében vagy

bizonyos részletekben használva az itt ismertetett statisztikai alapú eljárás lé-

péseit.

A felvételkiértékelés élja a felszínborítás, a földfelszíni objektumok egyes

�zikai jellemz®inek, állapotának a meghatározása. A kívánt végeredmény rend-

szerint a megadott terület elemeinek osztályba sorolása, vagyis egy tematikus

térkép elkészítése. Bár a feldolgozás során folytonos mennyiségeket használunk

a számításokban, a kívánt tematikus végeredmény azonban általában diszkrét

értékekkel, véges számú élosztállyal írja le a vizsgált területet. Ugyanakkor a

élosztályok tematikája sokféle lehet. A feladathoz felhasznált felvételek több

spektrális sávot tartalmaznak, több id®pontban készülhetnek és több adatfor-

rásból is származhatnak.

5.1. A kiértékelési módszerek általános jellemz®i

A kiértékelési módszerek eredményével szemben elvárt jellemz®ket térbeli, spekt-

rális és id®beli szempontok alapján értékelhetjük. Az elvárt jellemz®k adott eset-

ben függhetnek a rendelkezésre álló felvételek tulajdonságaitól és a környezeti

paraméterekt®l.

A felvételkiértékelésnek két alapmódszere a vizuális interpretáió és a kvan-

titatív, numerikus kiértékelés.

Napjainkban a vizuális interpretáiót is messzemen®en támogatják a szá-

mítógépek, azonban a tematikus döntéseket a felvételeken látható informáió

alapján � színárnyalatok, tónuskülönbségek, mintázat, geometriai szerkezet, id®-

beli fejl®dés � a kiértékel® személy hozza, vagyis azok az emberi szaktudástól

függenek.
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A kvantitatív, numerikus kiértékelési módszernél a tematikus döntések meg-

hozatala is számítógépen, beprogramozott feltételek alapján történik, er®sen

építve a számítógépek tárolási és feldolgozási kapaitására.

A tehnikai fejl®dés következtében a számítógépes kiértékelés el®nye az utób-

bi években folyamatosan er®södik abban a tekintetben, hogy ugrásszer¶en meg-

n®tt a gazdaságosan feldogozható adatok mennyisége, és ezzel egyre inkább lehe-

t®vé válik a nagy területek egységes, objektív kiértékelése, nagyobb tematikus

részletességgel és pontossággal. Kifejezetten a digitális képelemzési, ezen be-

lül a távérzékeléses módszerekkel kapsolatos kutatásoknak köszönhet®, hogy a

geometriai összefüggések felismerésében és a mintázatelemzésben is megn®tt a

számítógépes módszerek szerepe, bár általában továbbra sem haladja meg az

emberi szakértelem súlyát.

A kiértékelés során a felvételekben tárolt, mintavételezés útján keletkezett

numerikus informáióból kell visszakövetkeztetni a földfelszín mérhet® �zikai

mennyiségeire, illetve ezeken keresztül egyéb lényeges számszer¶ vagy leíró jel-

leg¶ tulajdonságaira. Egy adott alkalmazásban azonos tematikus kategóriába

sorolt földfelszíni elemek sugárzási tulajdonságaiban is lehet eltérés az elem he-

lyét®l, az id®t®l és egyéb, a felszínt befolyásoló tényez®kt®l függ®en. Valamint,

a földfelszínt elhagyó és a felvételez® által mért elektromágneses jel közötti kap-

solatot befolyásolja pl. a légkör és a domborzat.

Bár elképzelhet®, hogy a földfelszínen mérhet® mennyiségek és a tematikus

kategóriák közötti kapsolatot néha tisztán elméleti úton, a �zikai modellb®l

származtatjuk, de ez nem jellemz®. Ehelyett legtöbbször reprezentatív mintá-

kat, úgynevezett refereniaadatokat használunk. Ismert kategóriákhoz tartozó,

a földfelszín ismert helyeir®l származó spektrális informáiót összegy¶jtve, és

feltételezve, hogy az azonos kategóriához tartozó területek spektrálisan azono-

san vagy hasonlóan viselkednek, a nem ismert területek tematikus kategóriájára

következtethetünk.

Ez a távérzékelt adatok kiértékelésének egy alapvet® ismérve: a felmérend®

terület kis részén (legfeljebb 5-10%-án) hagyományos földi módszerekkel végre-

hajtott felmérés eredményét távérzékeléssel jóval nagyobb területre terjesztjük

ki. A refereniaadatokat az osztályozóeljárás �betanításán� kívül az osztályozási

eredmény tesztelésében, a pontosságvizsgálatban is használjuk. Ideális esetben

a tanuló- és a teszt-refereniaadatok diszjunktak. A �tanulóadat� kifejezés a ko-

rai mintafelismer® rendszerekb®l származik, amelyek olyan értelemben voltak

�taníthatók�, hogy a kapott mintákhoz (beleértve a meg�gyelt eredményt és

az annak megfelel® ismert tematikus kategóriát) folyamatosan, adaptív módon

hozzáigazították a bels® paramétereiket, amelyek alapján a döntéseket hozták.

Az elméleti tárgyalásban és az informatikai megvalósításnál a többsávos di-

gitális felvételeket egy mátrixként fogjuk fel, amelynek elemei a földfelszín folt-

jainak felelnek meg, egy elem pedig a legkisebb meg�gyelhet® felszíndarabot

ábrázolja. A mátrixelemek a megfelel® felszíndarabról érkez® mérési eredményt,

vagyis a sugárzás mért intenzitását mutatják.

A képi adatrendszer jellemz®en több sávból áll, így a mátrixelemek maguk

is vektorok, melyek elemei a spektrális sávoknak felelnek meg. Egy N sorból,

M oszlopból álló, B spektrális sáv adatait tartalmazó felvétel tehát a követke-

z®képpen írható le:
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ahol ~vij = (vij1, . . . , vijB). Egy távérzékelt felvétel mátrixának elemei elméleti-

leg folytonos mennyiségeket tartalmaznak, azonban a digitális tárolás során �

amikor a mért sugárzási energiát nem tetsz®leges pontossággal, hanem kvantál-

va ábrázoljuk � az intenzitásértékek rendszerint egy egész intervallum értékeit

vehetik fel. Vagyis vijb ∈ [1..H ], ahol H a megkülönböztetett intenzitásértékek

száma. Minden sáv esetén egyenl® H értéket tételezünk fel, ami nem jelenti az

általánosság megszorítását.

A távérzékeléses módszerek elméletei tárgyalásának és illusztrálásának szem-

léletes eszköze az intenzitástér (vagy mérési tér, angolul measurement spae

vagy feature spae), amely a hagyományos térábrázolástól eltér® szemléletet va-

lósít meg. A felvételek fent bemutatott ábrázolásánál a �koordinátatengelyek�

(a V mátrix sorai és oszlopai, illetve az egy képpontot reprezentáló ~vij vektor

indexei, vagyis az elemeinek sorszámai) a térbeli koordinátákat és a spektrális

sávokat jelölik, és az elemek intenzitásértékeket tartalmaznak. Az intenzitástér

tengelyei viszont az egyes spektrális sávoknak felelnek meg, a koordináták pedig

az intenzitásértékeket jelölik. Az intenzitástérben tehát egy pont helye a sugár-

zása (egyes sávokban mért) intenzitásának felel meg, és nins kapsolatban a

pont térbeli helyzetével. Egy ¶rfelvétel pixeleinek intenzitástérbeli ábrázolását

mutatja az 5.1. ábra.

Az intenzitástérben egy ponthoz értékként hozzárendelhetjük például a fel-

vételen az adott intenzitású pontok számát. Így a fenti V mátrix által repre-

zentált ¶rfelvétel intenzitástérbeli megfelel®je felírható az alábbi V ′ ∈ N(HB)

mátrix-szal, amely tulajdonképpen a kép (minden sávját �gyelembe vev®, több-

dimenziós) hisztogramja.

∀(h1, . . . , hB) ∈ [1..H ]B : V ′

(h1,...,hB) =

N
∑

i=1

M
∑

j=1

χ(vij1 = h1 ∧ . . . ∧ vijB = hB)

A pixelek intenzitástérbeli közelsége a nekik megfelel® sugárzási, spektrális

értékek hasonlóságát jelenti. Az azonos felszínborításhoz tartozó pixelek tehát az

intenzitástérben várhatóan egymáshoz közel, tömör ponthalmazokként jelennek

meg. A gyakorlatban a ponthalmazok alakja és kiterjedése igen változatos lehet.

A különböz® felszínborításokhoz tartozó halmazok egymásba nyúlhatnak, illetve

a gyakorlatban egymásba is nyúlnak. Ez egyebek között abból adódik, hogy az

alkalmazott � adott számú spektrális sávra kiterjed®, véges sok energiaszintet

megkülönböztet®, a sugárzást meghatározott nagyságú földfelszíndarabról össze-

gy¶jt®, nem tetsz®legesen s¶r¶ id®közönként ismételhet® � mérések egymástól

eltér® felszínborításokra is adhatnak azonos értéket. A ponthalmazok egymásba

nyúlása okozza a tematikus kategóriák valószín¶ségi eloszlással történ® leírása

és az ez alapján végrehajtott osztályozás során elkövetett tévesztéseket.
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(a) (b)

() (d) (e)

(f) (g)

(h) (i)

5.1. ábra. Az intenzitástér szemléltetése. A részábrák jelentése: (a) � az eredeti

¶rfelvétel ; (b) � a képpontok háromféle kategóriába sorolását megadó ún. lus-

tertérkép; () � az 1. kategóriát, a kifejlett kultúrnövényzetet képvisel® pixelek;

(d) � a 2. kategóriát, a vegyes és átmeneti felszínborítást képvisel® pixelek; (e) �

a 3. kategóriát, a talajokat képvisel® pixelek; (f) � a teljes felvétel képpontjainak

intenzitástérbeli ábrázolása két kiválasztott sávra, pirossal jelölve a leggyakoribb

képpontokat; (g), (h), (i) � rendre az 1., a 2. és a 3. kategóriát képvisel® pixelek

intenzitástérbeli képe.
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5.2. A képelemzés alapfeladata

A távérzékelésben a képelemzés élja, hogy a kiinduló képi adatrendszer minden

pixeljét hozzárendeljük a élkategóriák, osztályok valamelyikéhez. A élkategó-

riák halmaza az alkalmazástól függ®en igen változatos lehet, pl. egy klasszikus

növénytérképezési alkalmazásban a növényfaj, katasztrófa-felmérési alkalmazá-

sokban az érintettség, súlyosság mértéke, a felszínborítás osztályozása során

a kategóriarendszer (nómenklatúra) valamely szintjén szerepl® felszínborítási

besorolás. A képelemzés lényegében két f® részre osztható. Az els® lépésben

meghatározzuk az osztályok jellemz®it az osztályok reprezentatívnak tekintett

részhalmazaiból kiindulva. A második lépésben a teljes kiindulási adatrendszert

besoroljuk valamilyen numerikus módszerrel az els® lépésben meghatározott jel-

lemz®k alapján.

A bemeneti képi adatrendszer összeállhat ugyanannak a felvételnek több

spektrális sávjából, ugyanazon felvev® különböz® id®pontban készített felvétele-

ib®l, vagy akár különböz® felvev®k által készített felvételekb®l. A hozzárendelés

során mindenekel®tt a pixelek intenzitásértékét használjuk, valamint általában

a refereniaadatok is részt vesznek az osztályozó betanításában és a hibavizsgá-

latban. Els®sorban ezt, vagyis a képpontok intenzitásán és a refereniaadatokon

alapuló módszertant részletezzük jelen szakaszban és a 6. fejezetben. Ezen kí-

vül lehet®ség van arra is, hogy a pixelek mellett a környezetükben el®forduló

intenzitásértékeket, a textúrát és egyéb, nem távérzékelt adatokat is �gyelembe

vegyük. Utóbbiakra a 12. fejezetben szerepelnek példák.

Az intenzitásértékek alapján történ® osztályozásnak vannak egyszer¶, az in-

tenzitástérbeli távolságon vagy alakzatokon alapuló módjai. Pl. egy képpontot

sorolhatunk abba az osztályba, amelyiknek a középpontjától (a pixelértékek

átlagától) a legkisebb a távolsága, vagy amelyikbe a kérdéses képponthoz leg-

közelebbi egy vagy több képpont esik (�legközelebbi szomszéd�, �legközelebbi

k-pixel�). Ezeknél a módszereknél az osztály jellemz®ib®l viszonylag kevés infor-

máiót használunk fel (az átlagot, illetve egy vagy néhány képpont intenzitását).

Felvehetünk olyan többdimenziós alakzatokat (pl. az intenzitástér koordi-

nátatengelyeivel párhuzamos téglatesteket), amelyek magukba foglalják az osz-

tályok összes pixelét. Ezek azonban egyrészt nem adnak informáiót a pixelek

eloszlásáról az alakzaton belül. Másrészt, fellép az átfedés a különböz® osztá-

lyokhoz tartozó alakzatok között, tehát az átfed® részeken az alakzatba tartozás

önmagában nem dönti el a pixelek hovatartozását; más besorolási szempontot

is �gyelembe kell venni.

Az el®z® módszer továbbfejlesztése az, amikor az osztályokat nem zárt alak-

zatokkal, hanem a pixelek alapján számolt (besült) valószín¶ségi eloszlásokkal

írjuk le. Míg a zárt alakzatok esetében egy képpont vagy teljesen az osztályba

tartozik, vagy egyáltalán nem, a továbbfejlesztett módszernél 0 és 1 között tet-

sz®legesen meghatározhatjuk, hogy egy pixel mekkora valószín¶séggel tartozik

az osztályhoz. Egy konkrét valószín¶ségi eloszlást feltételezve minden osztálynak

és minden valószín¶ségi értéknek megfelel egy alakzat � a s¶r¶ségfüggvény adott

valószín¶séghez tartozó izovonala vagy szintvonala �, amely körbehatárolja az

intenzitástérnek azokat a pontjait, amelyek legalább a megadott valószín¶ség-

gel az osztályhoz tartoznak. Amennyiben például normális eloszlást tételezünk

fel, a kapott alakzatok az intenzitástér dimenziószámának megfelel® ellipszoidok

lesznek.

A valószín¶ségi eloszlásokat használó módszernél egy pixelt abba az osz-
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tályba sorolunk, amelyikben az ilyen érték¶ pixelek gyakrabban fordulnak el®,

vagyis amelyiknél a pixel a legnagyobb valószín¶séghez tartozó alakzaton belül

van. Ez a maximum-likelihood osztályozási módszer alapelve.

A statisztikai módszerek több okból is kiemelten alkalmasak a távérzéke-

lésben el®forduló mintafelismerési feladatok megoldására. Egyrészt, a termé-

szet magában hordoz egy adott mérték¶ véletlenszer¶séget, amely a távérzékelt

adatokban megjelen® kisebb eltéréseken keresztül bizonytalanná teszi a élkate-

góriák határozott elkülönítését. Másrészt, annak ellenére, hogy a tanulóadatok

hovatartozásának, valós kategóriájának ismerete is lehet bizonytalan, a statiszti-

kai módszerek egy határon belül nem érzékenyek erre a bizonytalanságra. Ezen

kívül, a kategóriákat leíró intenzitástérbeli alakzatok lehetnek átfed®k, vagy-

is különböz® kategóriák objektumairól származhat ugyanaz a mérési eredmény.

Tehát pl. Magyarországon lehetséges, hogy az év egy bizonyos id®szakában egyes

kukoriatáblák az ¶rfelvételeken nagyon hasonló képet mutatnak a napraforgó-

táblákhoz, vagy nehéz különbséget tenni egyes búza- és árpatáblák között. A

statisztikai mintafelismerési rendszerekkel ilyen esetekben is dönthetünk amel-

lett az eredmény mellett, amely nagy valószín¶séggel a legjobb.
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6. fejezet

A statisztikai tematikus

osztályozás

A tematikus osztályozásnál a kiindulási képi adatrendszer minden pixeljéhez egy

élkategóriát (osztályt) rendelünk a következ® adatok alapján:

1. A élkategóriák halmaza:

ω1, . . . , ωKF
,

aholKF a élkategóriák száma. (Az F indexet a kés®bb ismertetésre kerül®

teljes osztályozási folyamat leírásával való egységesség kedvéért használ-

juk.)

2. Az egyes osztályokhoz tartozó pixelek valószín¶ségi eloszlása:

p(~v|ω1), . . . , p(~v|ωKF
)

Vagyis p(~v|ωk) adja meg a ~v intenzitásvektorok s¶r¶ségfüggvényét,

amennyiben ~v a k. osztály eleme.

3. Az egyes osztályok el®re ismert (�a priori�) el®fordulási valószín¶sége a

teljes képen:

p(ω1), . . . , p(ωKF
)

Tehát p(ωk) annak a � más informáiótól független � valószín¶sége, hogy

a kép egy pixelje a k. osztályba tartozik. Ez az összetev® opionális:

nem mindig ismert, illetve rendszerint sak közelít® érték áll rendelkezésre

pl. egy korábbi felmérésb®l az adott területre. Amennyiben nem állnak

rendelkezésre, vagy nem kívánjuk használni az el®zetes valószín¶ségeket,

értéküket azonosnak (1/KF ) tekintjük. Az osztályozás eredménye kevésbé
függ az osztályok el®re ismert valószín¶ségét®l, mint a s¶r¶ségfüggvényük-

t®l.
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4. A téves osztályozásoknak a felhasználó által meghatározott veszteségi ér-

tékei: jelöljük λ(ωk, ωl)-vel (vagy röviden λkl-lel) azt az elemi vesztesé-

get, amelyet egy ωl-beli pixel ωk osztályba történ® sorolása okoz. (k, l ∈
∈ [1..KF ]) Ez az összetev® szintén opionális; hiánya esetén a helyes osztá-
lyozás (λkk) veszteségét 0-nak, míg minden helytelen osztályozás (λkl, k 6=
= l) veszteségét egységnyinek tekintjük.

Célunk, hogy meghatározzuk a kiindulási képi adatrendszer pixeljeinek az

osztálybesorolását, vagyis a következ® mátrixot:

C(F ) =









c
(F )
11 . . . c

(F )
1M

.

.

.

.

.

.

.

.

.

c
(F )
N1 . . . c

(F )
NM









c
(F )
ij ∈ [1..KF ],

ahol KF az osztályok száma. Ehhez a fenti négy feltétel mellett keresünk egy

g reláiót, amely megadja a kapsolatot a felvétel pixelértékei és az osztályok

között. A gk : [1..H ]B → R (k ∈ [1..KF ]) ún. diszkriminánsfüggvények halmaza
alapján egy ~v vektort abba az ωk osztályba sorolunk, amelyre gk(~v) maximális.
Amennyiben tehát a gk diszkriminánsfüggvények ismertek, a g reláió a követ-

kez®képpen írható fel :

g = {(~v, k) |~v ∈ [1..H ]B, k ∈ [1..KF ], gk(~v) =
KF
max
l=1

gl(~v)}

Ez a reláió azért nem függvény, mert az osztályok érintkezésénél ugyanarra

az intenzitásvektorra több gk függvény is adhat azonos értéket. Ezekben az

esetekben a hozzárendelést másik szabállyal kell megtenni.

Ahogy a refereniaadatok bevezetésénél szerepelt, a diszkriminánsfüggvé-

nyek meghatározása rendszerint tanulóadatok alapján történik, bár ritkán el®-

fordul, hogy elméleti alapon, �zikai modellb®l származnak. A statisztikai alapú

mintafelismer® rendszerek a tematikus kategóriák s¶r¶ségfüggvényét használják

a döntésekben. A s¶r¶ségfüggvényeket viszont általában nem ismerjük el®re,

hanem a tanulóadatokból besüljük. Az esetek egy részében a s¶r¶ségfüggvény

alakját ismertnek tételezzük fel (pl. normális eloszlás), és a tanulóadatokból

sak a paramétereiket besüljük (a normális eloszlásnál az átlagot és a szórást),

ezekben az esetekben a módszert paraméteresnek nevezzük. A nem-paraméteres

esetekben a s¶r¶ségfüggvény alakját sem ismerjük. A paraméteres eljárásokat

általában könnyebb megvalósítani, de az alkalmazásuk el®feltétele annak isme-

rete, hogy a kategóriák valóban a megadott eloszlásnak felelnek meg. A nem-

paraméteres eljárások jobban tudnak igazodni egy tetsz®leges alakú eloszláshoz,

azonban bonyolultabbak az ezekre épül® rendszerek, és sokkal nagyobb számú

tanulóadatra van szükség.

6.1. A maximum likelihood- és a Bayes-

osztályozás

Az el®z® alfejezetben bevezetett terminológiát felhasználva az ún. maximum-

likelihood döntési szabály diszkriminánsfüggvényei: gk(~v) = p(~v|ωk)p(ωk). Vagy-
is a maximum-likelihood-szabály abba az ωk osztályba sorol egy ~v intenzitás-

vektort, amelynél p(~v|ωk)p(ωk) ≥ p(~v|ωl)p(ωl), minden l ∈ [1..KF ]-re.
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Ez a döntési szabály minden egyes ~v intenzitásvektorhoz azt az osztályt ren-
deli, amelyikbe a legnagyobb valószín¶séggel tartozik, mivel egy adott ~v vektorra
p(~v|ωk)p(ωk) maximalizálása ekvivalens p(ωk|~v) maximalizálásával. A feltételes

valószín¶ség de�níiója szerint ugyanis

p(ωk|~v)p(~v) = p(~v ∩ ωk) = p(~v|ωk)p(ωk),

és ezt felhasználva

p(ωk|~v) = p(~v ∩ ωk)/p(~v) = p(~v|ωk)p(ωk)/p(~v).

Amennyiben veszteségi értékek is rendelkezésre állnak, használhatjuk az osz-

tályozáshoz az ún. Bayes-döntést. Egy osztályozási módszer Bayes-optimális, ha

az átlagos veszteséget minimalizálja. A diszkriminánsfüggvények alakja gk(~v) =
= −L~v(k), ahol L~v(k)-val egy adott ~v vektor ωk osztályba történ® sorolásából

származó átlagos veszteséget jelöljük:

L~v(k) =

KF
∑

l=1

λklp(ωl|~v)

Behelyettesítéssel belátható, hogy a maximum-likelihood-osztályozás a

Bayes-osztályozás speiális esete a 6. fejezetben bemutatott elemi veszteség-

mátrixot használva. (λkl = χ(k 6= l); k, l ∈ [1..KF ])
Az egyes osztályok s¶r¶ségfüggvényének a tárolása igen nagy mennyiség¶

memóriát igényelhet, ha sokféle intenzitásérték fordulhat el® az osztályban, és

ha a s¶r¶ségfüggvényt teljesen általánosan tároljuk, vagyis minden el®forduló

intenzitásértékhez megadjuk a relatív gyakoriságot. Ez a nem-paraméteres eljá-

rások már említett hátránya. Amennyiben B sávunk van és az egyes sávokban

H intenzitásértéket különböztetünk meg, a s¶r¶ségfüggvény ábrázolásához HB

értéket kell eltárolni. Egy lehetséges és gyakran alkalmazott megoldás, hogy pa-

raméteres eljárást alkalmazunk, melynek során a s¶r¶ségfüggvényt egy kell®en

sima, analitikus függvénnyel közelítjük � természetesen amennyiben ez lehetsé-

ges, vagyis a s¶r¶ségfüggvény alakja ezt megengedi. A távérzékelésben a para-

méteres eljárások közül nagyon gyakran használjuk a normális eloszlással való

közelítést.

Egyváltozós esetben, amely a távérzékelésnél egysávos felvételeknek felel

meg, a normális eloszlás s¶r¶ségfüggvénye az ωk k ∈ [1..KF ] osztályra a kö-

vetkez®:

p(v|ωk) =
1

(2π)
1

2σk

exp

(

−
1

2
(v − µk)σ

−
1

2

i (v − µk)

)

,

az osztályt tehát két skalár-paraméterrel, az átlaggal (µk) és a szórással (σk) jel-

lemezzük. Többváltozós esetben, d sávot tekintve az eloszlás paraméterei (szin-

tén az ωk osztályt tekintve) az egyes sávok átlagai (µkb, ahol b ∈ [1..B]) és a
sávok közötti kovariania (σkab, ahol a, b ∈ [1..B]). Ekkor a skalárok helyett már
áttekinthet®bb a következ® vektoros jelölésrendszer használata:

µk =
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Ezzel a jelölésrendszerrel B dimenziós esetben az ωk osztály s¶r¶ségfüggvé-

nye:

p(~v|ωk) =
1

(2π)
B
2 |Σk|

1

2

exp

(

−
1

2
(~v − µk)

TΣ−1
k (~v − µk)

)

Amikor normáleloszlásokkal meghatározott osztályokra maximum

likelihood-osztályozást hajtunk végre, érdemes diszkriminánsfüggvényként az

el®zetes valószín¶séggel szorzott s¶r¶ségfüggvények logaritmusát venni, ezzel

ugyanis drasztikusan lesökken a számításigény:

gk(~v) = ln(p(ωk))−
1

2
ln(|Σk|)−

1

2
(~v − µk)

TΣ−1
k (~v − µk)

Mivel a logaritmusfüggvény ezek értékkészletén (általánosabban: az egész

(0,1] intervallumon) szigorúan monoton növeked®, ezért a diszkriminánsfüggvé-

nyeknek ez a készlete az eredetivel pontosan egyez® eredményt ad. Mivel adott

paraméter¶ normáleloszlások esetén sak a jobb oldali kvadratikus alak függ

az osztályozandó pont értékét®l, ezért valójában elég ezt újraszámolni minden

egyes pontra.

Érdemes megemlíteni azt az esetet, amikor a tényleges adatok több lokális

maximummal rendelkez® eloszlást mutatnak. Bár ez nyilván nem felel meg a nor-

mális eloszlásnak, de közelíthetjük több normális eloszlás súlyozott összegével.

Ezt a megoldást, amellyel ún. alosztályokra bontjuk az osztályt, a gyakorlatban

rendszeresen használjuk, a további tárgyalásban is kiemelt szerepe lesz.

Több érv indokolja, hogy a távérzékelt felvételek kiértékelése során az egyes

kategóriákat normális eloszlással közelítsük. A tapasztalatok szerint a többdi-

menziós normális eloszlás jól modellezi a távérzékeléses alkalmazások többségé-

ben meg�gyelt véletlen folyamatokat. Azok az osztályozóeljárások, amelyeket a

normális eloszlás használatára terveztek, a jelek szerint robusztusak abban az

értelemben, hogy az osztályozási pontosságot nem nagyon rontja le, ha a tényle-

ges eloszlás akár jelent®sen is eltér a normálistól. A tapasztalatok alátámasztják,

hogy a normális eloszlással történ® közelítés általában jó kompromisszum a te-

matikus pontosság és a számítás sebessége, bonyolultsága között.

A tematikus osztályozási feladatok egy részében külön esetnek tekintjük azt,

amikor bizonyos képpontok nem tartoznak az el®re meghatározott osztályok

egyikébe sem. Ennek szokásos kezelése az ún. küszöböléses tehnikával (thres-

holding) történik: amennyiben egy pontra minden osztály s¶r¶ségfüggvényének

értéke az el®re rögzített küszöb alá esik, a pontot osztályozatlannak tekintjük.

Abban az esetben, amikor a fent leírtak szerint nem közvetlenül az osztályok,

alosztályok s¶r¶ségfüggvényét számoljuk ki, hanem annak egy transzformáltját,

akkor a küszöböléses tehnikát is a transzformált függvényekre kell átfogalmaz-

ni. Amennyiben normáleloszlással való közelítést használunk, és a számítást a

fent bemutatott módon a s¶r¶ségfüggvény logaritmusával végezzük, akkor a

képletben szerepl® kvadratikus alakból kiindulva a küszöbölés egy χ2
-próba al-

kalmazását jelenti.

Ahogy az a 6.1. szakaszban szerepelt, a Bayes-osztályozásnál a λkl =
= χ(k 6= l) (k, l ∈ [1..KF ]) elemi veszteségmátrixot használva a hiba valószí-

n¶sége minimális a teljes osztályozott halmazon. Tehát átlagosan ez a lehet®

legpontosabb osztályozási módszer, és legtöbbször ez az elvárt viselkedés. A

maximum-likelihood-döntés képletéb®l adódóan viszont az is látható, hogy ez a
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stratégia még jobban lesúlyozza a �kis osztályokat�, vagyis azokat az osztályo-

kat, amelyeknek alasony az a priori-valószín¶ségük. Ezt a viselkedést szükség

szerint a veszteségfüggvény megfelel® kiválasztásával lehet ellensúlyozni.

Amennyiben az osztályok el®zetes valószín¶sége nem ismert, tekinthetjük

egyenl®knek. Ebben az esetben az elemi veszteségmátrix használata esetén a

következ®k a diszkriminánsfüggvények: gk(~v) = p(~v|ωk), ahol k ∈ [1..KF ]. Be-
látható, hogy az így kapott osztályozás ekvivalens azzal a Bayes-osztályozással,

amelynél a veszteségmátrix alakja: λ(k|l) = 0, ha k = l, és λ(k|l) = 1/p(ωl),
ha k 6= l. Az el®z® bekezdéssel szemben ez a megközelítés tehát kedvez a �kis

osztályoknak�.

6.2. Spektrális adatosztályok

Az el®z® alszakaszban leírt, normális eloszlást feltételez® osztályozási módszer

végrehajtásának el®feltétele, hogy valóban ismerjük az egyes normális eloszlá-

sok paramétereit. Azonban a távérzékelt felvételekb®l és a refereniaadatokból

kiindulva ez nem mindig adott: nem feltétlenül teljesül az osztályok normali-

tása, illetve nem feltétlenül ismert a multimodális (több lokális maximummal

rendelkez®) eloszlásoknak az unimodális, közel normális eloszlásokra történ® fel-

osztása.

Ha egy s¶r¶ségfüggvénynek maximuma vagy lokális maximuma van az in-

tenzitástér egy pontjában, az azt jelenti, hogy több mérési vektor esik a pont

közvetlen környezetébe, mint a t®le távolabbi helyekre, vagyis a mérési vektorok

a pont körül soportosulnak, tömörülnek. Az ilyen tömörülést hívjuk lusternek,

azt az eljárást pedig, amelyikkel a tömörüléseket meghatározzuk, lusterezésnek.

A lusterezés élja a távérzékelt adatok bels® struktúrájának meghatározása,

vagyis annak az elemzése, hogy a mérési vektorok milyen soportokat alkotnak

önmagukban, más informáió (esetünkben: refereniaadatok) felhasználásától

függetlenül. A lusterezés után annak eredményéb®l próbáljuk meghatározni az

osztályozáshoz szükséges, a tematikus kategóriákat felépít® alosztályokat.

Egy tematikus kategória több normáleloszlásra történ® felosztásának szük-

ségességét a gyakorlati távérzékelési példákban az magyarázza, hogy a kategória

többféleképpen lehet jelen a földfelszínen. El®fordul, hogy két terület, amely a

tematikus osztályozás szempontjából egyféle kategóriának számít, különböz®en

viselkedik a távérzékeléses meg�gyelés során, különböz® sugárzást bosájt ki.

Lehetnek pl. az osztályozás élkategóriái a növényfajok, és egy növényfajhoz

tartozó területek sugárzása függhet a fajtától, a talaj- és id®járási viszonyoktól,

a domborzattól.

Amellett az ideális eset mellett tehát, amikor egy luster pontosan megfelel

egy tematikus kategóriának, ezt az �n : 1�-kapsolatot is teljesen elfogadha-

tónak tekintjük. A gyakorlatban ezen kívül az a kedvez®tlen eset is el®fordul,

amikor egy lustert nem tudunk egyértelm¶en egy tematikus kategóriához ren-

delni, vagy azért, mert több kategória képpontjai is jelen vannak benne, vagy

azért, mert a pontjai nem tartoznak érdemben egyik kategóriához sem. Ezek-

nek az eseteknek az azonosítását és kezelését a kés®bbiekben, a 8.1 szakaszban

részletesen tárgyaljuk.

A lusterezés matematikai, algoritmikus leírásához el®zetesen meg kell hatá-

rozni a következ®ket:
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a A pontok közötti távolság számításának módját. Itt mindig intenzitástér-

beli távolságról beszélünk, és leggyakrabban az euklideszi távolságot (‖·‖2)
használjuk.

b A ponthalmazok közötti távolság számításának módját. Legegyszer¶bb

a két halmazból vett összes lehetséges pontpár távolságának az átlagát

venni, de használhatók a következ®, a 7. fejezetben bemutatásra kerül®, a

lusterek valószín¶ségi eloszlásából számítható távolságmértékek is.

 Egy lusterezési kritériumot, amely az intenzitásvektorok és a lusterek

közötti megfeleltetés jóságát méri. Általános jellemz®jük, hogy azokat a

besorolásokat preferálják, amikor az egy lusteren belüli pontok távolsága

minimális, a különböz® lusterbe tartozók távolsága pedig maximális.

Tekintsünk egy V képet, amely N sorból és M oszlopból áll, és tegyük fel,

hogy a lusterek száma Kf . Ekkor a képpontok lusterbesorolását a következ®

mátrix határozza meg:

C(f) =









c
(f)
11 . . . c

(f)
1M

.

.

.

.

.

.

.

.

.

c
(f)
N1 . . . c

(f)
NM









c
(f)
ij ∈ [1..Kf ]

(Az f indexet a kés®bb ismertetésre kerül® teljes osztályozási folyamat leírásával

való egységesség kedvéért használjuk.)

Az egyik gyakran alkalmazott lusterezési kritérium a négyzetes hiba össze-

gét méri (�sum of squared error�, SSE). Jelöljük µ
(f)
k -fel a k. luster átlagát,

melynek értéke értelemszer¶en a következ® (osztás alatt skalárral való kompo-

nensenkénti osztást értve):

µ
(f)
k =

∑N
i=1

∑M
j=1 χ(C

(f)
ij = k)~vij

∑N
i=1

∑M
j=1 χ(C

(f)
ij = k)

(6.1)

Ekkor a négyzetes hiba összege a következ®képpen számítható egy V felvé-

telre, C(f)
lusterbesorolás mellett:

SSE(f) =

Kf
∑

k=1

N
∑

i=1

M
∑

j=1

χ(C
(f)
ij = k)‖~vij − µ

(f)
k ‖2

Ez az érték tehát a pontok és a nekik megfelel® lusterközéppontok (luster-

átlagok) közötti távolság összege, a kép minden pontjára összesítve.

Az ISODATA (Interative Self-Organizing Data Analysis Tehnique A) a

fenti SSE mennyiséget minimalizáló, iteratív lusterez®eljárás. Az alapalgorit-

mus a következ® lépésekb®l áll :

1. lépés. Válasszunk kezd® lusterközéppontokat.

2. lépés. Soroljuk be a képpontokat a legközelebbi lusterközépponthoz.

3. lépés. Számítsuk ki az új lusterközéppontokat.

4. lépés. Ha a leállási feltétel nem teljesül, folytassuk a 2. lépést®l.
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Formálisan a következ® lépéseket hajtjuk végre:

1. lépés. Válasszunk egyK1 kezd® lusterszámot és minden k-ra (k ∈ [1..K1])

határozzunk meg egy µ
(1)
k kezd® lusterközéppontot.

2. lépés. Az f. iteráióban (f ≥ 2) a felvétel minden i, j pixelét (i ∈
∈ [1..N ], j ∈ [1..M ]) soroljuk a legközelebbi lusterközépponthoz:

C
(f)
ij = arg

Kf−1

min
k=1

‖~vij − µ
(f−1)
k ‖

3. lépés. Számítsuk ki az f. iteráióban kialakult besorolás alapján az új µ
(f)
k

lusterközéppontokat a (6.1) képlet szerint.

4. lépés. Egy lehetséges leállási feltétel, hogy a lusterközéppontok nem vál-

toztak, vagyis ∀k ∈ [1..K(f)] : µ
(f)
k = µ

(f−1)
k . Egy másik, gyakorlatban

is rendszeresen alkalmazott leállási feltétel, hogy a középpontok változása

megadott határ alatt marad. A középpontokra vonatkozó feltétel mellett

szokás az iteráiók számát is korlátozni.

Jelöljük G-vel a végrehajtott lusterezési iteráiók számát. Bár a fenti algo-
ritmus végig ugyanannyi lusterrel dolgozik (tehát K1 = K2 = · · · = KG), de

lehet®ség van arra, hogy a futás során elhagyjunk vagy összevonjunk lustereket.

El®bbi akkor fordulhat el®, ha valamelyik iteráióban egy középponthoz nagyon

kevés képpont sorolódik (elhagyás esetén ezek a pontok besorolandók másik lus-

terbe), esetleg egy sem. Az összevonás el®feltétele pedig, hogy megvizsgáljuk a

lusterek távolságát a spektrális térben (ld. a lusterezéshez szükséges (b) ténye-

z®), és találjunk olyan lustereket, amelyek közel vannak egymáshoz. Bizonyos

implementáiókban az összevonás lehet®ségét nem iteráiónként vizsgálják, ha-

nem sak a leállási feltétel teljesülése után, az algoritmus végén.

Miután lefutott a lusterezési algoritmus, kialakultak az inputadatrendszer

spektrális osztályai, melyek megkülönböztetésének az az alapja, hogy a különbö-

z® spektrális osztályokhoz tartozó képpontok (és a nekik megfelel® földfelszíni

területek) a sugárzási értékben, vagyis spektrálisan különböznek. Az osztályo-

zási folyamatban viszont az a végs® él, hogy a felhasználó által meghatározott,

a felhasználói feladat szempontjából érdekes szempontok szerint különválasztott

tematikus osztályokba soroljuk be a képpontokat, illetve a földfelszín területeit.

A távérzékeléses elemzés értékét és használhatóságát nagyon megnöveli, hogy

a spektrális és a tematikus osztályok között rendszerint jól meghatározható,

egyszer¶ kapsolat van.

Azt a módszert, amikor a refereniaadatokból közvetlenül határozzuk meg

a tematikus osztályok tulajdonságait, felügyelt osztályozásnak nevezzük, ugyan-

is az elemz® ekkor tulajdonképpen a refereniaadatok biztosításával �felügyeli�

az osztályokhoz tartozó diszkriminánsfüggvények kialakulását. A lusterezés ez-

zel szemben felügyelet nélküli osztályozás, ekkor ugyanis az elemz® kevéssé szól

bele a spektrális osztályok kialakulásába. (Adott algoritmus esetén legfeljebb

a kezd®lusterek darabszámát, kiválasztásuk módját és az iteráiók számának

fels® korlátját adja meg.) A felügyelet nélküli osztályozást még egy lépésnek

kell követni, melynek során meghatározásra kerül a spektrális és a tematikus

osztályok kapsolata. A bevezetett formalizmushoz igazodva, ez az alábbiakban

leírtak szerint végezhet® el.

42



A lusterezés lépései során aszerint válogattuk szét a pixeleket, hogy a spekt-

rális térben egy megadott távolságmérték szerint melyek voltak közel egymás-

hoz. Az ezt követ® lépések során normális eloszlások alapján végzett osztályozás

határozza meg a pixelek besorolását. Ezt nevezzük az alosztályok �nomításának,

melynek keretében a lusterekb®l kiindulva iteratív eljárással a kép egyfajta osz-

tályozásainak, illetve az ehhez kapsolódó normális eloszlások halmazainak so-

rozatát állítjuk el®, melyekb®l az utolsó lépésben fel tudjuk építeni a tematikus

kategóriákat meghatározó összetett (multimodális) eloszlásokat.

A lusterezés felügyelet nélküli folyamata után az alosztályok �nomításá-

nak felügyelt folyamatában már felhasználjuk a refereniaadatokat, melyeket az

inputkép méretének megfelel® tematikus raszteres kép formájában illesztünk a

rendszerbe:

R =







r11 . . . r1M
.

.

.

.

.

.

.

.

.

rN1 . . . rNM






rij ∈ [0..KF ],

A mátrixelemek értéke az osztályok sorszámán kívül 0 is lehet, ami azt jelen-

ti, hogy az adott helyen nem áll rendelkezésre refereniaadat. Két részre osztva

használjuk: a tanuló-refereniaadatokra és a teszt-refereniaadatokra, amelyeket

R-rel azonos méret¶ mátrixokban tárolunk (rendre R(α)
és R(ω)

). Azt az ideális

esetben teljesül® tulajdonságot, hogy a tanulóadatok és a tesztadatok pontosan

a refereniaadatok halmazának diszjunkt felbontását adják, a következ®képpen

írhatjuk le:

∀(i, j) ∈ [1..N ]× [1..M ] : rij 6= 0 ⇐⇒

(r
(α)
ij = rij ∧ r

(ω)
ij = 0) ∨ (r

(α)
ij = 0 ∧ r

(ω)
ij = rij)

A kép pixeleinek alosztálybesorását, amely az alosztályok �nomításának lé-

péseiben alakult ki, a lusterbesoroláshoz hasonlóan ábrázolhatjuk:

C(f) =
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c
(f)
ij ∈ [1..Kf ],

ahol Kf az alosztályok száma az f. fázisban, és f értéke G+1-t®l (a lusterezés
utolsó lépését követ® lépést®l) F − 1-ig (a tematikus osztálybesorolást megel®z®
végs® alosztálybesorolásig) terjed.

Az alosztályok �nomításának lépései attól függnek, hogy a lusterek és a

kés®bbi iteráiók spektrális alosztályai milyen összefüggést mutatnak a referen-

iaadatokkal. Ennek vizsgálatára az automatikus gépi és a szakért®i feldolgozás

során is hasznos eszköz a kontingeniamátrix. Soraiban a lusterek, illetve az

alosztályok találhatók, oszlopaiban a refereniaadatok tematikus kategóriái. Az

alosztályok �nomításánál a refereniaadatok közül a tanulóadatokat használjuk.

Egy eleme az alosztály és a refereniaadatok egy kategóriájának metszetébe es®

pixelek számát (illetve az általuk lefedett területet) tartalmazza:

T (f) ∈ N
[1..Kf ]×[1..KF ] f ∈ [G..F − 1]
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t
(f)
kl =

N
∑

i=1

M
∑

j=1

χ(C
(f)
ij = k ∧R

(α)
ij = l)

Az egyes lépésekben elvégezzük az aktuális, C(f)
mátrix által tartalmazott

alosztálybesorolás által meghatározott normális eloszlások paraméterbeslését.

Az átlagvektor és a kovarianiamátrix számításának a 4.1. szakaszban megadott

képlete a teljes felvételre vonatkozott. Az alosztályparaméterek beslésénél ha-

sonló a számítás, annyi különbséggel, hogy a képletekben sak az adott alosz-

tályhoz tartozó képpontokat kell �gyelembe venni.

A b. sáv átlaga a k. alosztályban (b ∈ [1..B], k ∈ [1..Kf ]):

µ
(f)
kb =

(

N
∑

i=1

M
∑

j=1

χ(C
(f)
ij = k)vijb

)/ (

N
∑

i=1

M
∑

j=1

χ(C
(f)
ij = k)

)

Az a. és b. sáv közötti kovariania a k. alosztályban (a, b ∈ [1..B], k ∈
∈ [1..Kf ]):

Σ
(f)
kab =

(

N
∑

i=1

M
∑

j=1

χ(C
(f)
ij = k)(vija−µa)(vijb−µb)

)/ (

N
∑

i=1

M
∑

j=1

χ(C
(f)
ij = k)− 1

)

A �nomítás eredményét akkor tekintjük megfelel®nek, amikor már minden al-

osztályhoz egyértelm¶en hozzá tudunk rendelni egy tematikus kategóriát. Ezt az

egyes iteráiókban kiszámolt kontingeniamátrixok, illetve az alosztályok elosz-

lásának vizsgálata alapján döntjük el. A végeredmény ismeretében tehát arra a �

élként kit¶zött � feltételre alapozva végezzük az osztályozást, hogy a tematikus

kategóriák normális eloszlású alosztályok kompozíiójaként állnak össze. Min-

den képpont besorolása két lépésben végezhet®. El®ször egy alosztályba soroljuk

be maximum likelihood-döntéssel, az alosztály paraméterei által meghatározott

normális eloszlás s¶r¶ségfüggvénye alapján. A második lépésben az alosztály-

sorszám által egyértelm¶en meghatározott tematikus kategóriához soroljuk.

Tekintsük a teljes osztályozási folyamat F., utolsó lépésének a tematikus ka-
tegóriák hozzárendelését a pixelekhez, az ezt megel®z® (F − 1). lépését pedig
az alosztálybesorolás végeredményének. Az el®z® bekezdés értelmében megad-

ható egy A : [1..KF−1] → [1..KF ] függvény az alosztályok végs® halmaza és

az osztályok (tematikus kategóriák) között, amelynek segítségével a képpontok

osztálybesorolását megkaphatjuk a végs® alosztálybesorolásból:

∀(i, j) ∈ [1..N ]× [1..M ] : c
(F )
ij = A(c

(F−1)
ij ).

Általában nins ilyen megfeleltetés a c
(f)
ij és a c

(f−1)
ij értékek között, ha f < F .

A pixelek besorolását megadó C mátrix értékei tehát jelenthetnek luster-

sorszámot, alosztálysorszámot vagy osztálysorszámot attól függ®en, hogy a teljes

folyamat melyik fázisát hajtjuk éppen végre. Az értékek jelentését a következ®

táblázat foglalja össze.

lustersorszámok alosztálysorszámok osztálysorszámok

2. . . . G. G+ 1. . . . F − 1. F.
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Tehát az els® G lépés a lusterezés iteráióinak felel meg. (Azért 2-t®l indul

a táblázat, mert az 1-es index a kezd® lusterközéppontokat jelenti, amihez nem

tartozik pixelbesorolás, vagyis C(1)
-et nem értelmezzük.) nem tartozik hozzá

pixelbesorolás) Ezt követi � rendszerint kevés, 2-3 lépésben � az alosztályok

�nomítása, és az egységes jelölésrendszerbe illeszkedve a végs® osztálybesorolást

is önálló, F. sorszámú lépésnek tekintjük.

A 8. fejezetben tárgyalt szegmentálás szintén beleilleszthet® ebbe a formális

keretrendszerbe. Ahogy a 9.3. szakaszban ismertetésre kerül, a szegmentálást

tulajdonképpen a teljes feldolgozási folyamat �nulladik� lépésének tekinthetjük.
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7. fejezet

A tematikus osztályozás

pontosságvizsgálata

A spektrális adatosztályok valószín¶ségi eloszlással történ® leírása a valós gya-

koriságoknak egy közelít® meghatározása. Egy felvétel osztályozási eredményén

a különböz® spektrális adatosztályok nyilván nem fednek át, mivel minden kép-

pont egyértelm¶en az egyik adatosztályba lett besorolva. Azonban a valószí-

n¶ségi eloszlással történ® leírásnál átfedhetnek az osztályok olyan értelemben,

hogy adott pixelértéknél több osztály s¶r¶ségfüggvénye is lehet pozitív. Ez az

átfedés okozza a tematikus osztályozás tévesztéseit.

Az el®z®ekb®l adódóan, a távérzékeléssel meg�gyelt földfelszíni objektumok,

jelenségek tulajdonságai miatt a tematikus osztályozás szükségszer¶en magá-

ban hordoz bizonyos mérték¶ hibát. Azonban elvárás, hogy képünk legyen az

osztályozás min®ségér®l, illetve a tévesztések el®fordulásának arányáról, eloszlá-

sáról. Jelen fejezet két szakasza rendre a tévesztéseknek az osztályozást megel®z®

el®rejelzésével, illetve az osztályozást követ® felmérésével foglalkozik.

7.1. Az osztályozás hibáinak el®rejelzése

Az osztályozási hibák valószín¶sége szoros kapsolatban áll a s¶r¶ségfüggvények

átfed® tartománya �alatti� területtel (vagy térrésszel, a mérési adatok dimen-

ziószámától függ®en). A hiba el®fordulásának valószín¶ségét legtöbbször nem

lehet közvetlenül kiszámítani, azonban az osztályokat leíró eloszlások átfedésé-

b®l, vagy fordítva, a szétválaszthatóságukból következtetni tudunk rá: a szétvá-

laszthatóság fordított viszonyban áll a hibák valószín¶ségével. A következ®kben

az eloszlások általános távolságmértékein belül többször megadjuk a képlete-

ket abban a speiális esetben, amikor normális eloszlásokkal dolgozunk � ekkor

rendszerint jóval egyszer¶bb a számítás.

Az egyik legegyszer¶bb távolságmérték az �átlagok normalizált különbsége�,

amely egydimenziós esetben alkalmazható, és a képlete:

dnorm(ωk, ωl) =
|µk − µl|

σk + σl

Egyik hátrányos tulajdonsága, hogy bármely két eloszlásra 0 az értéke, ame-

lyeknek megegyezik az átlaguk, pedig a s¶r¶ségfüggvények �alatti� átfed® terü-
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let, vagyis a hiba valószín¶sége függ a szórástól is, illetve az eloszlás esetleges

egyéb paramétereit®l, tulajdonságaitól. A másik probléma, hogy sak egydimen-

ziós esetben alkalmazható.

A többdimenziós esetben is alkalmazható egyik távolságmérték a divergen-

ia. Számítása az ún. valószín¶ségi arányból történik:

Lkl(~v) =
p(~v|ωk)

p(~v|ωl)

Szemléletesen is belátható, hogy minél nagyobb ez a hányados, annál na-

gyobb valószín¶séggel osztályozza helyesen az ωk osztályba tartozó pontokat az

eljárás. Kezelhet®bb a számítás a logaritmikus valószín¶ségi arány használatá-

val:

L′

kl(~v) = ln(Lkl(~v)) = ln(p(~v|ωk))− ln(p(~v|ωl))

Ez alapján ωk és ωl osztályok közötti divergenia:

Dkl = E(L′

kl(~v)|ωk) + E(L′

lk(~v)|ωl),

ahol E a teljes mérési téren vett integrálással számított várható értéket jelöli,

vagyis

E(L′

kl(~v)|ωk) =

∫

~v

L′

kl(~v)p(~v|ωk)d~v,

valamint hasonlóan számítható E(L′

lk(~v)|ωl) is. Ezt behelyettesítve látható,
hogy

Dkl =

∫

~v

(p(~v|ωk)− p(~v|ωl)) ln(
p(~v|ωk)

p(~v|ωl)
)d~v.

Szemben az átlagok normalizált különbségével, a divergenia mindig pozitív

érték¶, amennyiben a két eloszlás nem egyezik meg. Azonos eloszlásokra 0 az

értéke. A két paraméternek szimmetrikus a szerepe, felserélésükkel változatlan

a divergenia értéke.

Általános esetben a divergenia kiszámításához a teljes intenzitástéren kell

integrálni egy kifejezést, ami várhatóan nem egyszer¶bb, mint közvetlenül szá-

molni a hiba valószín¶ségét. Ha viszont normális eloszlásokra alkalmazzuk, a

következ®vé egyszer¶södik a számítás (ωk paraméterei µk és Σk, ωl-é µl és Σl):

Dkl =
1

2
tr
(

(Σk − Σl)(Σ
−1
l − Σ−1

k )
)

+
1

2
tr
(

(Σ−1
k +Σ−1

l )(µk − µl)(µk − µl)
T
)

Bár a távolságmértékek élja alapvet®en az, hogy a helyes osztályozás mér-

tékét mutatják, de a divergenia nem alkalmas közvetlenül erre a feladatra.

Ugyanis a helyes osztályozás mértékének van egy fels® határa, azonban a diver-

genia tetsz®legesen nagy lehet, pl. két dimenzió esetén a normalizált távolság

függvényében meredeken emelkedik. Ezért szokás a divergeniának a normalizált

távolság függvényében telítésbe men® formáját, az ún. transzformált divergen-

iát használni:

DT
kl = 2

(

1− e−Dkl/8
)
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Kett®nél több osztály esetére is kiterjeszthet® a divergenia fogalma, ekkor

a páronkénti értékekbn®l számítjuk az ún. átlagos divergeniát:

Dave =

KF
∑

k=1

KF
∑

l=1

p(ωk)p(ωl)Dkl

Az átlagos divergenia abban az esetben �rosszul� m¶ködik, vagyis indo-

kolatlanul magas szétválaszthatóságot jelez, amikor vannak egymástól távoli,

de egymáshoz nagyon közeli osztálypárok is: nem jelentkezik az értékében a

közeli osztálypárok miatti nagyobb tévesztési valószín¶ség. Ezt a problémát

valamennyire kiküszöböli a Je�ries�Matusita-távolság kett®nél több osztályra

kiterjesztett változata.

A Je�ries�Matusita- (JM-) távolság közelít®leg, szemléletesen két osztály s¶-

r¶ségfüggvényének az átlagos távolságát méri. Formális de�níiója a következ®:

Jkl =

∫

~v

(

√

p(~v|ωk)−
√

p(~v|ωl)
)2

d~v

Normális eloszlásokra a JM-távolságnak is jóval egyszer¶bben számítható a

képlete:

Jkl = 2(1− e−αkl), ahol

αkl =
1

8
(µk − µl)

T(
Σk +Σl

2
)−1(µk − µl) +

1

2
ln

(

(Σk + Σl)/2
√

|Σk|
√

|Σl|

)

A JM-távolság értéke nem lehet tetsz®legesen nagy: a normalizált távolság

függvényében vizsgálva telítésbe megy, ilyen szempontból alkalmasabb az osz-

tályozás pontosságának a mérésére, mint a divergenia. A hiba valószín¶ségét

közvetlenül egyik távolságmérték sem adja meg, de segítségükkel határokat le-

het rá mondani. Amennyiben ωk és ωl azonos el®zetes valószín¶ség¶ osztályok,

a hiba valószín¶ségére (pE) a divergeniából 1/4 exp(−Dkl/2)-es alsó beslés,

a JM-távolságból pedig 1/16(2 − J2
kl)

2 ≤ pE ≤ 1 − 1/2(1 + J2
kl/2)-es beslés

érvényes. A JM-távolságból tehát alsó és fels®, míg a divergeniából sak alsó

beslést tudunk mondani.

7.2. Az osztályozási eredmény pontosságvizsgála-

ta

Az el®z®, a 7.1. szakasz az osztályozás hibáinak el®rejelzésér®l szólt, most pedig

a konkrét osztályozási eredmények vizsgálata következik a tévesztések, hibák

szempontjából. Az osztályozás pontosságának vizsgálatához els®sorban a teszt-

refereniaadatokat használjuk fel. Bár a tanuló-refereniaadatok is alkalmazha-

tók, de mivel közvetlenül részt vettek az alosztályok kialakításában, ezért a valós

helyzetnél kedvez®bbet mutathat a velük történ® összehasonlítás.

A tévesztési mátrix megadja az osztályozás eredményeként kapott és a re-

fereniaadatok által meghatározott tematikus osztályok viszonyát a teljes vizs-

gált területre összesítve. Szerkezete és számításának módja megegyezik a kon-

tingeniamátrixéval, azzal a különbséggel, hogy jellemz®en az utolsó fázisban,
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a végs® tematikus osztályokat tartalmazó C(F )
mátrixra számítjuk ki, és az

összehasonlítás alapját a teszt-refereniaadatok képezik. A sorai az osztályozás

eredményeként kapott tematikus osztályoknak felelnek meg, oszlopai a teszt-

refereniaadatok tematikus kategóriáinak. Egy eleme az eredményosztály és a

refereniaadatok egy kategóriájánakmetszetébe es® pixelek számát tartalmazza:

T (F ) ∈ N
[1..KF ]×[1..KF ]

t
(F )
kl =

N
∑

i=1

M
∑

j=1

χ(C
(F )
ij = k ∧R

(ω)
ij = l)

Szokás a metszethez tartozó képpontok száma helyett a nekik megfelel® föld-

felszíni terület nagyságát megadni. A tévesztési mátrixban tehát a f®átlóbeli

elemek tartalmazzák a helyes osztályozás eredményét, a f®átlón kívüli elemek

pedig a hibákhoz tartoznak. Az l. oszlopban a f®átlón kívüli elemek az ωl osz-

tályra vonatkozó els®fajú, kihagyásos hibát tartalmazzák, vagyis a valóságban az

ωl osztályhoz tartozó, de valamely más osztályba sorolt pontokat. Az osztályra

vonatkozó találati arány alatt a helyesen osztályozott képpontok és a referenia-

adatok szerint az osztályhoz tartozó összes képpont arányát értik (tll/
∑KF

k=1 tkl).
Hasonlóan, a k. sor f®átlón kívüli elemei a másodfajú, beválogatásos hibát mu-

tatják.

A veszteségmátrixból kiindulva több pontossági mértéket is származtatha-

tunk, amelyek a mátrix helyett általában egy számmal jellemzik a pontosságot.

Ilyenek pl. a kappa-, a Hellden- és a Short-mérték.

Az osztályozás min®ségének vizsgálatára szolgáló másik eszköz a hibatérkép,

amely nem a teljes területre összesítve, hanem pontról pontra, a hibák területi

eloszlását mutatva min®síti az osztályozást. Célja els®sorban vizuális értékelés.

Mérete megegyezik az eredeti, illetve az osztályozott kép méretével, és az ele-

mekben olyan tematikus értékek szerepelnek, amelyek a képpont besorolásától

és a refereniakategória sorszámától is függnek. Vagyis gyakorlatilag egybeinteg-

ráljuk a kétféle tematikus sorszámot, és az egyes kombináiókhoz olyan megje-

lenítést (színt, árnyalatot) választunk, amely megkönnyíti a számunkra kritikus

melléosztályozások felismerését, a kevésbé problémás tévesztésekt®l való meg-

különböztetését.
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II. rész

A távérzékelt felvételek

elemzésének kutatott

módszerei
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Dolgozatom II. részében ismertetem kutatásom legfontosabb eredményeit,

amelyeket két területen értem el. A szegmentálás és a szegmens-alapú osztályo-

zás témakörével már az ezredforduló el®tt elkezdtem ismerkedni, és rövidesen

bekapsolódtam a kutatásába. A szegmentálásban akkor azt t¶nt vonzónak, ami

miatt ma � a felvételek egyre nagyobb felbontása mellett � már nem is kerülhet®

meg ez a lépés a feldolgozásban. A szegmentálás ugyanis a spektrális informái-

ón túl a térbeli kapsolatokat is �gyelembe vev® módszer. Saját eredményeimet

f®leg néhány szegmentáló algoritmus javítása és a szegmentálásra épül®, a szeg-

mensek lusterezését is tartalmazó osztályozás kidolgozása jelzik.

A távérzékelésben végbement egy paradigmaváltás, amelynek a szuperfel-

bontású felvételek � szintén az ezredforduló körül történt � megjelenése sak az

egyik eleme. Ezzel együtt ugyanis olyan feladatokat (pl. a lakott területek infra-

struktúrájának felmérése) is bevontak ennek a tudományágnak az alkalmazási

körébe, ahol egy képpont önmagában, környezete nélkül nem is értelmezhet®.

Ezek a feladatok olyan új szempontokat juttattak érvényre az elemzésben, ame-

lyek elvezettek az objektum-alapú képelemzés módszertanához. Eredményeim

egy részét ebben a m¶fajban értem el, els®sorban a módszertant támogató pro-

fesszionális szoftver problémára hangolt alkalmazásaiban.

Kutatásaim másik f® területe az adatintegráió. A többforrású adatok in-

tegrált felhasználásának lehet®ségét régebb óta ismeri a szakirodalom, de napi

szint¶ gyakorlati alkalmazásra az említett átfogó paradigmaváltás keretében jó-

val több lehet®ség nyílt. A távérzékelési alkalmazások egyik fontos kezd®lépése a

felhasználható adattípusok kiválasztása, meghatározása. Egyszer¶bb esetekben

meghatározható egy adott típusú szenzor, amelynek a felvételeivel elvégezhet® a

feladat, de a mai alkalmazásokban egyre gyakoribb, hogy különböz® típusú táv-

érzékelt felvételeket használnak egyszerre, s®t, a nem távérzékelésb®l származó

adatok térinformatikai integráiója is egyre fontosabb szerepet tölt be.

Az eddigi gyakorlatomban el®fordult távérzékeléses alkalmazások mindegyi-

kében el®fordul az adatintegráió valamelyik formája. Az egyik, klasszikusnak

tekinthet® soport a pixelalapú fúzió, melynek során az ¶rfelvételek térbeli és

spektrális tulajdonságait egyesítjük (ld. 11.2. szakasz). A másik, szintén éssze-

r¶ kompromisszumok alkalmazására töreked® megközelítés az id®ben gyakori

felvételezés kihasználása az esetleg gyengébb térbeli vagy spektrális felbontás

kompenzálására (ld. 11.3. szakaszban ismertetett �alternatív fúziós� eljárást).

Amennyiben nem szorítkozunk távérzékelt adatok felhasználására, a bevonható

térinformatikai adatforrások szintén sok új lehet®séget nyitnak (ld. 12. fejezet).
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8. fejezet

Szegmentálás a felvételek

kiértékelésében

Az elmúlt években a kutatótársaimmal kifejlesztettünk és megvalósítottunk egy

teljesen szegmens alapú osztályozási eljárást. Az eljárás tárgyalásának el®készí-

téseként egy fejlett pixelalapú, de algoritmikusan haszonló eljárást mutatok be.

Az eljárások kifejlesztését a gyakorlati igények vezették. Ugyanis a FÖMI-nél

futó, statisztikai osztályozást használó operatív projekteknek kritikus része volt

a spektrális alosztályok �nomítása, amelyben az adatosztályok és a élosztályok

közötti megfeleltetés érdemi döntéseit emberi szakért®k hozták annak ellenére,

hogy a tehnikai lépéseket nagyban támogatta az informatikai rendszer. Célunk

volt a döntési rendszer automatizálása, amely, ha nem is tud minden ismeretet

olyan hatékonyan felhasználni, mint az emberi szakért®k, de a kontingeniamát-

rix elemzésével statisztikailag jó eredményt produkál.

A fejlesztés els® lépéseként ezt az automatizmust a pixelalapú osztályozásba

építettük be (ld. 8.1. szakasz), mivel a kutatás megel®z® szakaszában a szegmen-

tálás eredményét a szegmens-alapú sz¶rés közbeiktatásával lényegében képpon-

tonként osztályoztuk. Kés®bb a teljesen szegmens-alapú osztályozásba is átörö-

kítettük az automatizálási lépéseket � gyakorlatilag változatlan formalizmussal,

de a pixelek helyett szegmensekre alkalmazva (ld. 9.1. és 9.2. szakaszok).

8.1. Az osztályozás feladata. A képpontonkénti

osztályozás

A tematikus osztályozás feladata egy digitális tematikus térkép elkészítése az

adott területr®l. A tematikus kép képpontjai esetünkben a felszínborítás kate-

góriáinak, a tematikus osztályoknak felelnek meg. Az osztályozást végz® bonyo-

lult eljárás többnyire nem teljesen automatizált, hanem szakért®i beavatkozással

javítják.

A tematikus kategóriák halmaza változatos lehet a különféle alkalmazások-

ban, amint azt az 5.2. szakaszban részleteztük. A következ® szakaszokban az

osztályozás leírásánál a növénytérképezést vesszük példának, a tárgyalás a NÖV-

MON program (13. fejezet) módszertanára és adataira épül. Példánkban a fel-
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adat a növényfajok meghatározása a mez®gazdasági területeken, 25m × 25m-es

térbeli felbontással.

A különböz® növények vegetáiós id®szaka és a fejl®désük menete az éven

belül meglehet®sen eltérhet egymástól, de egy adott id®pontot tekintve a re�ek-

taniájuk egy vagy több sávban egybeeshet. Ezért a megfelel® osztályozáshoz

több id®pontban készült ¶rfelvételeket kell felhasználni. A többid®pontú adatok

osztályozásba való bevonásának legegyszer¶bb módja az, ha a élterületr®l kü-

lönböz® id®pontokban készült felvételeket egymásra rakva állítunk el® többsávos

képet (�Staked Vetor Analysis�, ld. [30℄).

A 6. fejezet szerint a távérzékelésben ismert meg�gyelés, hogy az ugyanazon

növényfajt képvisel® nagyszámú képpont közel normális eloszlást mutat, vagy

több normális eloszlással közelíthet®. A hagyományos osztályozási feladat alap-

elveként a következ® feltételezéssel élünk: minden tematikus kategória (pl. ®szi

búza) leírható megfelel® spektrális alosztályok kompozíiójaként, ahol az egyes

alosztályok normáleloszlásúak a többdimenziós intenzitástérben.

Az osztályozás a pontosságvizsgálattal együtt négy f® lépésb®l áll.

1. Az osztályok meghatározásának els® lépése a lusterezés (ld. 6.2. szakasz).

Az eljárás nem sorolja be a kis elemszámú lusterek képpontjait, valamint

azokat sem, amelyek minden lustert®l távol vannak. A lusterek jelentik

a kiindulást az egyes felszínborítások spektrális alosztályaihoz.

2. A második lépésben, a tanulási fázisban az a él, hogy a spektrális alosz-

tályokhoz egyértelm¶en hozzárendeljük a felszínborítási kategóriák vala-

melyikét.

Ebben a lépésben a lusterekb®l kiindulva kialakítjuk a fentebb bevezetett

spektrális alosztályokat, amelyek az egyes növényeket, illetve általában

a tematikus kategóriákat felépítik. Az eljárás bemenete az eredeti kép,

a tanuló refereniaadatok térképe és a lustertérkép. Kimenete az egyes

felszínborításokhoz tartozó alosztályok szignatúrái.

El®ször az el®z® lépésben kapott lusterek átlagvektorát és kovariania-

mátrixát (együtt: szignatúráját), mint eloszlás-paramétereket használva

kialakítjuk a kezd® alosztályokat, majd a kép pontjait hozzárendeljük ezek-

hez az alosztályokhoz.

Ezen a ponton tehát az alosztályok még egy-egyértelm¶en megfelelnek a

lustereknek, és a kialakult alosztálytérkép is hasonló a lustertérképhez.

Azonban már más a döntési szempont, így a pixelek besorolása külön-

bözhet a lustertérkép által meghatározott besorolástól. A besorolást ma-

ximum likelihood-módszerrel végezzük. Minden x képpontot abba az ωk

alosztályba sorolunk, amelyre az alábbi valószín¶ség maximális:

p(x|ωk) = (2π)−N/2|Σk|
−1/2e(x−µk)

TΣ−1

k
(x−µk)/2

Ezzel lényegében a 6. fejezetben ismertetett diszkriminánsfüggvényt szá-

moljuk ki, illetve alkalmazzuk.

A gyakorlatban a 6.1. szakaszban említett módon a fenti s¶r¶ségfüggvény

helyett a természetes logaritmusát számoljuk ki és használjuk a képpon-

tok alosztályba sorolására. Ebben a képletben az ((x− µk)
TΣ−1

k (x− µk))
egy additív tag. Feltételezve, hogy x egy normális eloszlású valószín¶ségi
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változó, a χ2
N = (x−µk)

TΣ−1
k (x−µk) kvadratikus alak egy N szabadság-

fokú χ2
-eloszlásnak felel meg. Azt jellemzi, hogy a x mennyire illeszkedik

a (µk,Σk) paraméter¶ normális eloszlásra. Értékét a megadott szigni�kan-
iaszinthez (jellemz®en 90 vagy 99%) tartozó kritikus értékhez hasonlítva

elfogadhatjuk vagy elvethetjük az illeszkedést. A következ®kben többször

fogjuk használni ezt a próbát.

A képpontoknak az alosztályok által meghatározott normáleloszlások sze-

rint történ® besorolása alkalmával, amennyiben egy pontnál még a legva-

lószín¶bb eloszláshoz (alosztályhoz) tartozó valószín¶ség is sekély � értve

ezalatt azt, hogy a χ2
-próba szerint 99% eséllyel nem esik a pont az alosz-

tályba �, akkor nem osztályozzuk.

Ezután az alosztályok és a refereniaterületek összefüggését vizsgáljuk.

Minden egyes alosztályra meghatározzuk a képen hozzá tartozó pontok és

az egyes refereniakategóriák közös területeit. Az alosztályokhoz ímkét

rendelünk a következ® eljárás szerint, megfelel®en meghatározott döntési

küszöbértékekkel:

Ha az alosztály méretéhez nins elegend® refereniaterület

Akkor

Ha az alosztály mérete nagy

Akkor az alosztály újra osztályozandó

Ellenben az alosztály elhagyandó

Ellenben

Megkeressük a legjobban összemetsz® tematikus osztályt (növényt)

Ha ez a tematikus osztály nem metsz elegend® mértékben

Akkor az alosztály újraosztályozandó

Ellenben

Megkeressük a releváns tematikus osztályokat (növényeket)

Ha egy releváns tematikus osztály van

Akkor az alosztály osztályozott

Ellenben vágandó

A fenti döntés során az osztályozott alosztályokhoz megjegyezzük az egyet-

len releváns tematikus osztályt, míg a vágandó alosztályokhoz az összeset.

3. Az osztályozási fázisban a megímkézett alosztályokhoz tartozó képponto-

kat besoroljuk felszíni kategóriák osztályaiba.

Els® lépésként az újraosztályozandó alosztályok pontjait maximum likeli-

hood döntéssel besoroljuk az osztályozott vagy a vágandó alosztályokba.

Az alosztályba nem ill® pontokat itt is elhagyjuk.

Ezután meghatározzuk a vágandó alosztályokban el®forduló releváns nö-

vényekhez (tematikus osztályokhoz) tartozó refereniapixelek szignatúráit.

A normálisnak feltételezett eloszlások paramétereit az alosztály és a rele-

váns osztályok refereniaterületeinek metszete alapján besüljük. Ezután

az alosztályhoz tartozó pontokat ezekbe a �rész-alosztályokba� maximum

likelihood-módszerrel besoroljuk, de itt már nem hagyjuk el a be nem

ill® pixeleket. Megjegyezzük, hogy a �rész-alosztályok� képpontjai � egye-

bek között a kis elemszám miatt � bizonyos esetekben valójában kevésbé
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felelnek meg a feltételezett normális eloszlásnak, amit az eredmények ki-

értékelésnél �gyelembe kell venni.

Az osztályozott alosztály pixeljeit pedig hozzárendeljük az egyetlen rele-

váns növény osztályához.

A kialakult képen a pixelek nagy részét osztályba soroltuk. A kezdeti lus-

terbe sorolásnál elhagyott pixelek, az elhagyandó alosztályok pixeljei, és az

újraosztályozásnál elhagyott pixelek nem ismert kategóriába esnek, tehát

ezek a pontok nem lettek osztályozva.

4. Végül pontosságvizsgálatot hajtunk végre a teszt-refereniaadatokat fel-

használva. Magas hibaarány esetén újra végrehajtjuk valamelyik korábbi

lépést korrigált paraméterbeállítással. (Részletesebben lásd [26℄-ban, illet-

ve jelen dolgozaton belül a 7.2. szakaszban.)

Megjegyezzük, hogy ez a �pontonkénti� osztályozási módszer teljesen �gyel-

men kívül hagyja a homogén területekre (pl. ugyanabba a mez®gazdasági par-

ellába) es® szomszédos képpontok azonosságát vagy hasonlóságát, mivel sak

a képpontok intenzitását használja fel.

8.2. A továbbfejlesztett területnövel® szegmentá-

lóeljárás

A távérzékelt képek feldolgozásában, és általában, a digitális képfeldolgozásban

több megoldás ismert a képpontalapú osztályozás el®z® fejezet végén említett tu-

lajdonságának kiküszöbölésére. A térbeli kapsolatok kihasználásának legkézen-

fekv®bb módja a szegmentálás, melynek során egyes pixeleket együtt kezelünk,

összevonunk ún. szegmensekbe, és ezekre alkalmazzuk az osztályozás további

lépéseit. Bár az irodalomban tágabb értelemben is használják a �szegmentálás�

kifejezést, de jelen dolgozatban sak a térbeli kapsolatokat is kiaknázó értel-

mezéssel foglalkozunk.

A szegmens spektrálisan hasonló, szomszédos képpontok egybefüg-

g® halmaza. A szegmentálás eredményeként egy tematikus térképet, ún. szeg-

menstérképet kapunk, amely minden egyes képpontra megadja az ®t tartalmazó

szegmens sorszámát.

A továbbiakban rátérünk az általunk megvalósított szegmentálóalgoritmus

és az ezen alapuló osztályozóeljárás tárgyalására. Munkánkban a szegmentá-

lásnak a szélesebb körben használt értelmezését vesszük alapul, amely a kép-

pontok térbeli összefüggésének felhasználásával javítja az eredményt a ponton-

kénti osztályozáshoz képest. Az ismertetés szerkezete kutatásunk két fázisát és

az ezekhez kapsolódó eredményeket tükrözi. Az els® fázis ([25℄) a szegmentálás

eredményét a szegmensalapú sz¶résen keresztül használja az osztályozás további

folyamatában. A második fázisban maga a szegmentálóalgoritmus keveset vál-

tozott, azonban a szegmensalapú sz¶rés helyett a teljes osztályozási folyamaton

végigvonulnak a szegmensek (ld. [21℄).

Az általunk használt szegmentálóeljárás a Kettig és Landgrebe ([17℄) által

leírt módszer többször javított változata (pl. Fekete és Farkasfalvy [10℄, László

és munkatársai [25℄). Ezen kívül számos szegmentálóeljárás ismeretes, amelyek-

r®l a 8.3. szakaszban adunk áttekintést. A szegmentálás általunk alkalmazott

megvalósításának részletes algoritmusát a következ® fejezet ismerteti.
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A szegmens alapú osztályozás [25℄-ben leírt korábbi változatában a szeg-

mentálás után az ún. szegmens alapú sz¶rést alkalmaztuk. Ez azt jelenti, hogy

minden szegmens összes pixeljét a szegmens átlagos intenzitásával helyettesítjük.

Így alkalmazhattuk a pontonkénti lusterezést és osztályba sorolást, melynek so-

rán az azonos szegmensbe tartozó pontok együtt maradtak. A szegmensek által

hordozott eloszlásinformáió azonban elveszett, ami er®sen nehezíti a hasonló

átlagú, de különböz® felszínborítású szegmensek elkülönítését.

A területnövel® szegmentálóeljárás továbbfejlesztése során azt az utat vá-

lasztottuk, hogy a szegmensek �végigvonulnak� a teljes lusterezésen és osztá-

lyozáson. Magukat a szegmenseket fogjuk lusterezni és osztályba sorolni a pon-

tonkénti eljárásra való visszavezetés helyett. Ezáltal sokkal jobban meg®rizzük

a spektrális informáiót. Ez a megoldás megfelel annak a modellnek, hogy egy

szegmensen belül normális eloszlással közelítjük az intenzitásértékek eloszlását.

Az ehhez szükséges átlag (µ) és kovarianiamátrix (Σ) az eredeti intenzitásér-
tékekb®l meghatározható.

A teljesen szegmensalapú osztályozó eljáráson további fejlesztést is végrehaj-

tottunk. Az, hogy a szegmenseket soroljuk osztályba, segít meg®rizni a felvéte-

len tapasztalható homogenitásokat, ami a természet tulajdonságaiból következ®

adottság. Ez a hatásos elv azonban nem elég �nom megközelítés a határpontok

hovatartozásának eldöntésére, illetve a minden felvételen szükségszer¶en el®for-

duló heterogén területek esetén. Ezért az osztályozó eljárást egy pontonkénti

felülvizsgálat zárja. A lusterek (illetve spektrális alosztályok) és a tematikus

kategóriák közötti megfeleltetéshez a szegmens alapú megközelítésnél is alkal-

mazzuk a 8.1. szakaszban bemutatott automatizált módszer 2. és 3. pontjában.

A [25℄ ikkben egy módszert mutattunk arra, hogy hogyan lehet a pixelek

térbeli elhelyezkedését, esetünkben a szomszédságból adódó informáiót �gye-

lembe venni az osztályozó algoritmusban. Ehhez a klasszikusnak számító lus-

terezési és osztályozási fázis el®tt végrehajtottunk egy szegmentáló eljárást. Az

algoritmus élja, hogy térben összefügg® és statisztikailag homogén területeket

képezzen. Olyan szomszédos képpontok kerülnek egy szegmensbe, amelyek �

bizonyos hasonlósági kritériumok alapján � feltehet®en ugyanahhoz a felszínbo-

rításhoz tartoznak. Ezt az algoritmust kés®bb több ponton lényegesen megjaví-

tottuk (ld. [21℄). Egyrészt nagyban sökkentettük a kiértékelés sorrendjét®l való

függést. Másrészt az algoritmus ki�nomultabban, a valósághoz jobban igazodva

képes a szegmenshatárok kialakítására. A szegmentálásnak a teljes osztályozás

végeredményére gyakorolt hatását a 8.1. ábra szemlélteti. Heterogén területen

is meg�gyelhet®, hogy a szegmentálás jobban �egyben tartja� az egyféle felszín-

borításhoz, esetünkben ugyanazon mez®gazdasági parellához tartozó pixeleket.

Ugyanakkor a különböz® felszínborítások határánál, az átmeneti képpontoknál

nem olyan felt¶n® a javulás.

A szegmentáló algoritmus els® lépésben 2×2-es ellákra osztja a képet, majd

minden elláról eldönti, hogy homogénnek tekinthet®-e. Egy ella homogén, ha

minden sávban igaz a következ® egyenl®tlenség (ahol n a ella pixelszáma, ese-

tünkben n = 4):

n
∑

i=1

(xi − x̄)2

(n− 1)x̄2
≤ CH

A feltétel azt fejezi ki, hogy a szórás minden sávban egy adott határon alul
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(a) Pixel-alapú eset (b) Szegmens-alapú eset

8.1. ábra. A kategóriák keveredésének sökkenése a szegmentálás hatására

marad az intenzitások átlagához képest. Az inhomogén ellák pixeljeit nem so-

roljuk szegmensekbe, míg a homogén ellák bevonásával egy területnövel® algo-

ritmust hajtunk végre.

Az algoritmus fentr®l lefelé veszi a ellákból álló sorokat, és egy soron be-

lül balról jobbra halad a ellákon. Minden elláról megvizsgálja, hogy milyen

összevonási szabállyal lehetne egy már meglév® szegmenshez kapsolni. A el-

lák vizsgálatának sorrendje miatt a 8.2. ábrán az 1, 2, 4, 6 jel¶ ellák már

valamelyik szegmens részei (lehet, hogy önmagukban alkotnak szegmenst). A

következ®kben arról döntünk, hogy a 0-s ella ezek közül melyekhez kapsolha-

tó. El®ször megvizsgáljuk az összes lehet®séget, utána a lehetséges kapsolások

közül választunk.

PSfrag replaements

01

2

3

4

5

6

. . .

8.2. ábra. Cellaösszevonások sorrendje

Els® lépésként az ábra szerint megvizsgáljuk, hogy a 0-ás ellát hozzá lehet-e
kapsolni az 1-es vagy a 2-es ellához.

Ha egyikhez sem kapsolható, akkor ezután azt döntjük el, hogy a 3-as ella
hozzásatolható-e a 4-as ellát tartalmazó szegmenshez, és ha igen, akkor a 0-s
ella is kapsolható-e az így kapott új szegmenshez.

Ehhez hasonlóan vizsgáljuk a 6−5, a 6−5−3, majd a 6−5−3−0 összekapso-
lások lehet®ségét (mindig feltéve, hogy az el®z®k teljesülnek). A jobbra történ®

el®retekintés tetsz®leges (futási paramétert®l függ®) mértékben kiterjeszthet®,

ahogy ezt az ábra is kifejezi.

A megvizsgált satolási lehet®ségek közül azt választjuk, amelynél a korábbi

szegmens és a homogén ella távolsága a legkisebb. Ha a satolásban közbens®,

áthidaló ellák is részt vesznek, az egymás utáni összevonások során el®fordu-

ló legnagyobb (ella és szegmens közötti) távolságot vesszük �gyelembe. Ha a

58



fentiek közül egyik összevonás sem lehetséges, akkor a ella egy új szegmens

kezdetét jelenti.

Az összevonás lehet®ségét minden esetben a szegmensekhez tartozó spektrá-

lis intenzitások várható értéke és szórása által meghatározott ANOVA-kritériu-

mok segítségével döntjük el. Ha x egy m elem¶ és y egy n elem¶ minta, jelölje z
a kett® összevonásával kapott eloszlást. Minden sávban számítsuk ki a következ®

mennyiségeket:

Ax =

m
∑

i=1

(xi − x̄)2 Ay =

n
∑

i=1

(yi − ȳ)2 A = Ax +Ay

Bx =

m
∑

i=1

(xi − z̄)2 By =

n
∑

i=1

(yi − z̄)2 B = Bx +By

A szegmensösszevonást egy adott sáv szerint engedélyezzük, ha a következ®

egyenl®tlenségek teljesülnek meghatározott C1 és C2 értékekre. Két szegmens

akkor vonható össze, ha a következ® a (8.1) és a (8.2) egyenl®tlenségek minden

sávra teljesülnek.

(A/B)
(m+n)/2

≥ C1 (8.1)

(

(Ax/m)m−1 (Ay/n)
n−1

(

A/(m+ n)
)m+n−2

)1/2

≥ C2 (8.2)

Jól hangolt döntési eljárás eredményeként olyan szegmenstérképet kapunk,

amelyen az egybefügg® részek várhatóan ugyanahhoz a felszínborításhoz tartoz-

nak. Egy felszínborításhoz viszont több szegmens is tartozhat, egymástól távol,

vagy akár egymás mellett.

8.3. További szegmentáló-algoritmusok

Jelen szakaszban röviden felsoroljuk és soportosítjuk azokat a szegmentáló-

algoritmusokat, amelyekkel � vagy saját fejlesztésként, vagy kereskedelmi szoft-

ver részeként � a kutatás-fejlesztési gyakorlatunkban dolgoztunk.

Az összevonás-alapú, �lentr®l felfelé�-algoritmusok a képpontokból in-

dulnak ki. Kezdetben a felvétel minden egyes képpontja önálló szegmenst alkot,

és az algoritmus iteráiói során a szegmensek fokozatosan összevonásra kerülnek.

� Szekveniális satolásnak nevezzük az el®z®ekben bemutatott, a szerz®

által is implementált és továbbfejlesztett algoritmust, amely a szegmensek

statisztikai homogenitására épít. A szekveniális bejárás miatt az id®igénye

a képméret lineáris függvénye. Az eredeti algoritmus ([17℄) komoly hibája

a sorrendfügg®ség, amelyet azonban bizonyos mértékben sökkentettek az

említett továbbfejlesztések.

� A legjobb összevonás (best merge) algoritmusa ([1℄, [33℄, [32℄) túllép a

sorrendfügg®ség okozta problémán, ugyanis az összevonás során bármely

szomszédos szegmenspárt választhatja, amennyiben az összevonásuk op-

timális bizonyos kritériumok alapján. Ez egy mohó algoritmus, amely a

diszjunkt halmazokon értelmezett adatstruktúrákkal hatékonyan imple-

mentálható.
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� A gráfalapú összevonás algoritmusának ([11℄) ötlete a gráfelméletb®l szár-

mazik. A szegmenseket a heterogenitásuk jellemzi, amelyet formálisan de-

�niálhatunk a gráfokon értelmezett jelölésekkel. Minden iteráiós lépésben

két szomszédos szegmenst vonunk össze: az éleket sökken® súly szerint

vesszük sorba, és a soron következ® él két végpontjához tartozó szegmens

összevonásáról születik döntés. Ebben a szegmensek bels® változékonysága

játszik szerepet. Az �unió-holvan� adatstruktúrával hatékony megvalósítás

készíthet®.

� A �Multiresolution� és a �Spetral di�erene� szegmentálás ([6℄) az eCog-

nition programrendszer összevonást használó beépített algoritmusai. Az

el®bbi a spektrális tulajdonságokból és alaktényez®kb®l származó homoge-

nitást vizsgálja, az utóbbi a szomszédos, hasonló intenzitású szegmenseket

vonja össze. M¶ködésüket a 10.2. szakaszban ismertetjük részletesebben.

A vágás-alapú, �fentr®l lefelé�-algoritmusok fordított irányban m¶köd-

nek. Kezdetben a teljes felvételt egy nagy szegmensnek tekintik. Minden iterá-

iós lépésben az egyik alkalmasan kiválasztott szegmens szétvágásával hoznak

létre kisebb szegmenseket.

� A minimális arány alapú vágás (minimum mean ut) algoritmusában

([37℄) az élsúlyok arányosak a súsaik által meghatározott szegmensek

közötti spektrális különbséggel. Távérzékelt felvételekre történ® alkalma-

zás esetén a szegmensek kiegyensúlyozatlan vágása miatt hosszú futásid®k

adódnak.

� A minimális átlagsúly alapú vágás (minimum ratio ut) algoritmusa ([38℄)

a minimális arány alapú vágás továbbfejlesztett és általánosított változa-

ta. Két súlyfüggvény kerül meghatározásra, és az összevonáshoz használt

kritérium a hányadosuk alapján dönt.

� A normált minimális vágás módszere (normalized ut) ([31℄) szintén a mi-

nimális arány alapú vágásból származik, azonos súlyfüggvényt használ.

Amellett, hogy vizsgálataink alapján az itt felsorolt algoritmusok közül a

legnagyobb tematikus pontosságot értük el vele, vizuálisan is a legkedve-

z®bbnek ítéltük az eredményét.

� A negyedel®fák elvét használó �Quadtree� és az eltér® intenzitású részeket

tartalmazó szegmenseket elvágó �Contrast split� szegmentálás ([6℄) szintén

az eCognition programrendszer beépített algoritmusai, amelyek azonban

vágást használnak. Felhasználásukat a 10.2. szakaszban mutatjuk be.

A szegmentáló-algoritmusok rugalmasan futtathatók abban az értelemben,

hogy a feldolgozás különböz® szintjeit képesek kezelni. Az összevonás-alapú el-

járások nemsak a különálló pixelekb®l, illetve a vágás-alapúak nemsak a teljes

képb®l, mint egy szegmensb®l képesek kiindulni, hanem el®zetesen már szeg-

mentált képekb®l is ki lehet indulni. Ekkor az összevonás-alapú eljárások további

összevonásokat, a vágás-alapúak újabb vágásokat hajthatnak végre.

A felvételek és a rajtuk értelmezett szegmentáló-algoritmusokat irányítat-

lan gráfokként is reprezentálhatjuk. A súsok a képpontoknak felelnek meg,

az élek pedig a szomszédos képpontoknak megfelel® súsokat kötik össze. Az
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élsúlyokat az általuk összekötött súsoknak megfelel® pixelek közötti kapso-

lat alapján határozhatjuk meg. A teljes felvételt reprezentáló gráfon belül a

szegmensek részgráfoknak felelnek meg. A gráfalapon reprezentált vágás-alapú

algoritmusok az élek halmazát diszjunkt részhalmazokra bontják, így sak az

azonos szegmenshez tartozó pixeleket összeköt® élek maradnak a gráfban.

A szerz® kutatósoportja a legjobb összevonás algoritmusát, a gráfala-

pú összevonás eljárását és az els® három vágás-alapú algoritmust gráf-

reprezentáióval valósította meg. Ezt hatékonyan támogattak egyes fejlett

adatstruktúrák és algoritmusok, ami a futási id®k aszimptotikus sökkenését

eredményezi � az esetek egy részében elméleti bizonyítással is alátámasztva

(ld. [8℄).
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9. fejezet

Szegmensalapú osztályozás

Az el®z® fejezetben bemutatásra került a pixelalapú statisztikai osztályozás egy

továbbfejlesztett, automatizált módszere, és bevezettem a képszegmentálás el-

méletét, ezen belül a távérzékelt felvételek szegmentálását. Jelen fejezetben azt

a teljesen szegmensalapú osztályozási eljárást ismertetem, amelyet az elmúlt

években a kutatótársaimmal fejlesztettünk ki és valósítottunk meg. Az eljárás

formálisan, algoritmikusan nagyon hasonló a 8.1. szakaszban bemutatott to-

vábbfejlesztett osztályozóeljáráshoz, azonban teljesen kihasználva a szegmentá-

lás eredményét, a lusterezés és az osztályozás már teljes egészében a szegmense-

ken történik. A pixelalapú kezelés annyiban maradt meg, hogy a szegmensalapú

lépések lefuttatása után a megvalósított program pontonkénti javítást végez a

szegmensalapú lépések esetleges � a szegmentálásból adódó � hibáinak kiküszö-

bölésére.

9.1. Szegmensalapú lusterezés

Munkánk korábbi fázisában ([25℄) a szegmens alapú osztályozást visszavezettük

a pontonkénti lusterezés és pontonkénti osztályozás alkalmazására egy alkalmas

helyettesítéssel. Kés®bb kifejlesztettünk egy szegmensalapú lusterez® eljárást,

amely a képpontok helyett az el®állított szegmenseket sorolja be, teljesen meg-

tartva és az osztályozásban is felhasználva a szegmensek statisztikai eloszlását.

A lusterezési feladatra az ISODATA eljárás szegmensek besorolására al-

kalmas módosítását dolgoztuk ki. Az ISODATA algoritmus általános váza a

következ® lépésekb®l áll :

1. lépés. Válasszunk kezd® lusterközéppontokat

2. lépés. Soroljuk be a szegmenseket a legközelebbi lusterközépponthoz

3. lépés. Töröljük a kis lustereket

4. lépés. Vonjuk össze az egymáshoz közeli lustereket

5. lépés. Osszuk fel a nagy lustereket

6. lépés. Ha a leállási feltétel nem teljesül, akkor az aktuális lusterek alapján

új középpontokat alkotva folytassuk a 2. lépést®l
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Az algoritmus lépései során nagy szabadságunk van az alkalmazott módsze-

rek, távolságfüggvények és paraméterek megválasztásában.

Az 1. lépésben a kezdeti lusterközéppontokat a felvételen található összes

intenzitásértéket legjobban közelít® normális eloszlás szerint véletlen módon

választjuk ki. Egy ilyen véletlen pontot úgy kaphatunk, hogy a tapasztala-

ti várhatóérték-vektorhoz hozzáadunk egy, a tapasztalati kovarianiamátrix

Cholesky-felbontásával megszorzott független standard normális eloszlású vek-

tort.

A 2. lépés során mindig ahhoz a középponthoz sorolunk egy szegmenst,

amelyt®l a pontjainak átlagos (négyzetes középpel meghatározott) euklideszi

távolsága a legkisebb. Ha azonban egy küszöbértéknél nagyobb a távolságok

minimuma, akkor nem soroljuk a szegmenst lusterbe. Az x középpontnak az ω
szegmenst®l való átlagos euklideszi távolsága:

d(ω, x) =

√
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√

√

N
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A 3. lépés törli az adott küszöbértéknél kisebb elemszámú lustereket.

A 4. lépésben a hasonló intenzitású lustereket vonjuk össze. Ehhez azt

kell megvizsgálni, hogy a spektrális térben mennyire különülnek el a lusterek

által meghatározott tapasztalati eloszlások. Ennek mérésére a Bhattaharya-

távolságot használjuk, amely szerint az ωi és ωj lusterek távolsága:
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A jelenlegi algoritmusban nem alkalmazzuk az 5. lépésben megadott luster-

szétvágást. Megfelel®en sok kezd® lusterközéppont kiválasztásával törekedhe-

tünk arra, hogy ne alakuljon ki sok olyan luster, amely több tematikus kate-

góriát jelent®s mértékben metsz. Amennyiben mégis kialakulna ilyen luster,

az alosztályok �nomításának lépésében várhatóan vágandó jelölést fog kapni, és

ennek megfelel®en kerül szétbontásra.

Az algoritmus akkor áll le, ha el®re meghatározott számú lépést végrehaj-

tott. Ehelyett lehetne olyan leállási feltételt is alkalmazni, amely a középpontok

elmozdulását vizsgálja: akkor fejezzük be az algoritmus futását, ha két iteráió

között az elmozdulás megadott norma szerint kisi.

Az algoritmus által meghatározott, a spektrális térben vett normális elosz-

lásokat tekintjük a lusterezés eredményének, amit az eloszlások várhatóérték-

vektora és kovarianiamátrixa jellemez. A szignatúrák kialakításában nem vesz-

nek részt a felvétel bizonyos pixeljei : egyrészt a nem szegmentált (inhomogén

ellába es®) pontok, másrészt a minden lustert®l távol es® szegmensek pontjai.

9.2. A kép szegmenseinek tematikus osztályozása

A szegmensalapú eljárásnál is az a élunk, hogy meghatározzuk a felszínborítási

kategóriákhoz tartozó eloszlásokat. Ahogy említettük, egy tematikus kategóriát

több eloszlás kompozíiójával is közelíthetünk, ezért beszélünk spektrális alosz-

tályokról. Els® lépesként a kapott lusterekb®l a tapasztalati eloszlásuk alapján

kialakítjuk a kezd® alosztályokat, amelyekbe utána besoroljuk a kép szegmenseit.
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A besorolást a maximum likelihood-módszerrel végezzük, akársak a pontonkén-

ti esetben.

A maximum likelihood-döntésnél a szegmens pixeljein vett valószín¶ségek

logaritmikus átlagát használjuk diszkriminánsfüggvényként:

E(logP (ωs|ωk)) =

∑

x∈ωs
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2 log(2π)− 1
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A χ2
-döntésnél pedig a pixeleken vett χ2

-értékek átlagát:
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Az algoritmus az összes szegmenst besorolja egy alosztályba, kivéve azokat,

amelyek χ2
-próba szerint 99%-os valószín¶séggel egyikbe sem tartoznak. Így

létrejön egy alosztálytérkép, amely ugyan hasonló a lustertérképhez, de más

besorolásnál a döntési kritérium.

A következ® lépésben elkészítjük a refereniaterületek és az alosztálytér-

kép metszetét. Az egyes alosztályokhoz ugyanolyan eljárással rendelünk ím-

két, mint a pontonkénti esetben (8.1. szakasz). Egy alosztály itt is elhagyandó,

osztályozott, újraosztályozandó, illetve vágandó lehet. Az alosztályok ímkét®l

függ® feldolgozása formálisan megegyezik a pontonkénti esettel. Megjegyezzük,

hogy amikor a vágandó alosztályok szegmenseit az alosztály és a refereniaadat-

kategóriák metszeteinek egyikéhez rendeljük hozzá, szintén a fenti logaritmikus

diszkriminánsfüggvényt használjuk.

Így kialakult a kép els®dleges osztályozása, aminek az eredménye az, hogy

saknem az összes szegmenst besoroltuk valamelyik felszínborítási kategóriához.

El®fordul, hogy egy szegmens oda nem ill® pontot is �bevisz� egy kategóriába,

valamint a kép pontjainak ellákra osztása nem ad elég �nom eljárást a ha-

tárpontok kezelésére. Ezért az els®dleges osztályozást pontonkénti 99%-os χ2
-

próbával felülvizsgáljuk, vágandó alosztályoknál a próbát a rész-alosztályokra is

alkalmazva.

Végül az ún. pontonkénti javítás következik: a szegmentálás, a lusterezés

és az osztályozás felülvizsgálata során kiesett képpontokat maximum likelihood-

módszerrel besoroljuk egy osztályozott vagy vágandó alosztályba (illetve ezek

egyik rész-alosztályába), ezeken keresztül pedig egy tematikus kategóriába.

Azonban erre a besorolásra is alkalmazunk egy 99%-os χ2
-próbát.

Ezzel minden, az eljárás végén besorolt képpont megalapozottan került va-

lamely tematikus kategóriába. A pontosságvizsgálatot a refereniaadatokból a

tesztterület felhasználásával hajtjuk végre, a pixelenkénti esethez hasonlóan.

Az osztályozás kvantitatív értékeléseként elmondható, hogy a szegmensala-

pú eljárásokat használva a tematikus pontosság jellemz®en nagyobb. Megfele-

l®en megválasztott paraméterekkel a globális pontosságban átlagosan 2-3%-os

növekedést lehet elérni. Az alábbiakban a képpontalapú (9.1. táblázat) és a

szegmensalapú (9.2. táblázat) osztályozás tévesztési táblázatát mutatjuk be egy

jellemz® esetben. Az eljárásunkkal végrehajtott szegmentálást, illetve az erre

épül® osztályozási eredményt illusztrálja a 9.1. ábra.
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(a) Május 6. (b) Június 30. () Augusztus 11.

(d) Szegmenstérkép (e) Osztálytérkép (f) Jelmagyarázat

9.1. ábra. A szegmens-alapú osztályozás illusztrálása: felül az ¶rfelvétel-id®sor,

alul a szegmens- és osztálytérkép

A mez®gazdasági alkalmazásokban a spektrálisan hasonlóan viselked® szán-

tóföldi növények elkülönítésénél mutatkoznak meg legjobban a szegmentálás el®-

nyei. A módszer ugyanis kihasználja a parellák m¶velési szerkezetb®l adódó sza-

bályosságát. Például a kukoria és a napraforgó tisztán spektrális tulajdonságok

alapján nehezen különíthet® el: a hagyományos pixelalapú osztályozásnál el®-

fordul, hogy egy terület, amely a valóságban egy parella, vegyesen tartalmaz

kukoriának és napraforgónak osztályozott pixeleket, szabálytalan elrendezés-

ben. Azonban a szegmentálás a térben közeli, egy parellához tartozó pixeleket

jobban �együtt tudja tartani�. Így lokálisan, a parellák belsejében valóságh¶bb

osztályozási eredményt kapunk. A különböz® felszínborítások határánál ellenben

el®fordul, hogy a képpontonkénti osztályozással kapott eredmény a megfelel®bb.

Összességében viszont, mivel a parellák bels® pontjai a meghatározók, általá-

ban növekszik a globális pontosság a szegmensalapú módszerrel.

Az eddigi tárgyalás els®sorban a növénytérképezésen, mint alkalmazáson ke-

resztül ismertette a szegmensalapú osztályozást. A módszerek fejlesztése és ma-

gyarázata során valóban �gyelembe vettük a mez®gazdasági területek jellemz®it.

Viszont a szegmentálást más tematikus alkalmazásokban is használhatjuk, pél-

dául erd®térképezésben, az épített infrastruktúra felismerésében és a földfelszín

általános, nem sak a mez®gazdasági területekre konentráló tematikus térképe-

zésére, amelynek eredménye a CORINE hierarhikus kategória-rendszert hasz-

náló felszínborítási adatbázis. F®bb alkalmazásaink a legel®- és erd®területek

(illetve általában a támogatható és nem támogatható területek) megkülönböz-

tetése a Mez®gazdasági Parella-azonosító Rendszerben (MePAR), valamint az

épített infrastruktúra felismerése városi környezetben (az Építésügyi Monitoring
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Rendszer keretein belül). Kísérleti jelleggel használtunk szegmensalapú feldolgo-

zást a parlagf¶ külterületi mez®gazdasági parellákon történ® felismerése során,

valamint az ajkai vörösiszap-tározó 2010. októberében bekövetkezett katasztró-

fája után elöntött területek felmérésére. Az objektum-alapú képelemzés (OBIA)

ismertetésénél (10. fejezet) részletesen tárgyaljuk ezen projektek szegmens-alapú

feldolgozással kapsolatos vonatkozásait.

C0 C1 C3 C4 C10 C12 C13 C14 C22 C27 C40

C1 392 9394 128 93 0 0 0 0 0 22 0

C3 14 1681 522 0 0 0 0 0 2 7 0

C4 51 325 0 207 0 0 0 0 0 0 0

C10 227 218 0 0 3650 1 19 0 73 5 0

C12 19 0 0 0 2 5702 0 0 0 4 6

C13 26 0 0 0 72 43 11476 0 3 0 0

C14 0 0 0 0 0 0 0 981 0 0 0

C22 0 3 0 0 20 0 2 0 2551 17 8

C27 0 3 0 0 0 0 0 0 0 484 0

C40 3 1 30 0 32 0 0 0 13 0 5381

Összesített pontosság 91.8%

9.1. táblázat. Pixelenkénti osztályozás

C0 C1 C3 C4 C10 C12 C13 C14 C22 C27 C40

C1 121 9352 513 32 0 0 0 1 3 7 0

C3 16 57 2142 1 0 0 0 0 6 4 0

C4 20 323 0 238 0 0 0 0 2 0 0

C10 190 10 2 0 3816 84 10 0 59 22 0

C12 7 0 7 0 1 5701 0 0 0 8 9

C13 25 0 0 0 6 73 11436 0 75 0 5

C14 0 0 0 0 0 0 0 981 0 0 0

C22 2 2 1 0 5 7 0 0 2582 1 1

C27 1 4 0 0 0 2 0 0 10 470 0

C40 1 0 83 0 0 0 0 0 0 0 5376

Összesített pontosság 95.9%

9.2. táblázat. Szegmensenkénti osztályozás

9.3. A szegmensalapú osztályozás formális tárgya-

lása

A szegmentálás és a szegmens-alapú osztályozás részletes ismeretetésének lezá-

rásaként jelen szakasz bemutatja az 5�7. fejezetekben bevezetett formális leírás

kiterjesztését a szegmensalapú esetre. Ekkor kétszeres leképezést alkalmazunk:

� Minden képponthoz tartozik egy szegmenssorszám.

� Minden szegmenssorszámhoz tartozik egy luster-, illetve alosztály-

sorszám.
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Ahogy a pixelalapú esetben változhatott az iteráiók során, hogy egy kép-

pont melyik lusterhez vagy alosztályhoz tartozott, a szegmensalapú esetben

ugyanígy változhat fázisonként, hogy egy szegmens pontjai melyik lusterhez,

illetve alosztályhoz tartoznak. De egy fázisban egy szegmens minden pontja

ugyanahhoz a lusterhez vagy alosztályhoz tartozik.

A kép pixeljeinek szegmensbesorolása:

Z =
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zij ∈ [1..S],

ahol S a szegmensek száma.

A szegmenssorszám megfeleltetése a luster- vagy alosztálysorszámnak az f.
fázisban (f ∈ [1..F ]):

S
(f) : [1..S] → [1..Kf ], vagyis ∀s ∈ [1..S] : S(f)(s) ∈ [1..Kf ]

Tehát a kép pixeljeire nézve

∀(i, j) ∈ [1..N ]× [1..M ] : c
(f)
ij = S

(f)(zij), ezért S
(f)(zij) ∈ [1..Kf ].

Mivel a szegmentálást a korábban ismertetett lépések el®tt hajtjuk végre, és

a fentiek alapján beilleszthetjük a többi lépésnél is alkalmazott formális tárgya-

lásmódba, ezért tekinthetjük úgy, mint az osztályozás �nulladik� fázisát:

Z = �C(0)
� =
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c
(0)
ij ∈ [1..S] = �[1..K0]�

Ezzel a jelöléssel minden f fázisra (f ∈ [1..F ]):

S
(f)(c

(0)
ij ) = c

(f)
ij ,

de általában nins olyan C függvény, amelyik az egymás utáni fázisok luster-

vagy alosztálysorszámait feleltetné meg egymásnak, vagyis amelyre minden f ∈
∈ [2..F − 1] fázisban igaz lenne, hogy

C
(f)(c

(f−1)
ij ) = c

(f)
ij .

Így a 6.2. szakasz végén megadott folyamat a következ®képpen egészíthet®

ki:

szegmens- luster- alosztály- osztály-

sorszámok sorszámok sorszámok sorszámok

0. 2. . . . G. G+ 1. . . . F − 1. F.
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10. fejezet

Objektum-alapú

felvétel-kiértékelés

Ebben a fejezetben bemutatom azt a néhány éve lezajlott paradigmaváltást és

következményeit, amelynek során a távérzékeléses feladatmegoldás több össze-

tev®je is számottev®en változott. A szuperfelbontású (VHR) felvételek elterje-

désével olyan problémák megoldásra nyílt lehet®ség, amelyek újszer¶nek mond-

hatók a hagyományos mez®gazdasági alkalmazásokkal összehasonlítva. Ehhez

a felvételek kiértékelésének módszertana is megújult: a szegmensalapú eljárá-

sokra alapozva kialakult az objektum-alapú felvétel-kiértékelés vagy képelem-

zés (Objett-based Image Analysis, OBIA) szemlélete és új piai szoftverekkel

támogatott gyakorlata. Az elmúlt években több olyan kutatásban, illetve al-

kalmazásban is részt vettem, amelyekben az objektum-alapú felvétel-kiértékelés

összetett eszköztárával jutottunk el a megoldáshoz.

10.1. Az objektum-alapú képelemzés kialakulása

A dolgozat el®z® fejezeteiben leírt szegmens-alapú osztályozás valóban hatékony

módszer a távérzékelt felvételeken található felszínborítási kategóriák azonosí-

tására. Az intézeti feladatként jelentkez® mez®gazdasági alkalmazásokban, el-

s®sorban a szántóföldi növények feltérképezésében sikeresen is alkalmaztuk ezt

a módszert. Azt azonban nem állítottuk, hogy szegmentálás nélkül ne lenne

megoldani ezt a feladatot, mint ahogy számos intézményben a képpontonkénti

osztályozás módszerével érnek el kielégít® eredményt.

Néhány éve még nem számítottunk arra, hogy rövidesen olyan változások

következnek be a távérzékelés tehnikai lehet®ségeiben, gyakorlatában és szem-

léletmódjában, amelyben megn® a szegmens-alapú feldolgozás jelent®sége. Ezek

a változások azonban 2008-2009 táján már a mindennapi tevékenységünkben

mutatkoztak. Azt lehet mondani, hogy egy többszörös paradigmaváltás játszó-

dott le, azáltal, hogy a távérzékelés bizonyos mennyiségi és min®ségi összetev®i

változtak. Ezeket sorra veszem az alábbiakban.

A tehnikai fejl®dés következtében elérhet®vé váltak a szuperfelbontású

(VHR) felvételek, amelyeknek a képpontmérete 1m alatti. Intézeti feladataink-

ban nem sökkent a repül®gépr®l készített ortofotók szerepe, amelyek felbontá-

sát az 50 m-es vagy kisebb pixelméret jellemzi. Így a nagyfelbontású felvételek
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20-30m-es pixelmérete mellett egyre nagyobb arányban kellett olyan felvételek

fogadására és feldolgozására felkészülni, amelyeken egy képpont az 1m2-es határ
alatti földi méretet jelenített meg.

A távérzékeléses feladatok jól kialakult világa rövid id® alatt olyan új prob-

lémákkal b®vült, amelyekben a vizsgált objektumok mérete jóval kisebb, mint

a mez®gazdasági parellák területe, illetve jóval nagyobb képi dinamikát mutat-

nak, mint a m¶velt táblák. Példaként említhet®k az ismertetésre kerül® projekt-

ben szerepl® fák és bokrok, illetve a házak és utak, mint kisebb méret¶ objek-

tumok. A szabálytalanabb alakkal rendelkez®, inhomogén parlagf¶-foltok pedig

dinamikusabb képi megjelenést valósítanak meg, mint a megm¶velt homogén

parellák.

Az említett két egymást er®sít® jelenség hatása abban is megmutatkozik,

hogy az egyedi képpontok önmagukban nehezen értelmezhet®k: intenzitásvekto-

ruk alapján nem dönthet® el megbízhatóan az, hogy melyik felszíni kategóriába

tartoznak. A szuperfelbontású felvételeken az újabb feladatok esetén alapvet®en

sérül a homogenitás tulajdonsága, amelyre elég biztosan lehetett támaszkodni a

korábbi felvételek és a növénytérképezés esetében. A megváltozott körülmények

mellett alapvet®en �gyelembe kell venni a szomszédsági reláiókat, így a szeg-

mentálás és a szegmensenkénti kiértékelés már nem opió, hanem a feldolgozás

szükséges lépésévé vált.

A korábbi szegmensalapú felvétel-kiértékelési módszertant két további hatás

is érte. Az egyik a mestersége intelligenia oldaláról jött. Ez a disziplína tu-

datosan törekszik arra, hogy minden feladat esetén felismerje azt, ha az igazán

pontos és értékes megoldásában meghatározó szerepe van az emberi szakérte-

lemnek. Ha valóban ilyen a feladat természete, akkor a számítógépes megol-

dás eredményessége javítható azzal, ha a humán szakértelem elemeit be tudjuk

építeni a rendszerbe. A távérzékelt felvételek interpretálása nyilvánvalóan ilyen

feladat. Ha az emberi szakértelem részét képez® különböz® geometriai és texturá-

lis jellemz®k kinyerésével és felhasználásával b®vítjük a képfeldolgozó rendszert,

számíthatunk a hatásfok javulására.

A másik hatás, amely a szoftver-tehnológiától ered, az �objektumba fogla-

lás� (enkapszuláió) analógiáját kínálta szakterületünknek. Ennek megfelel®en

a felvétel egy körülhatárolt részéhez, szegmenséhez attribútumként társítjuk az

említett és további szóba jöv® jellemz®ket.

A változások vázolt folyamata elvezetett a objektum-alapú felvétel-

kiértékelés vagy képelemzés (OBIA = Objet-based Image Analysis) fogalmának

kialakulásához (lásd: [2℄, [16℄). Az elv rövidesen megjelent a szoftverekben is.

Például erre épül az eCognition (korábban: De�niens) professzionális kép-

elemz® programsomag ([6℄), amelynek szegmentáló algoritmusait és egyéb

komponenseit alkalmaztuk projektjeinkben.

Az eCognition számos beépített szegmentáló eljárást tartalmaz, amelyek nem

egyeznek meg az általunk implementáltakkal, azonban korábban szerzett tapasz-

talatok nagyon hasznosnak bizonyultak az új rendszer megismerése és használata

során. A beépített algoritmusok részletes leírását ugyan nem adják meg a kézi-

könyvek, sak a használatukhoz szükséges rövid leírás szerepel. Ilyenek például

(eredeti nevükön) a Chessboard, Quadtree, Contrast Split, Spetral Di�erene

és Multiresolution eljárások. Az eCognition osztályozó eljárásokat is tartalmaz.

A kialakított szegmensekre építve az osztályozás során számos olyan jellemz®t

képes felhasználni, amelyek a rendszer objektum-alapú jellegét adják; ilyenek

például a különféle statisztikák, geometriai és texturális jellemz®k. Egy részük

69



egy-egy szegmenst önmagában jellemez, másik részük a szegmensek egymással

való viszonyát írja le.

Az eCognition képes az �oszd meg és uralkodj� elve szerint a felvételt és annak

kiértékelését részekre bontani, majd a a képrészekre számolt részmegoldásokat

megfelel®en illesztve egyesíteni. Valamint az osztályozás több hierarhikus szin-

ten történhet, amelynek megfelel®en a számolt attribútumok között az �eleme�,

a �tartalmazás� reláiói is megjelennek.

Fontos megjegyezni, hogy a fenti eljárásokat bizonyos elméleti el®ismeret és

gyakorlati jártasság nélkül nem lehet azonnal eredményesen használni. Ebben

a helyzetben sikeresen tudtam kamatoztatni a szegmentálás terén megszerzett

elméleti és kutatás-fejlesztési tapasztalatomat. Olyan feladatok megoldásában

is eredményesen tudtam közrem¶ködni, amelyekben magát a felvételkiértékelés

egyes lépéseit kollégáim hajtották végre.

A felvétel-kiértékelés teljes menetének kialakításában, az alkalmazott eljárá-

sok kiválasztásában és paraméterezésében, a megfelel® függvények és paransok

� a szakért®i rendszerekben szerepl®khöz hasonló � szabálykészletekbe (Rule

Sets) rendezésében, valamint az eredmények értelmezésében m¶ködtem közre

az alább ismertetésre kerül® projektekben.

10.2. Fák és fasoportok lehatárolása

A Mez®gazdasági Parella-azonosító Rendszer (ld. 14. fejezet) üzemeltetésén

belül az egyik legfontosabb feladat a �zikai blokkokon belüli támogatható, illetve

nem-támogatható területek lehatárolása.

A bemutatásra kerül® alkalmazás élja olyan módszer kidolgozása volt,

amellyel automatikusan lehatárolásra kerülhetnek a nem támogatható elszórt

fák, fasoportok és bokrok, az egyébként támogatható legel®s területekb®l.

Ezt a feladatot nem lehet pontosan megoldani pixel-alapon. Az ortofotók

fél méteres felbontása nagy pontosságot biztosít ugyan, de az egyes képpontok

intenzitás-értékei alapján hovatartozásukat nem lehet megbízhatóan eldönteni.

A képpontok jóval kisebbek, mint a keresett objektumok, ami még önmagában

nem lenne feltétlenül probléma, hiszen egy mez®gazdasági tábla is jóval nagyobb,

mint egy 20-30m-es képpont. Míg azonban egy szántóföldi növény táblája álta-

lában er®s homogenitást mutat, addig egy fa, fasoport vagy bokros terület a

40-50 m-es képpontjai szintjén nem alkot homogén foltot.

A feladatot a szegmentálás módszerével, az eCognition programrendszer fel-

használásával oldottuk meg. A bemen® adat ebben az esetben is többforrású:

alapvet®en a színes infravörös (CIR) ortofotók alapján lehet az elszórt fákat azo-

nosítani, de összehasonlításképpen, kísérleti jelleggel szuperfelbontású (VHR)

felvételeket is használtunk. A lehatárolások végs® kimenete egy tematikus vek-

toros képállomány (shape-fájl), amely poligononként tartalmazza az osztályozás

eredményét.

Esetünkben a szegmentálás több szinten történ® megvalósítása bizonyult él-

szer¶nek. Az els® lépésben � a teljes képb®l kiindulva, vágásokkal � kis méret¶

homogén alap-objektumokat alakítunk ki a szomszédos képpontokból. A máso-

dik és harmadik lépésben két további szempont szerint összevonásokat hajtunk

végre. A negyedik lépésben egy újabb jellemz® alapján vágásokat hajthatunk

végre bizonyos szegmens-objektumok esetében. (A lépések leírásánál az eljárá-

sok eredeti nevét használjuk.)
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1. Quadtree szegmentálás

A képet a negyedel®fák rendszerében felosztjuk négyzet alakú homogén

részekre. Szigorú homogenitási küszöb mellett várhatóan nagy számú ele-

mi objektum alakul ki. A kritériumot a vörös és közeli infravörös sávokból

számolt NDVI (normalized di�erene vegetation index) érték jelenti. En-

nek alapján azt adjuk meg a szegmentáló eljárás �sale� paraméterében,

hogy egy homogén terület két legtávolabbi képpontja milyen messze lehet

egymástól, a távolságot az intenzitástérben értelmezve. Ez a kezd® lépés

biztos alapot ad a következ®khöz, és sökkenti azok számításigényét.

2. Multiresolution szegmentálás

Ebben a lépésben iteratív módon összevonjuk a feltételeknek megfelel®

régiókat. Egy szomszédos A és B régiót akkor vonhatunk össze, ha A-hoz
a szomszédai közül B illeszkedik a legjobban, B-hez a szomszédai közül

pedig A, valamit teljesül, hogy a létrejöv® objektum homogenitása egy

adott küszöbérték felett marad. Valójában a heterogenitást mérjük és a

küszöbérték fels® korlátként jelentkezik. Ez az érték a spektrális és az alaki

heterogenitás mértékeinek a lineáris kombináiója.

3. Spetral di�erene szegmentálás

Az óvatosan végrehajtott el®z® lépés után meg egy összevonást végzünk

egy másik típusú jellemz® alapján. Két régiót egyesítünk, ha az átlagos

intenzitásuk különbsége nem nagyobb egy küszöbértéknél. Az eljárásnak

megadhatók azok a sávok, amelyeket a számításban �gyelembe szeretnénk

venni.

4. Contrast split szegmentálás

A szóbanforgó feladat esetén azt mutatta a tapasztalat, hogy az el®z® lé-

pések eredményeként kapott egyes objektumokat még élszer¶ volt felbon-

tani világosabb és sötétebb részekre. Ezért egy olyan vágó típusú eljárást

alkalmaztunk, amely m¶ködésével a világos, illetve a sötét részek közötti

kontrasztot igyekszik maximalizálni.

Jelent®s számú kísérlet eredményének interpretálása nyomán alakult ki ez

összetett a szegmentáló eljárás a fenti algoritmusokkal, beleértve azok meg-

felel® paraméterezését is. A végeredmény kielégít®nek bizonyult (példaként

ld. a 10.1. ábrát).

Az osztályozás számára nem könny¶ meghatározni a borítási kategóriák tu-

lajdonságait a fákat tartalmazó növényzet esetén. A spektrális tulajdonságokat

alapvet®en befolyásolják a fák fajtái, a növényzet s¶r¶sége és a megvilágítás

mértéke. Az OBIA eszköztárával azonban kezelni lehetett a jelenséget.

A szakember által, szemmel történ® el®zetes vizsgálat azt mutatta, hogy ké-

zenfekv® feltételezni a keresett objektumok (fák, fasoportok, bokrok) és a hátte-

rük (füves vagy szántóföldi terület, egyéb természeti borítás) közötti geometriai

és texturális különbségeket. A geometriai jellemz®nek élszer¶ az objektum-

nagyságot választani. A textúra pedig kevésbé lesz homogén és strukturált a

fák esetén, mint a természetes környezetüknél.

A textúrát kétféleképpen mérjük ebben az alkalmazásban. Az inhomo-

genitást egyszer¶en a szegmensek intenzitásértékeinek a szórásával jellemez-

zük. Emellett több olyan mértéket is megvizsgáltunk, amelyek GLCM-alapúak
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(GLCM: Grey Level Co-ourrene Matrix, szabad fordításban: a szürkeségi

szintek együttváltozási mátrixa). Ennek a négyzetes mátrixnak annyi sora és

oszlopa van, amennyi szürkeségi szint található a felvétel jellemezni kívánt spekt-

rális sávjában. A mátrix Pij eleme az olyan szomszédos pixelpárok számát adja

meg, amelyek az i és j értékeket veszik fel valamelyik sorrendben. A közvet-

lenül szomszédos párok helyett az adott távolságban elhelyezked® képpontokat

is tekinthetjük. A mátrixot az elemek számával normalizálva egy tapasztalati

valószín¶ségi eloszláshoz jutunk.

(a) Ortofotó (b) A Multiresolution szegmentálás

() A Contrast Split szegmentálás (d) Osztályozás

10.1. ábra. A fasoportok lehatárolásának lépései

A textúra jól jellemezhet® a szürkeségi mátrix alapján készített statiszti-

kákkal. Az entrópia méri a mintázat rendezetlenségét, véletlenszer¶ségét. Ha a

mátrix elemeit valószín¶ségeknek tekintjük, akkor az entrópiát az informáióel-

méletb®l ismert módon számítjuk. A homogenitás kifejezhet® egy olyan értékkel,

amely a szürkeségi mátrix elemeinek távolságát méri a diagonális elemekt®l. A

homogenitás akkor nagy, ha a nem-nulla elemek a f®átló közelében helyezkednek

el a szürkeségi szintek mátrixában.

Meg kell jegyezni, hogy ez a megközelítés sem biztosan élravezet® minden
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esetben. Például, egy homogén növényzet elgyomosodása, vagy a mez®gazdasá-

gi gépek mozgása egy m¶velt területen inhomogenitáshoz vezethet, ami rontja

az osztályozás pontosságát (másodfajú hiba). Továbbá, a fák lombjainak foltja

is adhat homogén látványt, ami szintén félre-osztályozáshoz vezethet (els®fajú

hiba). Ezek a hibás besorolások részben kisz¶rhet®k geometriai kritériumok el-

len®rzésével. A különböz® természeti borítások találkozásainak határvonalánál

azonban szükség lehet a döntéshez a szakért® interpretátor bevonására.

Ebben az alkalmazásban nem jelenik feladatként a fa fajtáinak megkülönböz-

tetése. Az osztályozás élkategóriáinak kialakításában ezért a fajtákra tekintet

nélkül végezhetjük fás területek mintavételezését. Az osztályozás � mint gyakor-

latunkban általában � maximum-likelihood döntéssel történik. Az eredményen

javíthatunk a geometriai tulajdonságok �gyelembe vételével. Egy részüket az

alkalmazás paraméterei határozzák meg (pl. minimális lehatárolandó terület, a

körbezárt területek kezelése), másik részük a felvétel tulajdonságaival áll kap-

solatban (pl. a lombozat belsejében található árnyékok, az összefügg® területek

helyi inhomogenitásai).

10.3. A vörösiszap-elöntés felmérése

A távérzékelés egyik felhasználási területe a környezeti és ipari katasztrófák

hatásainak felmérése, illetve ahol lehet, az állandó meg�gyelés (monitorozás)

felhasználása a megel®zésben. Az itt ismertetésre kerül® egyedi alkalmazás saj-

nos az el®bbi kategóriába tartozik. Amint az ismert, 2010. október 4-én nagy

mennyiség¶ ipari vörösiszap öntötte el Ajka város környezetének bizonyos tér-

ségeit. Szükségessé vált az igen komoly környezeti károsodást okozó katasztrófa

hatásainak miel®bbi felmérése, els®sorban a mentési munkálatok hatékonyságá-

nak javítása éljából.

Az elöntés területének meghatározásához ötsávos RapidEye felvételeket (5m-

es felbontással) és nyolsávosWorldView-2 képeket (2m-es felbontással) használ-

tunk fel. A két eltér® típusú felvétel együtt számos különböz® spektrális jellemz®

kinyerést lehet®vé teszi. Az OBIA módszereit kellett alkalmazni, mert az elön-

tött és az érintetlen terület megbízható szétválasztására geometriai és texturális

jellemz®k bevonása adott lehet®séget.

A szegmentálást ezúttal három lépésre bontottuk.

1. A Multiresolution szegmentáló eljárással egy közelít®leg már megfelel®, de

lokális inhomogenitási hibákkal terhelt szegmens-térképet sikerült el®állí-

tani. Ehhez két, NDVI-hoz hasonló indexet használtunk, amelyek közül az

els®t vörös és a zöld, míg a másodikat a vörös-él és a vörös tartományokból

számoltuk.

2. Az els® lépés helyi hibáit azzal korrigáljuk, hogy a tévesen kialakított ob-

jektumokat részekre bontjuk. Erre a Contrast split vágó típusú szegmen-

táló eljárást alkalmaztuk, a zöld spektrális tartomány felhasználásával.

3. Végül, ismét a Multiresolution eljárás alkalmazásával, a látható vörös sáv

felhasználásával ki lehetett sz¶rni azokat a kis méret¶ objektumokat, ame-

lyek az el®z® lépésben nem kívánatos módon jöttek. Az így kialakult

szegmens-térkép már helyesen követi a vörösiszap elöntés határvonalát.
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(a) Szegmentálás (b) Osztályozás

10.2. ábra. Egy WorldView2-es felvétel szegmentálási és osztályozási eredménye

(Az eredeti felvételre:

© EUSI (2012), All rights reserved)

Az osztályozás maximum-likelihood módszerrel történt, amelyet mintavéte-

lezés el®zött meg. A végs® él az elöntött terület lehatárolása volt. A feldolgozás

közbüls® lépéseiben három kategóriát vezettünk be, ezek: a nyílt vörösiszap-

felszín, az elöntött talaj és az elöntött növényzet. A terepi felmérés vagy más

meger®sítés híján helyszíni referenia-adat nem állt rendelkezésre, ezért a felvéte-

len szemmel jól elkülöníthet® és azonosítható helyekr®l vett mintákat tekintettük

tanulóadatoknak. A három élosztályt néhány olyan alosztály kombináiójaként

lehetett statisztikailag jellemezni, amelyek nem teljesen diszjunktak, de átfedé-

sük sekélynek mondható. Az osztályozás során els®sorban a vörös, a vörös-él

és a közeli infravörös tartományokat vettük �gyelembe.

Geometriai tulajdonságokat is �gyelembe vettünk az osztályozás során. A

supasz talaj, valamint a sekélyebb elöntés¶ felszín spektrális és texturális jel-

lemz®i er®s hasonlóságot mutatnak. A szétválasztásuk simítással, a szomszédos

objektumok �gyelembe vételével történt. (a végeredményt ld. a 10.2. ábrán).

10.4. Épületek feltérképezése

A fejezet bevezet®jében említett paradigma-váltás egyik eleme az újszer¶ felada-

tok megjelenése. Az el®z® két ismertetett feladat is ilyennek mondható, azonban

az épületek feltérképezése még szokatlanabb problémát jelentett. A feladat a be-

épített, els®sorban városi környezet elemzését kívánja, ami érezhet® módszertani

távolságra helyezkedik el a mez®gazdasági-környezeti alkalmazások világától.

Az elemzés képi alapját a 0,5m-es vagy jobb felbontású ortofotók adják,

amelyeket a még nagyobb pontosság elérése éljából szükség esetén magassági

adatokkal kiegészítünk ki. A lakott környezet változatossága eleve azt sugallja,

hogy pusztán a spektrális informáió kevés az épületek lehatárolásához és így

az OBIA eszközeihez kell folyamodni. Egyik alapvet® példánk erre az, hogy

a panelházak teteje és az utak szalagja gyakran alig különbözik spektrálisan

a felvételen. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a magasságértékek alapján

lehetséges a szétválasztás. Ez az eset geometriai jellemz®ket állítja el®térbe. Ez
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annál is inkább jó ötletnek bizonyult, mivel a lakott terület infrastruktúrájára

nem ismeretesek olyan, az osztályozást segít® indexek, mint az NDVI és más

vegetáiós indexek a mez®gazdasági alkalmazásokban.

(a) Egy út része (b) A háztet®k egy fajtája

10.3. ábra. A beépített környezet felmérése

Az OBIA alapját képez® szegmentálást � a fás legel®k feladatához hasonlóan

� négy nagyobb lépésben hajtottuk végre. Ezúttal a Quadtree-alapú szegmentá-

lást követi egy Multiresolution eljárás, majd a Spetral di�erene szegmentálás

kétszeri végrehajtása következik, különböz® paraméterezéssel. A négy lépésben

kialakuló szegmens-térkép megfelel® kezd®objektumokat tartalmaz.

Az osztályozás fázisában a felszíni objektumok geometriai tulajdonságainak

követése a meghatározó elv. Az út- és vasúthálózat feltérképezésében összetett

geometriai mértékeket használunk. Ha például a beton háztet®k és utak említett

radiometriai hasonlóságára gondolunk, akkor még a magasságértékek �beveté-

se� el®tt próbálkozhatunk a kitöltöttség mértékének (density) az alkalmazásával.

Ezt a számszer¶ jellemz®t úgy de�niáljuk, mint a szegmens pixelszámának és

a szegmens befoglaló köre sugarának a hányadosát. Egy négyzet ilyen módon

a legjobban kitöltött téglalap. Az ábrán pirossal körülhatárolt, spektrális tulaj-

donságok alapján útnak vagy háztet®nek min®sített szegmensre olyan alasony

a kitöltöttségi érték, hogy az kétségkívül útnak a része (10.3. (a) ábra).

Ennek a mértéknek az alkalmazást megzavarhatja néhány jelenség, így példá-

ul az árnyékok, az autók jelenléte az utakon vagy a burkolati felfestések. További

nehézséget okozhat az, ha például egy hosszú panelház tetejét határolja körül

egy szegmens, hiszen alasony kitöltöttségi értéke alapján könnyen útként azo-

nosítható. Az ábra egy ilyen esetet mutat, azzal a különösen érdekes hatással,

hogy a háztet® szegmentálása �ráfordul� az alatta húzódó útra, hiszen sem spekt-

rális alapon, sem pedig a kitöltöttség szerint nem különböznek. Ilyenkor már a

folyamat kezdetét®l, a helyes szegmentálás érdekében is a magasságértékekhez

kell fordulni (10.3. (b) ábra).
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11. fejezet

Távérzékelt felvételek

dimenzióinak integrálása

A távérzékeléses alkalmazásokban a vizsgált jelenségeket leíró modell meghatá-

rozása után, különösen numerikus kiértékelés esetén fontos feladat a felhasznál-

ható felvételtípusok kiválasztása. Ennek során nagy szerepe van az összes térbeli,

id®beli és spektrális tulajdonságnak, amelyeket a 3.1. szakaszban felsoroltunk.

Különös �gyelmet igényel az az eset, amikor több felvétel felhasználása szüksé-

ges, f®leg, ha a felvételek eltér® típusúak is lehetnek. A különböz® adatforrások

együttes felhasználását röviden adatfúziónak vagy adatintegráiónak nevezik. A

két kifejezést hasonló értelemben használják, az utóbbinak esetenként valamivel

tágabb jelentést tulajdonítva.

Jelen fejezetben els®sorban a különböz® típusú távérzékelt adatok együttes

felhasználását tárgyaljuk, amelybe az alkalmazástól függ®en beletartozhat egy

hordozóeszköz különböz® szenzorai, vagy akár egy szenzor különböz® spektrális

sávjaiban készített felvételek egyesítése. A 12. fejezetben pedig a nem távérzé-

kelésb®l származó, egyéb térinformatikai adatok bevonásának lehet®ségeire, az

ezzel kapsolatos eredményekre térünk ki.

A �hagyományos� légifelvételek esetén, ahol a vizuális kiértékelés dominál, a

különbözó dimenziók kapsolata kevésbé számít lényegi kérdésnek: gyakorlatilag

sak a térbeli felbontást tekintik fontos paraméternek. A látható sávot átfogó

spektrumban készített távérzékelt kép könnyen összhangba hozható az emberi

szem által érzékelt látvánnyal, és a feladatok jellegéb®l adódóan gyakran sak

egy felvétel szükséges a lehatárolásokhoz, így a spektrális és id®beli tulajdon-

ságok kisebb jelent®séget nyernek. A felvételek térbeli felbontása meghatározza

a légifelvételb®l levezetett tematika térbeli részletességét, pontosságát, viszont

kevésbé hat a tematikus pontosságra:

� Általánosságban, a térbeli felbontás tág határai között el tudjuk külö-

níteni a mez®gazdasági területeket az infrastruktúrától, vagyis például a

települések belterületét®l és az ipartelepekt®l.

� Függ a térbeli felbontástól, hogy a mez®gazdasági területeken belül el

tudjuk-e különíteni a kultúrnövénnyel fedett területeket a természetes bo-

rítás foltjaitól, vagy hogy lakott területeken az épületeket és egyéb objek-

tumokat mennyire tudjuk megkülönböztetni.
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� Viszont a hagyományos légifelvétel-típusok a térbeli felbontástól függet-

lenül a spektrális tulajdonságok és a viszonylag ritka rendelkezésre állás

miatt kevéssé alkalmasak a kultúrnövényfajok elkülönítésére.

Emiatt a hagyományos légifelvételekhez igazodó feladatok jelent®sen külön-

böznek a több id®pontú multispektrális felvételeket használó felszín-térképezési

feladatoktól. Már az el®feldolgozás lépései (pl. nagy területen homogén mozaik

el®állítása) is els®sorban a vizuális kiértékelés szempontjait tartják szem el®tt.

Pozitív tendenia, hogy az utóbbi években elterjedt digitális légifelvételek stan-

dard módon tartalmazzák a közeli infravörös sávot is. Ez sokat javít a spektrális

tulajdonságokon, és különösen alkalmassá teszi a felvételeket a természetes ve-

getáió vagy a termesztett növények felmérésére.

Magyarországon az utóbbi évek tervezett felméréseinek köszönhet®en, a Me-

PAR (ld. 14. fejezet) felújítási terve alapján négyéves iklusban felújításra kerül

az ortofotó-fedés, vagyis adott területen négy évnél nem régebbi a rendelkezés-

re álló ortofotó. Ez az id®beli felbontás szempontjából igen kedvez® � bár a

növényzet éven belüli fejl®désének vizsgálatához messze nem elég, de lehet®vé

teszi a hosszú távú változások detektálását és a területek hosszú távú moni-

torozását. A megfelel®en gyakori légifényképezés az Európában használt többi

parella-azonosító rendszernél is az egyik f® min®ségi követelmény.

11.1. Az ¶rfelvételek dimenzióinak összefüggése

A dimenziók összefüggésének egyszer¶ illusztrálására megemlítünk két �elemi�

összefüggést, amelyek a látható tartományon túli hullámsávokat is tartalmazó

felvételek különböz® jellemz®i között �gyelhet® meg. Az összefüggések nem a

geometriai tulajdonságokból adódnak (pl. magasabb pálya � nagyobb terüle-

ti lefedés � nagyobb pixelméret), hanem a távérzékelés �zikai hátterének kö-

vetkezményei. Az egyik, hogy a szenzorok szélesebb hullámhossz-tartományt

felvételez® spektrális sávjaiban általában nagyobb térbeli felbontást lehet elér-

ni. A másik, hogy a re�ektív tartományban nagyobb hullámhosszokon általá-

ban kisebb az elérhet® térbeli felbontás. Mindkét következmény a szenzorra ju-

tó energiamennyiséggel magyarázható, amely értelemszer¶en függ a meg�gyelt

felszíndarab nagyságától és az elektromágneses spektrum vizsgált hullámsáv-

tartományától.

Egy képponthoz tartozó pixelértéket a földfelszín elemi darabjáról össze-

gy¶jtött energiamennyiség határoz meg, amely nyilván a felszíndarab nagyságá-

val növekszik. Szélesebb hullámhossz-tartomány esetén kisebb felületdarabról is

összegy¶lik annyi energia, amennyi összegy¶jtéséhez egy keskenyebb, sz¶rtebb

tartomány esetén nagyobb felületdarab lenne szükséges, ami megmagyarázza az

els® összefüggést.

Hasonló a második összefüggés magyarázata: a Napból a Föld küls® légköré-

re es® sugárzás a 0,6µm körüli maximum után er®sen sökken, és nyilván ezzel

együtt sökken a földfelszínr®l visszavert energia is. Mivel az egységnyi felüle-

ten integrált energia mennyisége nagyobb hullámhossz esetén kevesebb, ezért

nagyobb felületdarab szükséges ugyanannyi energia összegy¶jtéséhez.

Az el®z® két magyarázatot kiegészítve megjegyezzük, hogy nem közvetlenül

a szenzornál mért energia nagysága a lényeges kérdés, hanem a jel és zaj viszo-

nya, vagyis az, hogy a szenzornál fellép® sugárzásban minél nagyobb arányban
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legyen jelen a földfelszínr®l visszaver®d® sugárzás, és minél kisebb mértékben za-

varja meg a máshonnan ered® zaj. A földfelszín meg�gyelésénél például a légköri

hatások lényegében zajnak tekintend®k.

A digitális képelemzés mindenkori legfrissebb kutatási eredményeinek a fel-

használásán túl a távérzékelés további speiális, élzott módszereket használ

arra, hogy a különféle képi adatforrásokat egy koherens rendszerben használja,

és értékes informáiót nyerjen bel®lük. A képi adatforrások jelenthetnek például

multispektrális és pankromatikus optikai m¶holdfelvételeket, légifényképeket és

radarfelvételeket. A feldolgozás el®tt bizonyos el®feldolgozási lépéseket hajtunk

végre, melyek során a különböz® bemen® adatokat egységes térbeli és radiomet-

riai rendszerbe alakítjuk (lásd 4. fejezet). Azonban a különböz® adatforrások

integrált felhasználása általában többet jelent az egységes rendszerbe történ®

transzformálásnál. Az integrált felhasználás élja a különbségek kiegyenlítése,

kiküszöbölése helyett minden egyes adatforrás el®nyös tulajdonságainak együt-

tes hasznosítása. Vagyis az adatforrások közötti különbségek inkább el®nynek,

mint hátránynak tekinthet®k.

Egyszer¶ példa a területalapú támogatások távérzékeléses ellen®rzése, mely-

nek során a döntések meghozatala több, különböz® típusú ¶rfelvétel vizuális

kiértékelésével történik. A geometriai korrekió során az újramintavételezésnél

használt képpontméret minden felvételnél megegyezik az eredeti, tehát a felvéte-

lezésnél alkalmazott képpontmérettel. Vagyis a felvételeket nem szokás újramin-

tavételezni egy egységes ráshálóhoz. Ez teljesen megfelel® megoldás, ugyanis a

mez®gazdasági táblák vizuális kiértékelése, a táblatulajdonságok meghatározása

elvégezhet® különböz® pixelméret¶ felvételeken is, amennyiben a táblák beazo-

nosíthatók és a pixelméret szigni�kánsan kisebb a táblák területénél. Nyilván

nagyobb térbeli felbontásnál pontosabb lehatárolás érhet® el, de kisebb pontos-

ság biztosítása mellett az alasonyabb felbontású felvételek is felhasználhatók.

Például egy 10m-es pixelméret¶ felh®s SPOT 5 felvételt megfelel®en ki tud

egészíteni egy 30m-es pixelméret¶ felh®mentes Landsat TM felvétel, ahogy azt

a 11.1. ábra illusztrálja.

Landsat 5 TM, 2006. 05. 09. SPOT 5 Xi, 2006. 05. 10.

11.1. ábra. Egyszer¶ példa a felvételek integrált felhasználására. A kisebb fel-

bontású Landsat 5 Tm felvétel jól kiegészíti a nagyobb felbontású, de felh®s

SPOT 5-öt.
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A távérzékelt adatforrások egyesítése különböz® szinteken történhet. Ahogy

Rihards összefoglalja (ld. [30℄), az eltér® adatforrások változatos jellemz®ket

mérhetnek a földfelszínen. Például a multispektrális mérések leginkább a nö-

vények pigmentáltságáról, a talaj ásványianyag-tartalmáról, a nedvességtarta-

lomról és a sejtszerkezetr®l adnak informáiót, míg a hiperspektrális adatok

a növények és a talaj részletesebb biokémiai jellemzését teszik lehet®vé. A ra-

darfelvételek képpontjainak informáiótartalmát pedig nagyrészt a dielektromos

állandó határozza meg, amely a vízmennyiségt®l és bizonyos geometriai jellem-

z®kt®l függ.

Ugyanakkor az adatfúzió nem feltétlenül mérésekként egyesíti a különböz®

adatforrásokat, hanem a tematikus kiértékelés egyes fázisaiban kapott eredmé-

nyek között is értelmezett az egyesítés. Például külön-külön is végrehajthatunk

egy tematikus osztályozást az egyes adatforrásokra � adott esetben különböz®,

az adatforrás jellegéhez illeszked® tematikus kategóriákkal �, és az adatfúzió a

kapott tematikus térképek kategóriáinak egyesítését jelenti. Akár mérésszint¶,

akár kategóriaszint¶ fúzióról beszélünk, nem feltétlenül numerikusan történik az

adatforrások egyesítése. Rihards fent hivatkozott m¶ve szerint az adatok együt-

tes vizuális kiértékelése belefér a többforrású analízis fogalmába, és a dolgozat

szerz®jének gyakorlatában is több helyen el®fordul ez a megközelítés, amint azt

a kés®bbiekben részletesen bemutatjuk.

A fentiek illusztrálásának speiális, de gyakran használt esete a több id®-

pontban, azonos paraméterekkel készült ¶rfelvételek alapján történ® tematikus

osztályozás. Az egyik lehet®séget, amelynek során tulajdonképpen mérésként

egyesítjük az eltér® id®pontokat, már említettük a 8.1. szakaszban. Ennek során

az egyes id®pontok felvételeinek spektrális sávjaiból alkotott mátrixokat egysze-

r¶en egymásra rakjuk, így lényegében egy soksávos felvételt kapunk, amelyet

például a többsávos felvételeknél elterjedten alkalmazott statisztikai osztályo-

zással dolgozhatunk fel (�gyelve arra, hogy nem feltétlenül azonos az egyes id®-

pontok által lefedett terület). A másik lehet®ség, hogy az egyes id®pontokra

egymástól függetlenül végrehajtunk egy tematikus osztályozást olyan élkate-

góriákkal és olyan pontossággal, amilyet az adott id®pontra rendelkezésre álló

felvétel megenged, majd az így kapott tematikus térképek kategóriáiból megfe-

lel®en meghatározott szabályrendszerrel származtatjuk az egyesített eredményt.

Az adatfúzió fentebb ismertetett szintjei ismét rávilágítanak arra, hogy a

távérzékeléses meg�gyeléseknél legtöbbször a valós világ, illetve speiálisan a

földfelszín objektumainak felismerése a élunk. A tematikus kiértékelés fázisai-

ban kapott részeredmények kiértékelése, a szabályrendszerek erre a élra történ®

létrehozása lényegében az objektum-orientált felvétel-kiértékelés módszereinek

alkalmazását jelenti. Ennek során tulajdonképpen a 10. fejezetben bevezetett

módszereket, vagy azokhoz hasonlókat használjuk, de nem feltétlenül szegmen-

tált ¶rfelvételekre, hanem más formában kapott adatok is képezhetik a beme-

netet.

A vizuális kiértékelés során az interpretátor nem pixelenként hoz döntést,

hanem a felvétel nagyobb összefügg® foltjait tekinti egységnek, objektumok-

ban gondolkodik, eszerint végzi a lehatárolásokat és dönt a lehatárolt foltokhoz

rendelt attribútumokról. S®t, a térbeli összefüggések magasabb szintjét is vizs-

gálhatjuk, amennyiben az objektumoknak tekintett foltokat nem önmagukban,

hanem egymással való kapsolataik, a környezeti informáió �gyelembe vételével

elemezzük. Ez is elterjedt megközelítés az OBIÁ-ban. Gyakran az automatikus

kiértékelésnél alkalmazott szabályrendszerek felépítését is emberi szakért® végzi,
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illetve ehhez az emberi gondolkodásmódra épül® vizuális interpretáió adja az

ötleteket. Összességében tehát látható, hogy igen szoros a kapsolat az OBIA és

az adatfúzió között.

A különböz® térbeli, id®beli és spektrális tulajdonságú felvételeknek más-

más a viszonya a földfelszín objektumaival.

� A kisfelbontású felvételek pixeljei jellemz®en jóval nagyobbak a földfelszíni

objektumoknál. Egy képpont a gyakorlatunkban el®forduló alkalmazások

szinte mindegyikében több felszínborítási kategória integrált sugárzását

méri, nagyobb területekre kaphatunk átfogó képet. A hazai alkalmazások

közül a hozambeslés, valamint az árvíz- és aszályfelmérés kivétel ez alól,

ezen projektek esetén nagyobb az elemi térképezési egység, mint egy kisfel-

bontású felvétel képpontja. Az alkalmazásokban alapvet®en kétféle módon

kezelhetjük le a több kategóriát tartalmazó, �kevert� pixelek problemati-

káját:

1. Csak azokat a pixeleket választjuk ki a feldolgozáshoz, amelyeket do-

minánsan ugyanaz a felszínborítás fed.

2. Egyéb informáió bevonásával megpróbáljuk a pixel integrált sugár-

zási értékéb®l különválasztani az egyes felszínborításokhoz tartozó

elemi sugárzásértékeket (dekompozíió, �spetral unmixing�, �subpi-

xel analysis�). Ebben a kiemelked®en nagy id®beli felbontás is a se-

gítségünkre lehet.

� A közepes felbontású felvételek a jóval �nomabb pixelméretüknek köszön-

het®en hatékonyan kompenzálják azt a keveredést, amelyet a kisfelbontású

felvételek képpontjai által lefedett területen el®forduló többféle felszínbo-

rítás okoz. Hatékonyan töltik be a kis- és nagyfelbontású felvételek közötti

¶rt, ugyanis a kisfelbontású felvételekhez képest jóval több azoknak a pi-

xeleknek a száma, amelyek alatt sak egyféle felszínborítás található, így

könyebb az egy felszínborításra jellemz® spektrális informáió kinyerése,

növényzet meg�gyelés esetén a fejl®dési jellemz®k felmérése. Viszont a te-

rületi lefedésnek köszönhet®en jóval nagyobb területre áll rendelkezésre

homogén adatrendszer, mint a nagyfelbontású felvételek esetében.

� A hagyományos nagyfelbontású felvételek igen jól használhatók a mez®gaz-

dasági alkalmazásokban. A Magyarországon jellemz® m¶velési szerkezet-

ben átlagosan 25�100 képpont fed le egy mez®gazdasági parellát, amely

alkalmassá teszi ezeket a felvételeket a kvantitatív, numerikus és a vizuális

alkalmazásokban való felhasználásra is. Nemsak itthon, hanem az uniós

tehnikai szabályozással összhangban Európa országainak a többségében is

a nagyfelbontású felvételek képezik a területalapú mez®gazdasági támoga-

tások távérzékeléses ellen®rzésén belül a növényfelismerés bázisát. Ebben

szerepe van a növényfejl®dést jól tükröz® spektrális lefedésnek és a meg-

felel® id®pontokban rendelkezésre álló (bár nem túl s¶r¶) felvételezésnek

is.

A ma elérhet® nagyfelbontású szenzorok több látható és legalább egy közeli

infravörös sávot tartalmaznak. Sajnos, a közepes infravörös (SWIR) tarto-

mányt nem minden szenzor felvételezi még azon m¶holdak esetében sem,

amelyeket a támogatás-ellen®rzéshez ajánl az uniós tehnikai szabályozás,
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pedig szigni�kánsan jobban lehet azonosítani a különböz® növényborításo-

kat, ha a SWIR rendelkezésre áll. Szintén sokat számít a közepes infravörös

sáv jelenléte a belvízfelmérésnél, a belvízzel különböz® mértékben érintett

növényzet fokozatainak elkülönítésénél.

� A szuperfelbontású felvételek jelenlegi polgári élú felhasználása esetén leg-

többször sok, többszázas nagyságrend¶ képpont fed le egy objektumot. Ez

a felbontás legtöbbször nemsak a pontos körbehatárolást teszi lehet®vé,

hanem � a mintázat felhasználásával � az objektumok jobb kategorizálását

vagy az objektumokon belüli különböz® min®ség¶ részek elkülönítését. Pél-

dául a mez®gazdasági alkalmazásoknál maradva hatékonyan felderíthetjük

a parellákon (mint objektumokon) belüli gyomos (mint eltér® min®ség¶)

területeket. Mivel a valós világ objektumai általában jóval nagyobbak a

VHR-felvételek pixeljeinél, ezért ebben az esetben nem használhatók elég

hatékonyan a �hagyományos� pixelalapú statisztikai osztályozási módsze-

rek. Ezek helyett szinte szükségszer¶ a pixelek közötti térbeli kapsola-

tokat �gyelembe vev®, szegmentálásra épül® objektumalapú osztályozási

módszerek használata. Így egyúttal hatékony eszközkészletet kapunk az

objektumok �nomítására is a szegmensek geometriai tulajdonságait és a

szomszédos szegmensek közötti kapsolatokat �gyelembe vev® eljárások

formájában.

A szuperfelbontású felvételek spektrálisan a látható és a közeli infravö-

rös tartomány egy részét fedik le, és a fejezet elején említett egyik elemi

összefüggés miatt egyel®re nem is valószín¶, hogy a közeljöv®ben legalább

egy közepes infravörös sáv megjelenjen. Az id®beli gyakoriság hagyomá-

nyosan alasony, még az évente rendszeresen végrehajtott projektek esetén

is egy felvétel szokott rendelkezésre állni egy kampány alatt. Pozitív ten-

denia, hogy az egyre több, jobb paraméter¶, agilisabb szuperfelbontású

holdaknak köszönhet®en biztosabb a élterületek felh®mentes lefedése, és

esetenként bonyolultabb programozást igényl® felvételkészítési módok is

szóba jöhetnek, pl. a vegetáió változásának monitorozása két id®pontú

felvételezéssel, vagy három dimenziós kiértékelésre alkalmas sztreopárok

vagy sztereohármasok készítése.

11.2. Távérzékelt felvételek adatfúziója

Az el®z® szakaszban említett, a távérzékeléses ellen®rzésb®l vett példa egy nyil-

vánvaló esete a különböz® adatforrások együttes felhasználásának. A követke-

z®kben ismertetjük a képfúzió általános jelentését. Majd a �fúzió� alatt leg-

gyakrabban értett pixelalapú fúziós eljárásokat mutatjuk be. Ezután rátérünk

a dolgozat egy f® témáját jelent® alternatív fúziós eljárásra, amelyben az id®di-

menzió kiemelt szerepet játszik, és amely több mez®gazdasági területfelmérési

eljárásnak is az alapját képezi.

Az adatfúziónak egy általános, Luien Wald által javasolt ([34℄, [35℄) de�-

níiója a következ®: �Az adatfúzió olyan formális keretrendszer, amely leírja a

különböz® forrásokból származó adatok együttes kezelésének módjait és eszkö-

zeit. Célja, hogy jobb min®ség¶ informáiót nyerjünk; azonban függ a konkrét

alkalmazástól, hogy mit értünk jobb min®ségen.�
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Jelen szakaszban az adatfúzió általános fogalmán belül a képfúzióval foglal-

kozunk, távérzékelt felvételekre (els®sorban m¶holdfelvételekre) alkalmazva. Az

adatfúzió általános fogalmán belül a képfúzió azoknak az eljárásoknak az össze-

foglaló neve, amelyek több képi adatforrást integrálnak, a térbeli, spektrális és

id®beli tulajdonságokban rejl® el®nyök kihasználásával. Amennyiben bemeneti

adatként kizárólag (távérzékelt) felvételekre szorítkozunk, az �adatfúzió� és �kép-

fúzió� kifejezéseket felserélhet®en ugyanazokra a m¶veletekre alkalmazzuk. A

különböz® típusú felvételek együttes felhasználásának megvalósítása er®sen függ

a konkrét bemeneti adatoktól. Az általános, többféle adatrendszer bevonásával

végrehajtott adatfúziót a 12. fejezet részletezi.

A képfúzión belül a leggyakrabban az ún. képpont-alapú fúziós eljáráso-

kat használjuk, amelyek sak a térbeli és spektrális tulajdonságokat befolyásol-

ják. Céljuk egy multispektrális felvétel térbeli tulajdonságainak javítása azáltal,

hogy egy nagyobb felbontású (rendszerint pankromatikus) felvétellel egyesítjük,

fuzionáljuk. A képpont-alapú fúziós eljárásokról Wald ([36℄) ad átfogó ismer-

tetést. A térbeli tulajdonságok javítása jelentheti a térbeli felbontás növelését,

vagy az éleknek, az objektumok határainak kiemelését, vagy lineáris elemek irá-

nyának, illetve a mintázatnak a hangsúlyozását. Rendszerint megköveteljük az

eljárásoktól, hogy a térbeli tulajdonságok javítása mellett ®rizzék meg a beme-

neti képi adatok spektrális tulajdonságait. A képpont-alapú fúziós eljárások közé

tartozik pl. az IHS (Intensity-Hue-Saturation: Intenzitás-Árnyalat-Telítettség),

a PCA (Prinipal Component Analysis: F®komponens-analízisre épül®) és a WS

(Wavelet Substitution: Wavelet-helyettesítés) transzformáiók. Az IHS kivéte-

lével a többi transzformáió megtartja a bemeneti multispektrális felvételekben

tartalmazott spektrális informáiót.

Alkalmazásainkban többször el®került a képpont-alapú fúzió használata, me-

lyet általában egy vizsgálat el®z meg arra vonatkozóan, hogy az adott helyzetben

melyik eljárást vagy eljárásokat élszer¶ alkalmazni. Például a szuperfelbontású

¶rfelvételek elterjedésével, a típusaik számának a növekedésével azt tapasztal-

tuk, hogy nem egyenletesen jó eredményt kapunk a fúziós eljárás kiválasztása

és a paraméterezése �nomhangolásának függvényében. Bár a szuperfelbontású

felvételek nagy vonalakban azonos tulajdonságúaknak t¶nnek, de a szenzorok

spektrális tartományának különbsége, a felvételezés �zikai pixelmérete és a földi

vev®állomáson végzett rendszerkorrekiós lépések mind befolyásolják az adatfú-

zió kimenetelét is. A spektrális vetületet tekintve, bár a szenzorok nagy része

abból a szempontból egységes, hogy megtalálható rajtuk a három látható additív

komponens és egy közeli infravörös sáv, de a régebbi szenzorok (Ikonos, Quik-

Bird) sávjaihoz szélesebb hullámhossz-tartományt felvételeznek az újabbakhoz

(GeoEye-1, WorldView-2, Pléiades-1A/1B) képest, illetve a pankromatikus sáv

karakterisztikája is máshogy viszonyul a multispektrálisokéhoz. A térbeli jel-

lemz®ket tekintve pedig azt tapasztaltuk, hogy geometriai korrekió során a

felülmintavételezést használó Pléiades esetén (a �zikailag 70 m körüli pixelmé-

retb®l 50 m-re átmintavételezett terméket generálnak) elfogadható eredményt

ad a legközelebbi szomszéd (nearest neighbour) módszerével történ® mintavéte-

lezés, viszont azoknál a szenzoroknál, amelyeknél a kapott termék pixelmérete

közel áll a tényleges földi mintavételezéshez, a kapott eredményben szemmel is

látható ugrások keletkeznek. De a feldolgozási paraméterek helyes beállításá-

val a pixel-alapú fúzió eredményéb®l gazdag texturális informáiót nyerhetünk

(11.2. ábra fels® képe). A jelenlegi VHR-felvételek 11-12 bites radiometriai fel-

bontása pedig lehet®vé teszi, hogy akár a felh®árnyék által fedett területekb®l is
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érdemi, használható adatot nyerjünk � vizuális kiértékelés esetén a megszokottól

eltér® kontrasztfokozási beállításokkal (11.2. ábra alsó képe).

11.2. ábra. Példák a VHR-¶rfelvételek pixelalapú fúziójára

(

© EUSI (2011), All rights reserved)

A 2012-es távérzékeléses támogatás-ellen®rzési kampány során több eljárást

is megvizsgáltunk ([18℄). A nagyfelbontású felvételek id®sorának s¶rítése éljá-

ból a Landsat 7 ETM+ szenzor szabadon elérhet® felvételeit is felhasználtuk.

A pankromatikus komponenst és a multispektrális sávokat fuzionáltuk. A nagy-

felbontású felvételeknél mindenképpen �gyelembe kell venni azt a tényt, hogy

egyes multispektrális sávok által felvételezett spektrális tartomány nagyon eltér

a pankromatikus tartománytól, amit nem minden fúziós eljárás kezel megfelel®-

en. Az eljárásokat a már említett két �követelmény� szempontjából vizsgáltuk:

(1) a multispektrális komponens spektrális adattartalmát megfelel®en tükrözze

az eredmény, (2) és hogy a pankromatikus komponens térbeli informáiótartal-

ma korrekten bekerült-e a felvételbe. Az els® követelmény vizsgálatához els®sor-

ban a távérzékeléses ellen®rzésen belüli vizuális interpretáió megszokott sávki-

osztását használtuk. A különböz® eljárásokkal készült, következ®kben elemzett

eredményeket a 11.3. ábra illusztrálja.

A Módosított Intenzitás�Árnyalat�Telítettség-transzformáió (Modi�ed In-

tensity-Hue-Saturation, MIHS) éles, de az eredetit®l nagyon eltér® szín¶ képeket

eredményezett, ami teljesen érthet® olyan felvételek esetén, amelyeknél a sávok

egy részének hullámhossza jelent®sen eltér a pankromatikus komponens hullám-

hosszától. A pankromatikus felvételben tapasztalt zaj is igen er®sen megjelent

a fuzionált képben. A Szorzásos Felbontás-fúzió (Multipliative Resolution Mer-

ge) viszonylag jó eredményeket adott, bár az eredménykép színei kissé eltértek
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Eredeti pankromatikus Eredeti multispektrális

Módosított IHS-transzformáió Szorzásos Felbontás-fúzió

Hiperszférikus Színtér-transzformáió Felülátereszt® Sz¶r®

F®komponens-analízis

11.3. ábra. Példák a Landsat 7 TM-¶rfelvételek pixelalapú fúziójára
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az eredetit®l bizonyos felszínborítási kategóriák, els®sorban a talajok esetén. A

Hiperszférikus Színtér (Hyperspherial Color Spae, HCS) elnevezés¶ transzfor-

máiót úgy fejlesztették ki, hogy alkalmas legyen sok spektrális sávot tartalma-

zó felvételek kezelésére is. Esetünkben az eredmény látvnányra nagyon vonzó:

élénk színeket és éles képet kapunk, bár az árnyalatok kis mértékben eltérnek az

eredetit®l. A jól ismert felülátereszt® sz¶r®t használó (High-Pass Filter, HPF)

és a f®komponens-analízisen alapuló (Prinipal Component Analysis, PCA), va-

lamint a viszonylag új UNB Pansharpen (University of New Brunswik) mód-

szerek elfogadható eredményeket adtak, és az árnyalatokat is jól meg®rizték. A

PCA-eljárás használatával valamivel jobbak voltak az eredménykép térbeli tu-

lajdonságai. Megjegyezzük, hogy a PCA-eljárásnál a vizuális interpretáióhoz

használt, felszíntérképezésre igen alkalmas, nagy informáiótartalmat hordozó

sávkombináiónál (RGB 453, vagyis közeli infravörös�közepes infravörös�látható

piros) tapasztaltuk ezeket a kedvez® eredményeket. Ugyanakkor a látható sávki-

osztásnál (RGB 321, vagyis vörös�zöld�kék) spektrálisan már nem volt ennyire

szép az eredmény, a kapott kép a kékes árnyalatok felé hajlott. Ez a tapasztalat is

meger®síti, hogy a mind vizuális, mind kvantitatív kiértékelésnél elterjedt RGB

453-as sávkiosztás kedvez® választás az informáiótartalom szempontjából.

11.3. Az id®beli felbontás hasznosítása

A képpont-alapú fúziós eljárások ismertetése után a képfúzió egy másik megkö-

zelítését mutatjuk be. A leglényegesebb jellemz®je, hogy az id®dimenzió sokkal

fontosabb szerepet tölt be, mint a képpont-alapú fúziós eljárásoknál. Ennek so-

rán több, általában különböz® típusú m¶holdfelvételt használunk együttesen egy

alkalmazásban, de nins szükség arra, hogy köztes fuzionált felvételeket származ-

tassunk. Ehelyett a különböz® képek használata � és a bennük rejl® különbségek

kiaknázása � magába a modellbe van beleépítve. A képpont-alapú fúziós eljárá-

sokkal analóg módon azt mondhatjuk, hogy bizonyos felvételek id®beli jellemz®it

javítjuk azáltal, hogy a gyenge térbeli vagy spektrális tulajdonságokat jobb id®-

beli felbontással helyettesítjük, kompenzáljuk. Az általános gyakorlat szerint

van egy vagy néhány, nagy térbeli felbontású vagy jobb spektrális tulajdonságú

felvétel, és gyengébb térbeli, illetve spektrális tulajdonságú felvételek sorozata.

Az utóbbi hordozza az id®beli többletinformáiót.

A mez®gazdasági alkalmazásokban, ezen belül különösen a növényfejl®dés

követésében, alapvet® a szerepe az id®beli informáió megfelel® felhasználásának,

beépítésének.

Ritka eset, amikor a különböz® növények közötti különbségtételhez elegend®

egy felvétel. Ehelyett az éven belüli id®beli folyamatot kell vizsgálni, ráadásul

több spektrális sávban, amelyhez több, megfelel® id®pontban készített felvételt

kell felhasználni. Például egy mez®gazdasági területen általában egy vagy két

¶rfelvétel alapján szétválaszthatók egymástól a kalászos és a kapás növények.

Azonban ha a növényfajokat is meg akarjuk különböztetni egymástól, akkor

több tavaszi és kora-nyári felvételre van szükség a kalászosok felismeréséhez, va-

lamint kés®nyári felvételeket is fel kell használnunk a kapások elkülönítéséhez.

Mivel a több, megfelel®en kiválasztott id®pont felhasználásával jobban, ponto-

sabban tudjuk közelíteni a földfelszín kategóriáit, ezért lényegében a tematikus

pontosságot növeljük ezzel a megközelítéssel.

Az id®beliséget kiaknázó adatfúziós eljárás egyik jelent®s példája a NÖV-
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MON projekt (13. fejezet) növénytérképezési alrendszere, amelyben lényegében

együtt kerül felhasználásra a különböz® id®pontok mérésként történ® egyesítése

és a tematikus térképekb®l, mint részeredményekb®l az éves egyesített növény-

térképet el®állító � a 11.1. szakaszban ismertetett tematikus egyesítést használó

� eljárás. Egyrészt, az év egy-egy szakaszában az abban az id®szakban látható,

fejlett növényekr®l fajszint¶ tematikus térképek készülnek az id®szakra rendel-

kezésre álló nagyfelbontású ¶rfelvételek mérésszint¶ egyesítésével, statisztikai

osztályozást használva. Az adott id®szakban nem borító haszonnövények, illet-

ve egyéb, a szántóföldi növénytérképezés szempontjából nem jelent®s felszín-

borítási kategóriák � pl. települések, erd®k � összevont kategóriákként jelennek

meg. Másrészt, a teljes évre vonatkozó növénytérkép el®állításához a különböz®

id®szakokra készült növénytérképeket megfelel® szabályrendszer felhasználásá-

val egyesítjük, melynek során értelemszer¶en minden elemi növénytérképér®l az

adott id®szakban releváns tematikus kategóriákat, az ezeknek megfelel® pixele-

ket vesszük �gyelembe.

A növényfejl®dés értékeléséhez szintén az éven belüli id®beli fejl®dést vizs-

gáljuk, de ez a feladat sak gyakoribb felvételezéssel oldható meg. Valamint a

különböz® hullámsávokban közvetlenül mért értékekkel való számolás helyett

általában valamilyen vegetáiós indexet (vagyis az eredeti sávértékekb®l leve-

zetett, a növényzet fejlettségét kvantitatív módon jellemz® skalármennyiséget)

használunk. Bizonyos alkalmazásokban a vizsgálatok nem szorítkoznak egy évre,

hanem több évre kiterjed®en vizsgálják a növényzet változását. Utóbbi esetben

több éven keresztül koherens adatrendszerre van szükség, különösen kvantitatív

kiértékelés esetén.

A hosszabb távú, s¶r¶ id®soron alapuló monitorozási feladatok között kell

megemlítenünk a közepes felbontású felvételekkel végzett elemzéseket. A kifel-

bontású adatokhoz képest kisebb, �tisztább� pixelekb®l adódóan a kisebb kiter-

jedés¶ felszínborításokat sokkal pontosabban, sokkal közvetlenebbül (a nagyfel-

bontású felvételekre jellemz® �szétválasztási probléma� nélkül) lehet feldolgozni.

Bár a közepes felbontású felvételeknél nem számíthatunk naponkénti felvétele-

zésre, de több, hasonló tulajdonságú m¶holddal itt is van esélyünk viszonylag

gyakori id®sorral dolgozni � korábban az IRS-1C és 1D által hordozott WiFS,

ma az IRS-P6 és R2 által hordozott AWiFS teszi ezt lehet®vé. A NOAA AVHRR

(kisfelbontású) és az IRS-1C/1D WiFS (közepes felbontású) felvételekkel vég-

zett kutatás azt igazolta, hogy növényfejl®dés vizsgálata esetén a WiFS-b®l le-

vezetett id®sorok stabilabbak. Ez a nagyobb térbeli felbontásból adódó tisztább

pixeleknek, a kisebb geometriai torzulásnak, a kisebb oldalranézésb®l adódó

enyhébb geometriai és légköri torzítás okozza. A vegetáiós indexek id®sora jól

megfeleltethet® egymásnak, így a kétféle adatrendszer jól kiegészíti egymást.

A kis- és közepes felbontású felvételek együttes felhasználásával s¶r¶, de

széles id®tartamot lefed® id®sor áll rendelkezésre, így folyamatosan tudjuk kö-

vetni a vegetáió fejl®dését. Emellett nagy területre is homogén felvételezés áll

rendelkezésre, amely támogatja a kvalitatív és a kvantitatív elemzést. Mez®gaz-

dasági felmérés esetén a táblákon belüli inhomogenitások nagyban torzíthatják

az eredményt, azonban nagyobb tábláknál már a közepes felbontású felvételek-

kel is észrevehet®k és kezelhet®k az inhomogenitások, így azoknak megfelel®en

módosíthatók a táblaszint¶ jellemz®k. A megfelel® kvantitatív elemzéshez több

éven keresztül rendelkezésre álló id®sorra van szükségünk, amelyekb®l � megfe-

lel®en kezelve az egyes évek általános fejl®dési jellemz®it � akár egy évfüggetlen

modell is kialakítható.
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Míg korábban a WiFS-et inkább a kisfelbontású felvételekb®l számolt jel-

lemz®k stabilizálására használtuk, ma az AWiFS-et a nagyfelbontású felvételek

kiegészítésére használjuk. A sak két spektrális sávot tartalmazóWiFS-felvételek

esetén problémásabb volt a légköri korrekió, mivel sak a felh®s és párás pixe-

lek teljes kisz¶résére volt lehet®ség. A mai alkalmazásoknál, amennyiben nins

szükség a nagy- vagy szuperfelbontású felvételek által képviselt geometriai pon-

tosságra a lehatárolásoknál, nagy el®nyt jelent az igen kiterjedt területi lefedést

biztosító és spektrálisan a nagyfelbontású felvételekkel összemérhet® AWiFS

szenzor használata. Például a parlagf¶-felmérésnél és a támogatás-ellen®rzésnél

jól kiegészítik a nagyfelbontású ¶rfelvételek id®sorait.

Az III. részben több, a FÖMI által jelenleg is vagy korábban végrehajtott,

általában mez®gazdasági távérzékelési programot mutatunk be. Közös bennük,

hogy jelent®sen építenek a különböz® típusú távérzékelt felvételek együttes fel-

használására, és az adatfúzió fentebb bevezetett �alternatív� változatát hasz-

nálják. Általában a növényzet állapotának vagy fejl®désének a meg�gyelése a

feladat. Az id®dimenzió jelent®sége megmutatkozik a felszínborítási kategóriák

felmérésében és a növényfejl®dés követésében is. Csak az árvízfelmérés a kivé-

tel, viszont éppen ez az a projekt, amelyben a legnyilvánvalóbban jelenik meg a

felvételezés id®belisége.

A bemutatandó alkalmazások és az alternatív képfúziós eljárás használatá-

nak három fontos aspektusát emeljük ki, amelyeket az III. rész a részletekbe

men®en bemutat az alkalmazásokhoz kapsolódóan. Az els® a gyakori rendelke-

zésre állás, a második az adatokhoz való gyors hozzáférés, a harmadik az aktuális

éven túl a különböz® évek közötti koherens adathalmaz felhasználása.
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12. fejezet

Többforrású adatok integrált

felhasználása a

távérzékelésben

A távérzékelési szakemberek legtöbbször azt értik adatfúzió alatt, amikor egy

nagy felbontású pankromatikus felvételt egy kisebb térbeli felbontású, de spekt-

rálisan gazdagabb felvétellel egyesítenek. Ugyanakkor az adatfúzió széles körben

elfogadott jelentése ennél jóval b®vebb: általában azokat a módszereket és eszkö-

zöket jelenti, amelyek segítségével több forrásból származó adatokat együttesen

kezelhetünk a magasabb min®ség¶ eredmény érdekében. A távérzékelt felvéte-

leken kívül egyéb adatforrásokat is bevonhatunk, általánosabb jelentést adva

az adatintegráiónak. Például térinformatikai fedvényeket is felhasználhatunk,

amelyek származhatnak helyszíni mérésekb®l, és analóg térképeken vagy távér-

zékelt felvételeken történ® lehatárolásokból.

A távérzékelés és a térinformatika er®s összefonódása miatt ez az általános

megközelítés szinte minden gyakorlati alkalmazásban megjelenik. A területalapú

támogatások távérzékeléses ellen®rzése különösen gazdag ebb®l a szempontból,

de bizonyos mértékben a többi projekt is felhasználja az adatintegráió külön-

böz® vetületét. A következ®kben � els®sorban a szerz® gyakorlatában el®forduló

esetek alapján � bemutatunk néhány távérzékeléshez kapsolódó adatintegrái-

ós módszert. A leírás a kutatás-fejlesztési, elméleti háttérre helyezi a hangsúlyt,

míg a módszerek gyakorlati felhasználása az III. részben, az alkalmazások leírá-

sánál kerül bemutatásra.

12.1. Az adatintegráió és a vizuális kiértékelés

kapsolata

Az adatintegráió jelent®s része az emberi gondolkodáson alapul, és ezt a fajta

tevékenységet nagy mértékben támogatják a térinformatikai programok. S®t,

azt állíthatjuk, hogy az adatintegráió automatikus lépéseinek, szabályrendsze-

reinek a kifejlesztésében éppen a vizuális feldolgozás adja az ötleteket: a sza-

bályok m¶ködése gyakran az emberi gondolkodást próbálja utánozni,

a mesterséges intelligeniára emlékeztet. Az operátori tapasztalat sokat segít az
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automatikus feldolgozás szabályrendszerének összeállításában, a helyes és haté-

kony döntési pontok megválasztásában.

A távérzékeléses támogatás-ellen®rzésen belül a Számítógéppel Segített

Felvétel-kiértékelés (CAPI) szoftverrendszere kifejezetten az adatok integrái-

óját szem el®tt tartva készült annak érdekében, hogy az operátorok minél ha-

tékonyabban tudjanak gyors és pontos döntést hozni. A FÖMI-nél alkalmazott

rendszerben a leglátványosabb eltérés az általános térinformatikai programokhoz

képest az id®dimenzió minél jobb kihasználásának támogatása: több,

automatikusan szinkronizált, földrajzilag kapsolt ablakban egyszerre mutatja

a feldolgozás alatt álló területet lefed® nagyfelbontású id®sort, így az operátor

jó esetben �ránézésre� meg tudja hozni a döntést a hasznosításról, nem kell a

különböz® ¶rfelvételek között váltogatnia. Ennek érdekében az egyes ablakokba

kerül® felvételi id®pontok a növények vegetáiós id®szakához igazodó szabályok

alapján kerülnek kiválasztásra.

Más alkalmazásokban, például a növénytérképezésben, a belvízfelmérésben

és a parlagf¶-felmérésben a végeredmény nem közvetlen operátori döntés alap-

ján születik, hanem numerikus, kvantitatív módszerrel. Azonban ezeknél az al-

kalmazásoknál is jelent®s a felhasználói felület szerepe: itt a referenia-adatok

el®készítését, a statisztikai osztályozás betanítását végzi a felhasználó, amelyben

az adatintegráió kiterjed a különböz® jellemz®kkel bíró távérzékelt adatokon túl

az alaptérképek és a helyszíni felmérési eredmények kezelésére is.

A különböz® alkalmazások térinformatikai keretrendszerében felhasznált táv-

érzékeléses adatok gyakran önmagukban valamely pixelalapú fúziós eljárás

(11.2. szakasz) eredményei, így a formális adatintegráió is megjelenik a tisztán

távérzékelt felvételeket felhasználó vizuális eljárásokban.

A vektoros adatok több helyen megjelennek a vizuális és az automatikus

kiértékelési módszerekben is. Általában persze ezek az adatrendszerek is valami-

lyen �zikai � akár távérzékeléses � felmérés eredményéb®l származnak, de adott

esetben sokkal jobban támogatja a feldolgozást, ha már egy el®feldolgozott, ho-

mogén vektoros adatrendszer kerül felhasználásra.

� A vizuális feldolgozásba tehnikailag nagyon sokféle vektoros adatot be le-

het vonni, els® közelítésben sak tehnikai szabályozás, eljárásrend kérdése

a megfelel® felhasználás. Azonban a hibás döntések elkerülése érdekében

mindig �gyelembe kell venni a vektoros adatrendszer térbeli pontosságát,

elkerülend® a hibás döntéseket. Vagyis például nem feltétlenül kell a segéd-

fedvény egy vonalához ragaszkodni a szuperfelbontású ¶rfelvételen látható

felszínborítási határ helyett, ha a segédfedvény a szuperfelbontású felvé-

telnél pontatlanabb felmérési eljárással készült.

� Gyakori eset � különösen a szerz® gyakorlatában el®forduló mez®gazdasági

alkalmazásokban �, hogy egy vektoros fedvény határozza meg a vizuális

feldolgozás keretét, a fedvény egy poligonja által lefedett területtel dolgo-

zik egyszerre az interpretátor. Az egyszerre feldolgozandó területegység-

nek nyilván raionálisan kezelhet®nek, átláthatónak kell lenni. Például a

támogatás-ellen®rzésben és a MePAR esetén a blokkokon belüli erd®s és

legel®s területek elválasztásánál a �zikai blokk az elemi feldolgozási egység.

Az ésszer¶ség szempontjain túl az is indokolja ezt a választást, hogy az

operátor által készítend® lehatárolás poligonjai (meg�gyelt parellák, illet-

ve erd®foltok) legtöbbször a blokkhatáron belül maradnak, sak kivételes

esetben nyúlhatnak túl rajta.
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� A vektoros adatok kvantitatív távérzékeléses elemzésbe történ® integrálá-

sakor sokkal látványosabban megjelenik az adatpontosság kérdése, mint a

vizuális esetben. Ugyanis gyakori � különösen a statisztikai osztályozásnál

�, hogy a vektoros adatok raszterizálás után kerülnek felhasználásra, mivel

így könnyebben integrálhatók a többi raszteres (távérzékeléses) adattal.

� Az automatikus, kvantitatív feldolgozásnál is meg�gyelhet® az el®re meg-

adott poligonok által határolt feldolgozási egységek szerepe. Egyrészt az

egyszerre kezelend® adatmennyiséget (pl. egy település vagy egy térkép-

szelvény) a tehnikai korlátok (pl. memória nagysága) alapján határol-

ják le. Másrészt a kvantitatív eljárás által kialakított foltokra is jelenthet

korlátozást a feldolgozási egység határa (pl. az objektum-alapú felvétel-

kiértékelésnél megadható egy poligonos fedvény, amelynek a poligonjain

belül kell maradnia a szegmentálás során lehatárolt objektumoknak).

12.2. Helyszíni adatgy¶jtési informáiók integrá-

lása

A távérzékeléses alkalmazásokhoz mindig is kapsolódtak helyszíni adatgy¶jtési

eljárások, már sak azért is, mert maga a távérzékelés egyebek között a helyszíni

adatgy¶jtési eljárások támogatásának, kiváltásának éljával jött létre. Bár nap-

jainkra önálló felmérési módszerré n®tte ki magát, de a földfelszín és a felvétel

közötti �zikai kapsolat pontos megállapításához gyakran szükséges a helyszíni

mérésekkel történ® � legalább mintavételes � támogatás.

A helyszíni adatgy¶jtés a távérzékeléses felmérés különböz® fázisaihoz kap-

solódva jelenik meg.

� Az el®zetes refereniaadat-gy¶jtés a vizuális eljárások esetén nagyban se-

gíti az operátorokat abban, hogy �megismerkedjenek� az egyes növények

megjelenésével az ¶rfelvételeken, �gyelembe véve az adott év területfügg®

környezeti, id®járási viszonyait és a rendelkezésre álló ¶rfelvételek jellem-

z®it. Így ezek az adatok az operátorok oktatásában is felhasználhatók. A

kvantitatív eljárásokban pedig mind a tanulóterületek, mind a tesztterüle-

tek spektrális adatanalíziséhez használhatók. A raszteres osztályozási fel-

adatoknál általában a helyszíni mérések térinformatikai adatrendszerét is

raszteres formára alakítják az el®z® szakasz végén bemutatottak szerint.

A refereniadatok felhasználásának jelent®s a szerepe a vizuális interp-

retáióra épül® projektek közül a támogatás-ellen®rzésben, a kvantitatív

kiértékelésre épül®k közül pedig a NÖVMON növénytérképezési alrend-

szerében és a belvízfelmérésben.

� A távérzékeléses ellen®rzést kiegészítik az � els®sorban a növény pontosí-

tására szolgáló � gyors helyszíni szemlék (RFV), amelyek a számítógép-

pel segített felvétel-kiértékelést (CAPI) segítik olyan esetekben, amikor

tisztán ¶rfelvételek alapján nem dönthet®k el magabiztosan a támoga-

tási kérelmekkel kapsolatban megválaszolandó kérdések. A szabályozás

lényegében a CAPI részének tekinti az RFV-t. M¶szakilag is felfogha-

tó a térbeli, az id®beli és a spektrális pontosság növelésének (rendre a

nagyobb pixelméretb®l, a hiányzó ¶rfelvétel-id®pontokból és a kevered®

spektrális kategóriákból adódó nehézségek kompenzálása érdekében). A
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távérzékeléses elemzés közben kerülnek kijelölésre a vizsgálandó területek,

és a beérkezett eredmények � vektoros lehatárolás, kódokkal és szöveges

leírással történ® értékelés, fényképek � visszavezetése is nagyrészt a vizu-

ális elemzés, kisebb részben automatikus adatbázis-m¶veletek keretében

kerülnek visszavezetésre. Szintén a távérzékeléses elemzés közben történik

a parlagf¶-felméréshez kapsolódó terepi validáió, amely nagyban támo-

gatja a kvantitatív kiértékelés paramétereinek meghatározását.

� Szintén a támogatás-ellen®rzéshez kapsolódik a távérzékeléses ellen®r-

zés utáni helyszíni ellen®rzés. Célja a távérzékeléssel hozott döntések va-

lidáiója az esetleges szankiók alkalmazása el®tt. Bár ennél az esetnél

hagyományosan sak a helyszíni ellen®rzés használja a távérzékelés ered-

ményét, de az utóbbi években mégis el®térbe került az ellenkez® irány,

és ezzel az adatintegráió lehet®sége. Az MVH által üzemeltetett hely-

színi ellen®rzési térinformatikai alrendszerrel (IIER GIS) kétirányú kap-

solat áll fenn: egyrészt minden távérzékeléssel azonosított növényterü-

let áttöltésre kerül az MVH-hoz, amelyeket felhasználnak a kérelmek el-

bírálásában; másrészt 2011. óta az MVH el®zetes (els®sorban az agrár-

környezetgazdálkodási (AKG) jogímhez kapsolódó, tavasszal elvégzett)

méréseit is felhasználjuk a távérzékeléses ellen®rzésben. Az utóbbi esetben

kiemelten fontos, hogy konzisztensen használjuk a különböz® típusú mé-

réseket. A GPS-készülékkel végrehajtott terepi mérések esetén a tehnikai

tolerania különbözhet (az esetek többségében ténylegesen különbözik) a

m¶holdfelvételeken történ® lehatárolásnál alkalmazott toleraniától.

12.3. Egyéb adatforrások bevonása a távérzékelé-

ses kiértékelésbe

Napjainkban nagyon megélénkült a három dimenziós térbeli adatok felhasz-

nálása a távérzékeléses alkalmazásokban. Ezek közül itt a digitális magasság-

modellek használatát emeljük ki. A digitális domborzatmodell (Digital Terrain

Model, DTM) a felszín tengerszint feletti magasságát, a digitális felszínmodell

(Digital Surfae Model, DSM) pedig a földfelszíni objektumok tetejének ten-

gerszint feletti magasságát adja meg. Ez a két adatrendszer a távérzékeléshez

köt®d® felmérési módszerekkel (sztereo-fotogrammetria, LIDAR-pásztázás) szá-

molható. Fontos adat még a kett® különbsége, vagyis az objektumok (els®sorban

a fák és a házak) földfelszín feletti magassága, amelynek számításánál különös

tekintettel kell lenni a kiinduló magasságmodellek esetleg eltér® térbeli felbon-

tására.

A [18℄ el®adásban bemutatásra került a digitális domborzatmodell egy ki-

emelked®, a távérzékeléses támogatás-ellen®rzéshez kapsolódó magyarországi

alkalmazása. A parella-lehatároláson és a növényazonosításon túl a �zikai el-

len®rzések egyre fontosabb feladata a Helyes Mez®gazdasági és Környezeti Ál-

lapot (HMKÁ) feltételeinek az ellen®rzése. A talajerózió elleni el®írásoknak va-

ló megfelelés betartására a digitális domborzatmodell, az abból származtatott

lejt®kategória-fedvény és az ¶rfelvételek id®sora is jó ellen®rzési lehet®séget biz-

tosít.

A jelenlegi HMKÁ-szabályozás két el®írása kapsolódik a talajerózió elle-

ni védelemhez. Az els® a lejt®s, 12%-nál meredekebb területeken ír el® kor-
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látozásokat a termeszthet® növények körére, illetve egyes m¶velési feltételek-

re. A másik az erózióvédelmi teraszok meg®rzésére kötelezi a gazdálkodókat.

A meredek területek fedvénye térinformatikai fedvényként került lehatárolásra,

amely a kérelmezési folyamatban és a �zikai ellen®rzésekben is felhasználha-

tó. Magyarország Digitális Domborzatmodelljéb®l származik, amely egy 5x5m-

es ráss¶r¶ség¶ raszteres állomány, 1m-nél jobb magassági pontossággal. El®-

ször a lejt®kategória-térkép készült el bel®le a gradiens kiszámításával, majd a

12%-nál meredekebb lejt®ket reprezentáló pontok összefügg® komponenseinek

lehatárolása. Ezeket a komponenseket egy generalizálás (simítás) után vektoros

poligonokként használjuk fel.

A szabályozás, illetve ellen®rzés eljárásrendje els®sorban az erózió megel®zé-

sére helyezi a hangsúlyt, vagyis az erózióveszélyes állapotot de�niálják. Viszont

az ellen®rzés során ugyanilyen fontos a ténylegesen bekövetkezett erózió felde-

rítése. Ezt a két élt a domborzatmodell és az ¶rfelvételek együttes, integrált

alkalmazásával nagyban tudjuk támogatni. Az erózió megel®zésére vonatkozó-

an a domborzatmodell ráirányítja a �gyelmet a meredek területekre, amelye-

ket metszve a távérzékeléses ellen®rzés során lehatárolt növényterületekkel, a

tényleges termesztett növényt®l függ a döntés az esetleges nem-megfelelésr®l. A

távérzékelésnek azonban a növényterületek lehatárolásán túl a ténylegesen be-

következett erózió felismerésében is van szerepe: a nagyfelbontású ¶rfelvételeken

els®sorban a talaj, illetve a növényzet egyenetlenségeib®l következtethetünk az

erózióra, a szuperfelbontású felvételeken pedig legtöbbször a vízmosások jelleg-

zetes vonalas szerkezetét is felismerhetjük. Mindezt szemlélteti a 12.1. ábra,

amelyen ugyanarra a területre, a �zikai blokk délnyugati sarkára a hivatalos

lejt®fedvény és az ¶rfelvétel-id®sor is az erózió veszélyét er®síti meg.

Egy �zikai blokk és a lejt®fedvény

VHR, 2009. 05. 20. HR, 2009. 06. 19. VHR, 2009. 07. 24. VHR, 2009. 08. 03.

12.1. ábra. A nagy lejtés¶ területek a hivatalos fedvényen és egy ¶rfelvétel-

id®soron

Érdekes meg�gyelni, hogy míg a kvantitatív alkalmazásoknál a terepi felmé-

résb®l származó vektoros adatokat szokás raszterré konvertálni az ¶rfelvételek
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osztályozásához, addig az erózió vizsgálatánál éppen a raszteresen rendelkezésre

álló domborzatmodellb®l készítünk vektort. Ennek egyik oka, hogy a dombor-

zatmodell a parellalehatárolás el®írt pontosságához képest lokálisan viszonylag

durva, de a nagyobb területr®l integrált, generalizált poligonfedvény simábban

közelíti a felszínt. A másik, praktikus ok, hogy a domborzatmodell inkább vek-

toros térinformatikai rendszerben kerül felhasználásra, ahol így kényelmesebb

kezelni, másrészt a gazdálkodók részére történ® közzététel is így szemléletesebb.
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III. rész

Alkalmazások a távérzékelés

területén
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A dolgozat III. részében azokat az operatív távérzékelési alkalmazásokat mu-

tatom be, amelyekben a doktori képzés ideje alatt saját kutatási-fejlesztési ered-

ményekkel részt vettem munkahelyemen, a Földmérési és Távérzékelési Intézet-

ben. Az alkalmazásokat, projekteket els®sorban a kutatás-fejlesztési szempon-

tokon keresztül ismertetem, kiemelve a saját eredményeket, és általában, a f®

kutatási témáim � a szegmens-alapú feldolgozás és az adatintegráió � megjele-

néseit. A leírtak nem feltétlenül új elméleti állítás vagy gyakorlati megvalósítás

megjelenéséhez köt®dnek � a dolgozat témáját képezi a meglév® eredmények

el®bbi szempontok szerinti értékelése is.

Minden projekt ismertetésénél hasonló szerkezetet követek. Az alábbi négyes

tagolás mentén mutatom be az egyes alkalmazásokat.

1. Általános áttekintés: El®ször egy általános áttekintést adok a prog-

ramokról, az intézeti, szervezeti háttér bemutatásával és a távérzékeléses

megoldás általános ismertetésével.

2. Távérzékeléses módszertan: Ezután ismertetem a távérzékeléses ki-

értékelés módszertanát, vagyis az adott projektben alkalmazott elméleti

hátteret, a felhasznált és eredményül kapott adatrendszereket, az elméle-

ti feladat informatikai megoldását, a megoldás pontosságát és hatékony-

ságát, az esetleges továbbfejlesztési lehet®ségeket. Mivel egy kifejlesztett

módszer a befoglaló projektt®l függetlenül is megmarad szellemi termék-

ként, ezért a módszertan leírásánál általában jelen id®t használok a (már)

nem futó projektek esetében is.

3. Adatintegráió és objektum-alapú feldolgozás: Harmadikként kité-

rek kutatásom f® vonalaival, a dimenziók összefüggésével és az objektum-

alapú képelemzéssel kapsolatos jellemz®kre. Egyrészt elemzem az egyes

dimenziók jelent®ségét az adott projektben felhasznált távérzékelt ada-

tokban, a különböz® dimenziók egymással való kiváltásának lehet®sége-

it, és általában az adatok integráiójának megjelenési formáit. Másrészt

ismertetem a szegmentálás és az erre épül® objektum-alapú képelemzés

megvalósult és lehetséges, javasolt formáit.

4. Saját eredmények: Végül kiemelem az adott projekthez köt®d® saját

kutatási és fejlesztési eredményeket.

Az ismertetésre kerül® projektek nagyrészt a mez®gazdasághoz köt®dnek.

Általában jellemz® rájuk, hogy er®sen építenek a különböz® típusú ¶rfelvételek

együttes alkalmazására, és a 11.3. szakaszban bemutatott �alternatív adatfúziós�

eljárást használják. A feladat rendszerint a növényzet állapotának vagy fejl®dé-

sének a �gyelése. Az id®dimenzió kiaknázása egyrészt a különböz® felszínborítási

kategóriák megkülönböztetésében, másrészt a növényfejl®dés értékelésében fon-

tos. Ez alól sak az árvízmonitoring a kivétel, amely azonban mégis beleillik a

projektek sorozatába, ugyanis az id®dimenzió fontossága az árvízmonitoringnál

mutatkozik meg a legnyilvánvalóbban.
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13. fejezet

Országos Szántóföldi

Növénymonitoring és

Termésbeslés (NÖVMON)

Általános áttekintés

A távérzékelés mez®gazdasági alkalmazásainak megalapozásaként a FÖMI-nél

1980-ban indult a Mez®gazdasági Távérzékelési Program (MTPROG). A prog-

ram évei alatti kb. 300 emberévnyi kutatási és fejlesztési munka befektetésének

köszönhet®en a digitális képfeldolgozás, a térinformatika, a távérzékelt felvételek

feldolgozása és mez®gazdasági élú alkalmazása nemzetközileg is elismert szintre

emelkedett. Az így megalapozott tudományos, tehnikai, szakért®i és infrastruk-

turális bázisra épültek a további programok.

Az MTPROG keretein belül 1983-ban el®ször néhány gazdaságra, majd na-

gyobb területi egységre, és 1984-ben Hajdú-Bihar megye teljes területére tör-

tént távérzékeléses növényterület-felmérés. 1986-tól a kutatás el®terébe került

a növényfejl®dés felmérése multitemporális távérzékelt adatok alapján. 1993-tól

között kiemelt OMFB�FVM�FÖMI-kapsolat keretében több nemzetközi pro-

jektben való részvétel mellett (pl. MERA) az operatív monitoring megalapozása

történt.

1997-t®l 7 évig operatívan m¶ködött az Országos Távérzékeléses Szántóföl-

di Növénymonitoring és Termésbeslés program (NÖVMON). A 8 gazdaságilag

legelterjedtebb f® szántóföldi növény országos és megyei területének meghatáro-

zását, valamint a várható hozamok aratás el®tti mérését, termésbeslését végezte

az FVM részére. A szolgáltatott adatok a gazdasági tervezés döntéseit támogat-

ták.

Az el®re rögzített jelentésnaptár szerint átadott jelentések a számszer¶ ada-

tok mellett a területfelméréshez kapsolódóan vetésszerkezeti térképeket, a ho-

zambesléshez kapsolódóan pedig a hozam területi eloszlását mutató térképeket

tartalmaztak.

A program 7 operatív éve bebizonyította, hogy a f® szántóföldi növények

meg�gyelésének egyedi, innovatív eszköze. Pontosabb, objektívebb az ismert föl-

di módszereknél. A megyei és országos területre eredményt biztosító operatív

hozambeslési módszer alkalmazásánál �gyelembe kell venni azt a � kiindulási
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adatokból adódó � korlátozást, hogy a minimális terület mintegy 5000 ha nö-

vényenként, a besült érték az ezen belüli átlaghozam. Ugyanakkor a modell

megfelel® részletesség¶ ¶rfelvételek alkalmazásával gazdaság-, s®t, akár tábla-

szint¶ hozambeslésre is alkalmazható.

Távérzékeléses módszertan

A NÖVMON-ban alkalmazott módszer a képelemzést, alakfelismerést eszköz-

ként használó modellre épít: nem maguk a képelemzési eszközök dominánsak a

megoldás módjában, hanem a felmért jelenségek szervesen beépülnek a modell-

be. A jelenségek tulajdonságai � például a felmérés tárgyát képez® növényfajok

id®beli viselkedése, a élterületek közötti különbségek � már a modell kialakítá-

sában megjelentek.

A felmérés többféle típusú m¶holdfelvétel együttes kiértékelésén alapul. A

földi módszerekkel szemben a m¶holdfelvételek a teljes vizsgált területen mu-

tatják a földfelszín állapotát és a növénytakaró fejl®dését, és nagyon alasony a

felmérés fajlagos költsége. A szántóföldi növények feltérképezése, a területük mé-

rése 20-30m-es képpontméret¶, 0,01-0,1 ha-os földfelszíni részletességet biztosító

nagyfelbontású ¶rfelvételekkel valósul meg, amelyek az éven belül több alkalmas

id®pontban készülnek. A növénytérképezés a statisztikai osztályozásra épül® szo-

kásos képelemzési lán � el®feldolgozás, Maximum Likelihood-döntés, pontos-

ságvizsgálat � felhasználásával történik. A folyamat egyes lépéseit a 13.1. ábra

mutatja be.

Megemlítjük, hogy bár a 4. szakaszban leírtak szerint akkor mondhatjuk,

hogy a numerikus kiértékelést egységes térbeli és radiometriai rendszerben lév®

felvételekre alkalmazzuk, ha korrekten elvégezzük a teljes geometriai és légköri

korrekiót, azonban a NÖVMON program kialakulása és végrehajtása nem épült

a légköri korrekió teljes megvalósítására. Bizonyos paraméterek nem voltak

ismertek, illetve egyes módszertani részek hosszabb fejlesztést igényeltek volna,

így a növénytérképezés végül ezek beépítése nélkül valósult meg. Az elemzések

azt igazolták, hogy ez az egyszer¶sítés nem rontotta le számottev®en a kapott

eredmények pontosságát, viszont id®ben és a befektetett kapaitásban sokat

lehetett nyerni.

A növények fejl®désének követéséhez és a hozambesléshez a nagyfelbontású

felvételeken kívül kb. 1 km-es képpontméret¶, 120 ha-os részletességet biztosító,

naponta többször készül® kisfelbontású ¶rfelvételek kerülnek felhasználásra. A

kis térbeli felbontású, de s¶r¶n rendelkezésre álló adatból a növénytérkép segít-

ségével nyerjük ki az egyes növényekhez tartozó id®görbéket, amelyekb®l végs®

soron a hozamot számoljuk. A NOAA AVHRR-¶rfelvételek közvetlen vétele 1998

óta a FÖMI-nél üzembe helyezett saját vev®állomással valósul meg.

A területfelmérési eljárás betanításához és a hozambeslés kalibráiójához

referenia-adatok gy¶jtése történik a vizsgált terület kis részén, kb. a 2-4%-

án. A hagyományos terepi adatgy¶jtés eredménye térinformatikai rendszerbe

illesztve kerül további felhasználásra.

A NÖVMON-ban kapott hozameredmények pontosságát alátámasztja, hogy

kisebb területi egységeken (mez®gazdasági parellákon) lettek kalibrálva, mint

amelyekre az outputot megadjuk (megye). Ez azt jelenti, hogy az egyes mez®-

gazdasági parellákra vizsgáljuk a távérzékeléses mér®szám és a (gazdaságoktól

kapott) hozamadat viszonyát, és az így eredményezett viszonyt használjuk fel

az �éles� beslésnél. Ez pontosabb módszer, mintha egy megyei szint¶ távér-
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zékeléses mér®számot hasonlítottunk volna a hivatalos megyei hozamadattal,

mert amennyiben már az elemi területekre megfelel® a hozam beslése, a relatív

pontosság az elemi területekre kapott eredmények összesítésével sem romlik el.

13.1. ábra. A NÖVMON osztályozási folyamatának illusztráiója egy mintate-

rületen. Fels® sor: balra a referenia-adatok, középen a referenia-adatokból a

tanulóterület, jobbra a tesztterület. Alsó sor: balra egy köztes, sak a kalászo-

sokra vonatkozó osztályozási eredmény (értelemszer¶en sökkentett tematiká-

val), középen az id®szak végén készült, minden növényt tartalmazó osztályozási

eredmény, jobbra a hozzá tartozó jelkuls.

Adatintegráió és objektum-alapú feldolgozás

A NÖVMON területfelmérési alrendszere nagyfelbontású ¶rfelvételek kvanti-

tatív kiértékelésén alapul. A vizsgált id®szaktól függ®en (kalászos vagy kapás

növények felmérése) három vagy négy, megfelel® id®pontban készült felvétel áll

rendelkezésre. Az ¶rfelvételek spektrális és id®beli tulajdonságai hatékony alapot

szolgáltatnak a növényfajok megfelel® osztályozására és az egyéb felszínborítási

kategóriáktól történ® elkülönítésére.

A növénytérképezés igazodik a f® haszonnövények fejl®dési iklusához.

A 11. fejezetben ismertetett kétszint¶ � mérésenkénti és tematikus � adatintegrá-

ióra épül® osztályozási módszertant használja. Egy éven belül több alkalommal

készül térkép: a legfrissebb rendelkezésre álló m¶holdfelvételek felhasználásával

a fejl®d®, illetve kifejlett állapotban lév®, még be nem takarított növényekre.

Így a kalászosok térképezése egy vagy két, a kapásoké két alkalommal történik

meg egy évben. A kalászos- és a kapás-id®szakon belüli két osztályozás mö-

gött az az elv áll, hogy a kés®bb végrehajtott, poteniálisan nagyobb ¶rfelvétel-
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készletet felhasználó osztályozás pontosabb eredményt hoz, azonban bizonyos

tervezési feladatoknál az enyhe pontatlanságért messze kárpótolja az eredmény

felhasználóját, ha néhány héttel hamarabb is hozzájuthat egy el®zetes adathoz.

Az 5. fejezetben részletezett tematikus osztályozási módszer lépéseit tulajdon-

képpen minden alkalommal végigsináljuk, más-más tematikus kategóriákkal.

Pl. a kalászosok osztályozásánál a kapások többsége még nem különválasztha-

tó, így ezeket egy összevont osztályként kezeljük. A több alkalommal készített

növénytérképek megfelel® összerakásával kapunk végül egy részletes tematiká-

jú összesített növénytérképet a teljes évre. Így a multitemporális kiértékelésnek

azt a módját választjuk, amikor az egyes id®pontokra külön-külön készítünk

tematikus térképeket a megfelel®en kiválasztott felvételekb®l, és a különböz®

id®pontokra készült tematikus felvételek egyesítéséb®l származtatjuk az össze-

sített eredményképet.

Az egy alkalommal elvégzett osztályozásnál ideális esetben szimmetrikus a

különböz® id®pontokban készült ¶rfelvételek szerepe: a normális eloszlást hasz-

náló, maximum likelihood-döntés alapján m¶köd® módszer eredménye nem függ

a bemeneti adatrendszer sávjainak a sorrendjét®l. Ez a szakirodalomban �staked

vetor� néven ismert eljárás. Azonban állíthatjuk, hogy a teljes évre nézve a nö-

vénytérképezésre is �valódi� multitemporális megközelítést alkalmazunk, ugyanis

a különböz® alkalmakkor végrehajtott osztályozásokat együttesen tekintve már

egyáltalán nem kezelhetjük szimmetrikusan az ¶rfelvételek id®pontját.

A hozambeslési alrendszer egyik kiinduló adatát a területfelmérési alrend-

szerben elkészült növénytérképek adják. Ehhez adódik hozzá a kisfelbontású ¶r-

felvételek által hordozott id®beli informáió. A kisfelbontású felvételek olsók,

és nagyon nagy gyakorisággal állnak rendelkezésre. Megfelel® id®járás esetén

minden nap készül a hozambeslésben használható felvétel. Ez a gyakoriság

ugyanakkor szükséges is a növényzet megfelel® monitorozásához. Viszont egy

AVHRR-pixel sokkal nagyobb területet fed le, mint a növénytérképezéshez hasz-

nált nagyfelbontású felvételek egy képpontja, ezért spektrálisan sokkal kevésbé

�tiszta�, az általa képviselt sugárzási informáió több felszínborítási kategóriá-

ból is összegy¶lhet. Fontos részfeladat az egyes növényekre jellemz® spektrális

és id®beli informáió kivonása ebb®l az �integrált� sugárzási adatból, illetve ezt

megel®z®en azoknak az AVHRR-pixeleknek a leválogatása, amelyekben kell®

dominaniával reprezentálja magát egy vagy több növényfaj.

A dolgozat szerz®jének feladatai a NÖVMON operatív évei alatt els®sor-

ban a hozambeslési alrendszer fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez kapsolódtak.

Ennek keretében részt vett egy kutatási projektben, amely a közepes felbontá-

sú IRS WiFS ¶rfelvételek felhasználhatóságát vizsgálta a ukorrépa és a nap-

raforgó fejl®désvizsgálatában. (A közepes felbontású felvételek adatintegráiós

lehet®ségeir®l ld. a 11.3. szakaszt.) A közepes felbontású felvételek új lehet®sé-

geket adtak ezeknek a kis terület¶ növényeknek a vizsgálatában, ugyanis a jobb

térbeli felbontás miatt sokkal több táblát lehet egyenként meg�gyelni, mint a

kisfelbontású felvételeknél. A kutatás egyik eredménye, hogy a felhasznált vege-

táiós indexek (NDVI és Greenness) WiFS-felvételekb®l származtatott id®sorai

jóval simábbak, stabilabbak, mint az AVHRR-felvételekb®l származtatott ha-

sonló id®sorok.
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Saját eredmények

A NÖVMON hozambeslési alrendszeréhez kapsolódva beépítettem az el®fel-

dolgozási lánba az IRS-1D m¶hold LISS-III. és WiFS szenzorainak és a Landsat

7 m¶hold ETM+ szenzorának radiometriai korrekióját, valamint részt vettem

a NOAA-16 m¶hold AVHRR/3 szenzor kett®s meredekség¶ radiometriai korrek-

iós modelljének (dual slope alibration) kifejlesztésében. A Landsat-m¶holdak

pontos radiometriai korrekiójának jelent®ségét illusztrálja a 13.2. ábra.

13.2. ábra. A növényfejl®dés követésére felhasznált, Landsat 5 TM és Landsat

7 ETM+ ¶rfelvételeket használó id®sorok. Balra a nyers felvételekb®l, jobbra a

radiometriai korrekión átesett felvételekb®l számított vegetáiós indexek görbéi

láthatók.

Kifejlesztettem és implementáltam egy eljárást, amely a Landsat 7 m¶hold

által készített felvételekre végrehajtja a Tasseled Cap-transzformáiót (részlete-

sen ld. [30℄ 6.5. szakaszában). A matematikailag a spektrális téren történ® elfor-

gatásként értelmezett transzformáió segítségével a m¶holdfelvételek úgy ala-

kíthatók át, hogy a dimenziószám sökkenése mellett a felszíntérképezés szem-

pontjából lényeges részletek emelkednek ki. Az eredmény komponensei a konk-

rét intenzitásoktól elvonatkoztatott �zikai mennyiségek (fényesség, zölder®sség,

nedvesség, párásság). Az eljárás a Landsat 5 TM felvételekre m¶köd® hasonló

transzformáióra történ® visszavezetésen alapul, amely felhasználja a radiomet-

riai paramétereket.

A Tasseled Cap-transzformáióra építve kifejlesztettem és implementáltam

egy félautomatikus felh®- és felh®árnyéksz¶r® eljárást, amely a transzformáió-

ból származó indexek eloszlását elemezve az esetek többségében helyesen találta

meg a felh®s vagy felh®árnyékos pixeleket, nagyban megkönnyítve a korábban

operátorok által végzett sz¶rési feladatot. Az eljárás lényege, hogy a Tasseled

Cap-transzformáióval kapott indexek eloszlása alapján minden indexre meg-

határozunk egy küszöbértéket, amelyeket az egyes képpontok felh®sségének és

árnyékosságának eldöntésére használunk. A küszöbértékek meghatározásához

mediánsz¶réssel normalizáljuk a hisztogramot, elimináljuk a nem szigni�káns

lokális széls®értékeket, majd megállapítjuk a domináns súsokat, és az ezeket

elválasztó völgyek minimumhelyét tekintjük küszöbértékeknek.

A NÖVMON projektre építve a FÖMI 2001-ben távérzékeléses támogatást

adott a Központi Statisztikai Hivatalnak a sz®l®- és gyümölsterületek felméré-

séhez, valószín¶ségi folttérképek generálásával. A projekt részeként a Landsat 7

m¶hold ETM+ szenzora által készített felvételek el®feldolgozási lánba történ®
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beépítésével és a Landsat 5 TM-felvételekkel közös radiometriai rendszerben va-

ló kezelésével támogattam az ¶rfelvételi id®sorok kvantitatív elemzését a sz®l®-

és gyümölsterületek feltérképezése során.

A NÖVMON növénytérképezési, osztályozási alrendszeréhez, majd kés®bb

egyéb projektekhez kapsolódva munkatársaimmal kutatásokat végeztem a szeg-

mensalapú osztályozás témakörében. A szegmentálással, szegmens-alapú osztá-

lyozással és objektum-alapú felvétel-kiértékeléssel kapsolatos kutatási eredmé-

nyeket részletesen ismertetik a dolgozat 8-10. fejezetei.
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14. fejezet

A Mez®gazdasági

Parella-azonosító Rendszer

(MePAR)

Általános áttekintés

2004-t®l, Magyarország EU-satlakozásától kezdve a területalapú mez®gazda-

sági és vidékfejlesztési támogatások kezelésének egyik legfontosabb alrendszere

a Mez®gazdasági Parella-azonosító Rendszer (MePAR). A vonatkozó tanási

rendelet

1

értelmében a mez®gazdasági parellák azonosítását és pontos terü-

letmérését lehet®vé tev® MePAR térinformatikai rendszerben történ® kialakí-

tása a támogatások ki�zetésének el®feltétele. A Magyarországon megvalósított

MePAR-ban a táblák azonosításának alapegységei a �zikai blokkok, amelyek

kialakítása els®sorban térképhelyes légifelvételek (ortofotók) alapján történt. A

MePAR az Integrált Igazgatási és Ellen®rzési Rendszer (IIER) egyik legfonto-

sabb alrendszere. Kialakítása, üzemeltetése, felújítása és használata az EU-s és

az ez alapján létrehozott nemzeti szabályozás alapján történik. Az IIER fel-

s® szint¶ m¶ködtetése a ki�zet®-ügynökség feladata, amely Magyarországon a

Mez®gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH).

A területalapú támogatások kezelésével kapsolatban a MePAR-nak sokrét¶

a feladata. A támogatási igényekhez tartozó térképi és táblázatos dokumen-

tumok alapja. Segítséget nyújt a támogatás alapjául szolgáló terület földrajzi

azonosításához, nagyságánakmeghatározásához. A beadott igénylések IIER-ben

folyó adminisztratív ellen®rzéséhez biztosítja a területadatokat. Az adminiszt-

ratív ellen®rzés feladata a területi túligénylések, kett®s igénylések el®sz¶rése, az

egyes ki�zetési jogímeken belül és a különböz® jogímek között. A �zikai el-

len®rzésekhez � vagyis a helyszíni és a távérzékeléses ellen®rzéshez � a MePAR

biztosítja a digitális térképi alapot. A vidékfejlesztési támogatásokra vonatkozó

pályázati dokumentumok kezelésének is a MePAR a térinformatikai alapja. Az

1

A MePAR kiépítése idején az 1593/2000-es rendelet volt érvényben. (A Tanás

1593/2000/EK rendelete (2000. július 17.) az egyes közösségi támogatási programok

integrált igazgatási és ellen®rzési rendszerének létrehozásáról szóló 3508/92/EGK ren-

delet módosításáról) Azóta a Közös Agrárpolitika reformjának köszönhet®en többször

változott a jogi szabályozás.
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eddigieken felül a ki�zet®-ügynökség további feladatokat rendelhet a MePAR-

hoz.

A MePAR alapegységei a �zikai blokkok, melyek ismérve, hogy a mez®gaz-

dasági m¶velés szempontjából stabilak, a földfelszínen is beazonosítható hatá-

rokkal rendelkeznek (pl. út, vasút, satorna, árok, erd®sáv), és a felszínborításuk

kell®en homogén. A MePAR alapadat-rendszere a �zikai blokkok egyedi azono-

sítójából, határaiból, területnagyságából, a blokkokon belüli nem támogatható

területek határaiból, nagyságából, a blokkok nettó támogatható területéb®l, va-

lamint a kialakítás alapjául szolgáló ortofotókból áll össze. A MePAR része a

tájékozódást segít® rétegként megjelenített kataszteri (ingatlan-nyilvántartási)

fedvény is.

A mintegy 374000 �zikai blokk az ország teljes területét (9,3millió ha) lefedi.

Átlagos méretük (bruttó területük) 25 ha. Összesen kb. 5,5millió ha támogatha-

tó terület van az országban, amely blokkonként mintegy 15 ha-os átlagot jelent,

beleszámítva az átlagba a tényleges támogatható területtel nem rendelkez® és

igényeltség hiányában adminisztratív módon nullázott (bezárt) blokkokat is. A

tényleges támogatható területtel rendelkez® és nem bezárt blokkok halmazán

mintegy 26 ha a támogatható terület átlaga.

A kiépítés legfontosabb képi adatforrását az ortofotók képezik, melyek aktu-

alitása alapvet®en meghatározza a MePAR min®ségét. A földhasználat változá-

sának megfelel® ütem¶ követése éljából a vonatkozó EU-s rendelet korlátot szab

az ortofotó korára, ami szükségessé teszi a légifelvételek, és általuk a MePAR

rendszeres megújítását. A kiépítés során az 1:10000-es méretarányú topográ�-

ai térképek segítik az id®ben állandó határolóelemek azonosítását. A nagyfel-

bontású ¶rfelvételek több évre rendelkezésre álló id®sora pedig a földhasználati

kategóriák azonosításában és a határolóelemek megtalálásában segít.

A MePAR alapadat-rendszerére a különböz® ki�zetési jogímekhez tarto-

zó támogatási jogosultságokat rögzít® tematikus rétegek épülnek. Ezek pl. a

Kedvez®tlen Adottságú Területek (KAT), Magas Természeti Érték¶ Területek

(MTÉT), Nitrátérzékeny területek, NATURA 2000-területek és a szélerózió-

veszélyeztetett területek.

A MePAR kiépítését, majd az üzemeltetését, programszer¶ felújítását, válto-

zásvezetését és a kérelemsomagok részét képez® blokktérkép-mellékletek éven-

ként történ® el®állítását a FÖMI végezte, végzi.

A jogi szabályozás a blokkrendszer módosításának három alapvet® módját

határozza meg. Az els® az ügyfél kérésére induló változásvezetés. Ezen kívül az

MVH a saját hatáskörében is felülvizsgálhatja a �zikai blokkokat, és kezdemé-

nyezhet változtatást (hivatalból induló felülvizsgálat). A harmadik lehet®ség az

évenkénti, ortofotó alapján történ® programszer¶ felújítás.

A MePAR hazai megvalósítása min®ségében az EU-átlag közelében jár, több

kisebb innovatív lépést téve a kialakítás során, és több jó megoldást keresztül-

víve a rendszer használatában érdekelt ügyfelek és hivatali résztvev®k bevezeté-

sében. A használatot nagyban megnehezíti, ha nem történik meg rendszeresen

az ortofotó-fedvény felújítása. Állandóan aktuális továbbfejlesztési lehet®ség az

automatikus kiértékelési lépések bevezetése, a támogatási jogímekt®l függ® ele-

mek hozzáadása pedig ezen felül jogilag el®írt kötelezettség is.
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Távérzékeléses módszertan

A MePAR a felhasznált képi adatrendszerek szempontjából kissé eltér a többi

programtól, ugyanis az általában használt, az infravörös tartomány több inter-

vallumát is átfogó ¶rfelvételek helyett alapvet®en a spektrálisan kevésbé gazdag

légifelvételekre épül. Ez megfelel az alapvet® éljainak, ugyanis a minden kérel-

met érint® feladatokhoz, vagyis a kérelembeadáshoz és az adminisztratív ellen-

®rzéshez szükséges térinformatikai tartalomhoz elégséges tematikus informáiót

szolgáltatnak. Ugyanakkor kell®en nagy a légifelvételek által biztosított területi

lefedettség.

A kérelmek �zikai ellen®rzése szempontjából ugyanakkor már sokkal na-

gyobb szerepe van az ¶rfelvételek által biztosított több spektrális informáiónak,

ugyanis itt jóval részletesebb tematika szerint kell értékelni a felszínt. A �zikai

ellen®rzés viszont nem teljes kör¶.

A használt módszertan szempontjából érdemes összehasonlítani a MePAR

kiépítését és változásvezetését a NÖVMON programmal. Utóbbi er®sen épít

az ¶rfelvételek spektrális tartalmára, de az eredmény térinformatikai rendszer-

ben történ® tárolásának a NÖVMON élját tekintve tulajdonképpen nins nagy

jelent®sége. A MePAR feladatai a jelenleg használt módszerek mellett távér-

zékeléses szempontból egyszer¶bbek, viszont alapvet® fontosságú a fejlett tér-

informatikai tárolás, feldolgozás. Egyrészt, a kérelmezésben és ellen®rzésben is

több helyen szükséges, hogy a MePAR térinformatikai formában álljon rendel-

kezésre. Másrészt, a MePAR id®beli változásának a nyilvántartása, követése, az

évek közötti változások dokumentálása, az err®l szóló tájékoztatás is a vektoros

térinformatikai adatrendszeren végezhet® el megfelel®en.

A MePAR üzemeltetésében jelenleg kisebb az automatikus kiértékelési mód-

szerek szerepe, inkább a térinformatikai rendszerben történ® vizuális elemzésen

alapul.

Az utóbbi pár évben a MePAR sokat fejl®dött az ún. felszínborítási fedvény

kialakítása által, amely a támogatható és nem támogatható területek lehatáro-

lásánál egy sokkal nagyobb tematikus részletesség¶ lehatárolás. A felszínborítás

(land over) alatt általában a földfelszín �zikai kategóriáinak a lehatárolását

értjük, szemben a földhasználattal (land use), amely az ember által végzett te-

vékenységekt®l függ®, tematikusan általában jóval �nomabb felosztás. A kett®

között elég nehéz meghúzni egy éles határt. A távérzékeléses alkalmazásokhoz

kapsolódva a szakemberek els®sorban az EU-s CORINE Land Cover-t értik

felszínborítás alatt.

A CORINE- és a MePAR-felszínborításban közös, hogy a kategóriák hierar-

hikus rendszert alkotnak. A CORINE-ban a fels® szint¶ kategóriák: (1) Mes-

terséges felszínek, (2) Mez®gazdasági területek, (3) Erd®k és természetközeli

területek, (4) Vizeny®s területek, (5) Vízfelületek. Ezzel szemben a MePAR-

felszínborítás kategóriái a rendszer éljából és kialakulásának történet®b®l adó-

dóan már a legfels® szinten is a mez®gazdasági támogathatóság szerint külö-

nülnek el, másrészt a MePAR-felszínborításban jóval er®sebb a földhasználat

súlya. Évekkel ezel®tt a MePAR-ban sak a támogatható és nem támogatható

területek különültek el vektorosan. De az azóta eltelt id®szakban a módszertan

fejl®désének, a sokkal �nomabb lehatárolási tehnológiának és a megjelent te-

matikus rétegeknek köszönhet®en a tematikus és a térbeli pontosság is sokat

javult.
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A felszínborítás használata több szempontból is jelent®s innováiós lehet®-

séget nyújt. Két példát említünk meg.

� A keresztellen®rzés alatt az adott területre minden gazdától és minden

támogatási jogímre beérkezett kérelmek együttes ellen®rzését értjük. A

keresztellen®rzés hatékonyságát egyrészt a térbeli pontosság növelése segí-

ti (sokkal egyértelm¶bben be lehet azonosítani az egyes kérelemsorok által

megjelölt területeket, így túligénylés vagy más jogtalan igénylés esetén

könnyebben megtalálható a problémás kérelemsor), másrészt a tematikus

pontosság a jogímspei�kus, illetve ezen belül élprogram-spei�kus el-

len®rzéseket könnyíti meg. A felszínborítási fedvény ugyanis nemsak a

SAPS-támogathatóságra nézve tartalmaz informáiót.

� Az agrártámogatásokhoz, illetve általában az agráriumhoz kapsolódó EU-

s és hazai szabályozás folyamatosan fejl®dik. Egy-egy változtatást hatás-

tanulmánynak kell megel®zni, amellyel megbesülhet® a jogszabályi módo-

sítások megvalósításának költségvonzata, az érintett területek nagysága,

ezen keresztül az érintett gazdák száma, a rövid- és hosszútávú hatás a me-

z®gazdaságra és a természetre. Ezek közül a területnagyságok felmérését

közvetlenül támogatja a felszínborítás térinformatikai fedvénye.

Adatintegráió és objektum-alapú feldolgozás

A MePAR-ban tárolt térinformatikai adatok pontossága, a valós állapot id®be-

li követése igen érzékeny kérdés a támogatások szempontjából. Nagy területek

statisztikai felmérésénél, ami például a NÖVMON programban valósult meg,

1-2%-os helyi eltérés teljesen megengedhet®, mivel az eltérések nagy területekre

összesítve kiegyenlítik egymást. Ezzel szemben a MePAR minden egyes helyi

hibája, vagyis a valós helyzett®l való eltérésé problémát indukálhat, sértheti a

gazdálkodók érdekeit, kon�iktust okozhat. Megoldásához helyszíni ellen®rzés is

szükséges lehet. A távérzékeléssel történ® felújításnál minden résztvev® � tehát a

gazdák és az intézményrendszer � érdeke a pontos és �gyelmes végrehajtás, hogy

minél inkább elkerülhet®k legyenek a költséges, id®igényes helyszíni ellen®rzé-

sek. Ezért fontos a kialakításhoz és felújításhoz használt képi és térképi adatok

megfelel® kiválasztása.

A f® adatforrás a digitális ortofotók fedvénye. Egy légifelmérési kampány

alkalmával az ország jelent®s részére � évente általában a negyed- vagy har-

madrészére, optimális esetben a teljes országra � készül egy homogén fedvény,

azonban korlátozott a repülésre alkalmas id®szak. Emiatt a visszatérési id® igen

magas, több év is eltelhet egy-egy területnél két felvételezés között.

Bár a blokkhatárok és a nem támogatható területek pontos lehatárolásának

f® adatforrása � els®sorban az igen nagy térbeli felbontás miatt � az ortofotó-

fedvény, más adatforrásokra is szükség van. A topográ�ai térképek az id®ben

stabil felszíni elemek felismerésében nyújtanak segítséget, egyfajta �referenia-

állapotot� tükröznek. Felhasználásuknak éppen ebben a min®ségében nem okoz

problémát, hogy általában nem aktuálisak, hanem évekkel, vagy akár évtizedek-

kel korább11i állapotot ábrázolnak.

A földhasználat megállapításában és a stabil felszínelemek azonosításában

alapvet® szerepük van a nagyfelbontású, 20-30m-es képpontméret¶ ¶rfelvételek

több évre rendelkezésre álló id®sorainak. Bár a térbeli felbontásuk jóval kisebb,

mint az ortofotóké, de a spektrális tulajdonságaik és a jobb id®beli felbontásuk
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miatt alkalmasabbak a felszínborítási kategóriák azonosítására és elkülönítésé-

re. Az id®beli felbontás jósága egyrészt az egy éven belüli több id®pont vizs-

gálatának lehet®ségét, másrészt ugyanazon terület különböz® évek között tör-

tén® összehasonlíthatóságát jelenti. A MePAR kiépítése során használt 2000. és

2003. évi nagyfelbontású ¶rfelvételek térbeli felbontásának a javítása is meg-

történt egy pixelalapú fúziós eljárás segítségével. Ennek során a nagyfelbontású

felvételekhez lehet®leg közeli id®pontban készült 5m-es képpontméret¶ pankro-

matikus felvételek kerültek felhasználásra.

Fentebb említettük, hogy a MePAR-ban jelenleg kisebb az automatikus mód-

szerek súlya. Ugyanakkor a szabályozás változása egyre szigorúbb feltételeket

szab az önállóan lehatárolandó felszínelemek nagyságára. Ezek a feltételek ne-

hezen teljesíthet®k, sok energiát emésztenek fel, emiatt n® a szerepe az automa-

tikus � esetünkben objektum-orientált � módszerek alkalmazásának.

Saját eredmények

Létrehoztam az el®z® bekezdésben említett pixelalapú fúziót megvalósító prog-

ramrendszert. A rendelkezésre álló nagyfelbontású és az 5m-es képpontméret¶

felvételeket reláiós adatbázisban kezelve a programrendszer országosan lefut-

tatta az eljárást a MePAR-kiépítés alapegységeit képez® térképszelvényekre, �-

gyelembe véve az egyes ¶rfelvételek területi lefedését és felh®sségét. Ugyanezt

a rendszert használtuk a 2003. évi földalapú támogatások távérzékeléses ellen-

®rzéséhez használt fuzionált felvételek elkészítéséhez is az ellen®rzési körzete-

ken. A program keretrendszere Linux alatti shell-sript, amely egy PostgreSQL-

adatbázissal áll kapsolatban, az adatintegráiós eljárást pedig egy Erdas Ima-

gine alatt m¶köd® fúziós modell hajtja végre.

2006-ban a támogatható területek minél pontosabb, de viszonylag kevés em-

beri munkát igényl® lehatárolásának támogatása érdekében megvalósítottam egy

keretrendszert a statisztikai osztályozás MePAR-felújításba történ® bevonására.

Meghatározó szereppel vettem részt a módszertan kidolgozásában is. A prog-

ram által támogatott tevékenység során az erd®s és legel®s területeket vegyesen

tartalmazó �zikai blokkokban a program Maximum Likelihood-döntésre épül®

osztályozást hajtott végre, amelyhez a tanulóterületeket az operátor jelölte ki.

Az automatikus feladatkiosztást, az operátori munkához szükséges állományok

kezelését szintén egy PostgreSQL-adatbázishoz kapsolódó Linux-os shell-sript

végezte, a mintaterületek kijelölése és az osztályozás lefuttatása pedig az Er-

das Imagine megfelel® moduljainak távoli eljáráshívással történ® végrehajtásával

történt. Az eljárás lépéseit a 14.1. ábra illusztrálja egy �zikai blokkra.

Ezt a projektet 2007-t®l egy paradigmaváltás után szegmens-alapú osztályo-

zással támogatva folytattuk kutatótársaimmal, amelynek eredményér®l a dolgo-

zat 10. fejezete számol be.
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14.1. ábra. Az erd®s és legel®s területeket szétválasztó félautomatikus osztályo-

zási eljárás lépései egy blokkra. Fels® sor: balra a kiindulási ortofotó, középen a

zöld sávjából számolt átlagkép, jobbra a szintén zöld sávból számolt szóráskép.

Alsó sor: balra a Maximum Likelihood-osztályozás eredménye, négy spektrális

alosztállyal (világoszöld, sötétzöld: legel®k; piros, bordó: erd®k). Középen egy

χ2
-próbával végrehajtott küszöbölés eredménye. Jobbra a spektrális alosztályok

összevonásával kapott tematikus osztályokba besorolt kép (zöld: legel®, piros:

erd®).
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15. fejezet

Távérzékeléses

támogatás-ellen®rzés

Általános áttekintés

A MePAR kiépítése és üzemeltetése mellett, ahhoz szorosan kapsolódva a má-

sik jelent®s távérzékelési program a mez®gazdasági támogatások távérzékelés

ellen®rzése. A gazdálkodók az általuk m¶velt területekre általában évenként

nyújtanak be támogatási kérelmet. A támogatások és ellen®rzésük rendszerét

szintén az EU-s jogszabályokon alapuló hazai szabályozás határozza meg. A tel-

jeskör¶ adminisztratív ellen®rzés mellett a kérelmek egy bizonyos részét �zikai

ellen®rzésnek vetik alá, amelynek egyik módja a �klasszikus� helyszíni ellen®r-

zés, a másik a távérzékelés. Magyarországon a �zikai ellen®rzéseknek mintegy

80%-a távérzékeléssel történik. Ezt a feladatot a FÖMI végzi, az MVH és az EU

Egyesített Kutatóközpontja (DG JRC) közvetlen szakmai felügyelete mellett.

A módszertan megalapozása nagy mértékben a 2000-t®l 2003-ig folyt, nemzeti

területalapú támogatások ellen®rzése során történt.

A MePAR-on, mint referenia-rendszer benyújtott területalapú támogatási

kérelmek két f® jogímre vonatkoznak: az Egységes Területalapú Támogatásra

(SAPS) és a Kiegészít® Nemzeti Támogatásra (Top-Up). Ezeken kívül néhány

más támogatási jogím távérzékeléssel ellen®rizhet® feltételeit is vizsgáljuk. A

támogatási kérelmet benyújtó gazdálkodók minden parellája meg kell, hogy

feleljen a Helyes Mez®gazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ; Good Agriul-

tural and Environmental Conditions, GAEC) feltételeinek is.

A benyújtott kérelemsomagok táblázatos és térképi részb®l állnak. Utób-

bin a parellákról készített vázrajz található. A kérelmek kezelése, ezen belül az

elektronikus formában történ® tárolás az MVH feladata. 2008-tól kezdve teljes-

kör¶en m¶ködik az elektronikus kérelembeadás, amely a táblázatos és térképi

adatokra is vonatkozik. A távérzékeléses ellen®rzés ún. ellen®rzési körzeteken

belül történik, vagyis nem az ország teljes területén elosztva, hanem több ki-

sebb területre konentrálva. Az országosan beadott mintegy 180000-200000 ké-

relemnek évente kb. a 4-5%-a esik távérzékeléses ellen®rzés alá, amely EU-n

belül viszonylag nagy elemszámú mintát jelent. Az ellen®rzési körzeteken belül

kiválasztott kérelmek táblázatos adatait és a térinformatikai formában tárolt

parellarajzokat az MVH elektronikus úton adja át a FÖMI-nek.
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A tényleges távérzékeléses ellen®rzés során minden parellára alapvet®en a

következ® három feltétel ellen®rzése történik: megfelel-e a kért növény a tényle-

ges hasznosításnak, helyes-e, illetve pontos-e a kérelmezett terület, és megfelel-e

a parella a fent említett HMKÁ-nak. A tényleges távérzékeléses ellen®rzés,

vagyis a Számítógéppel Segített Felvétel-kiértékélés (Computer-aided Photo-

interpretation, CAPI) legtöbbször vizuális kiértékeléssel történik, amelyet egy

saját fejlesztés¶, ArView-alapú szoftverrel és az automatikus feladat-kiosztást

támogató központi adatbázissal hajtunk végre.

Bizonyos esetekben az ¶rfelvételek nem elegend®k ahhoz, hogy egy-egy par-

ellánál megállapítsuk a tényleges növényzetet. Ezeket a parellákat ún. gyors

helyszíni szemlével (rapid �eld visit, RFV) vizsgáljuk, amely a távérzékeléses el-

len®rzés részének tekintend®. A FÖMI-nél alkalmazott, GPS-t és térinformatikai

rendszert használó megoldás általában magába foglalja a pontos területmérést

is.

A parellaszinten hozott döntések teljes kérelmekre történ® összesítése után

az eredményeket alfanumerikus adatbázisban és térinformatikai adatokként adja

át a FÖMI az MVH-nak.

A Magyarországon m¶köd® ellen®rzési rendszerben jó a pontosság és a hi-

bák dokumentálása. A pontatlanságnak felhasználói szempontból más a hatása,

mint a növénymonitoring esetében: az utóbbi nagy területre ad összesített ered-

ményt, amelyet az egy-egy parellánál el®forduló hiba nem befolyásol jelent®sen.

A támogatás-ellen®rzésnél azonban a parelláknak már mintegy 1%-ánál hibás

döntést okozó módszer már veszélyes lenne az esetleges fellebbezések kezelhe-

tetlenül nagy száma miatt. Továbbfejlesztési lehet®ség a további automatizált

lépések bevezetése.

Távérzékeléses módszertan

A támogatás-ellen®rzés a távérzékeléses feladat vonatkozásában vizuális mód-

szernek min®sül. Bár a teljes rendszert jelent®sen támogatják fejlett automatikus

szoftverek, de a parellaszint¶ döntések meghozatalában a vizuális interpretá-

ióé a f®szerep. A növény vizsgálatához általában nagyfelbontású (HR) ¶rfelvé-

telek id®sora kerül felhasználásra, mivel a különböz® növények elkülönítéséhez

a vegetáiós id®szakon belül több id®pontban is ismerni kell a felszín sugár-

zását. A megfelel® pontosságú területméréshez pedig szuperfelbontású (VHR)

¶rfelvételeket használunk, mivel a legújabb tehnikai szabályozásnak már sak

ezek felelnek meg. A szuperfelbontású ¶rfelvételeknek egyre nagyobb a szere-

pe a növényfelismerésben is: gazdag térbeli informáiót hordoznak, így a min-

tázat felismerésében jelent®s segítséget adnak. Extrém id®járási körülmények

esetén, pl. aszályos id®szakban el®fordulhat, hogy már a növény jelenléte is

sak VHR-en ismerhet® fel. A HMKÁ-feltételek vizsgálatához mind a kétféle

¶rfelvételt felhasználjuk, ezen kívül a digitális terepmodellb®l (DTM) számított

lejt®kategória-térkép is szükséges az egyik feltétel ellen®rzéséhez.

A támogatás-ellen®rzésen belül végrehajtott interpretáió és a NÖVMON

programban az osztályozás a végeredmény szempontjából hasonlónak t¶nik, az

eredmény mindkett®nél a meg�gyelt növény egy bizonyos felszíndarabon. Azon-

ban részletesebben megvizsgálva két alapvet® különbség van közöttük módszer-

tanilag, valamint a bemeneti és kimeneti adatok szempontjából:

� A növénytérképezésnél az ¶rfelvételek és a növények (mintaterületek alap-
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ján meghatározott) spektrális tulajdonságai alapján kell minden egyes te-

rületdarabról eldönteni az ott található tényleges növényt. A támogatás-

ellen®rzésnél jóval egyszer¶bb a feladat, itt a kérelemben szerepl® állítás

igazságtartalmát kell megállapítani, vagyis hogy lehetséges-e a területen a

kérelmezett növény el®fordulása.

� A támogatás-ellen®rzés feladata annyiban azonban bonyolultabb, hogy jó-

val több tematikus kategóriával dolgozik, 100-nál több növényt kell elkü-

löníteni, míg a NÖVMON végeredményében sak a 8 f® növény szerepel,

így elég ezekre konentrálni.

Adatintegráió és objektum-alapú feldolgozás

Az adatintegráió el®nyös megjelenése a növnytérkép használata a vizuális

interpretáióban. Bár az el®bbiek szerint a növénytérképezés és a támogatás-

ellen®rzés feladata alapvet® szempontokban különbözik egymástól, de a f® nö-

vényekkel kapsolatban a nagy területen homogén osztályozás sokat segíthet

az interpretátornak, meger®sítheti a döntésében. Annak ellenére, hogy tulaj-

donképpen a növénytérképhez is kiindulhatunk ugyanazokból az ¶rfelvételek-

b®l, amelyeket az interpretáiónál használunk, a teljesen különböz® feldolgozási

tehnológia miatt a CAPI szempontjából mégis tekinthetjük az adatintegráió

esetének a növénytérkép felhasználását.

A támogatás-ellen®rzés adatintegráióval kapsolatos vonatkozá-

sait foglalta össze a [18℄ el®adás, amelynek a következ® bekezdésekben is-

mertetjük a kivonatát. Az elméleti háttér részleteit a 12. fejezet mutatta be.

Az említett el®adásban az adatfúzió, adatintegráió általános értelmezésének

néhány alkalmazását mutattuk be kutatás-fejlesztési szemszögb®l, els®sorban a

Területalapú Támogatások Távérzékeléses Ellen®rzése projekthez kapsolódva.

A CAPI feladata az adatintegráió több vetületét tartalmazza.

A vizuális interpretáió önmagában tekinthet® az adatintegráió informális

módszerének, melyben a térinformatikai programrendszer lehet®ségeit felhasz-

nálva az operátor egyesíti a különböz® adatforrásokat (több id®pontban készült,

eltér® tulajdonságú ¶rfelvételek, MePAR-rétegek, ortofotók). A távérzékeléses

ellen®rzés két alapfeladatát, vagyis a növényfelismerést és a területmérést nem

választhatjuk el egymástól teljes mértékben. A parellák helyes beazonosításá-

hoz legtöbbször szükségünk van a szuperfelbontású ¶rfelvételek által hordozott

pontos térbeli informáióra és a nagyfelbontású ¶rfelvétel-id®sorokban tárolt

spektrális és id®beli adatokra. Az ellen®rzéshez ugyanis évenként rendszerint

sak egy szuperfelbontású ¶rfelvétel áll rendelkezésre, ezen kívül a VHR-ek nem

fedik le a közepes (rövidhullámú) infravörös hullámsávot (SWIR). Amennyiben

valamely nagyfelbontású felvételb®l hiányzik a közepes infravörös sáv, szintén

problémát okoz az interpretáió során.

A növényazonosításhoz több � általában három vagy négy � nagyfelbontású

felvételt használunk évente egy-egy területre. Bár az ellen®rzésnek nem az els®d-

leges feladata meghatározni a növényfajt, de egyértelm¶ választ kell adni arra

a kérdésre, hogy lehet-e helyes az igényelt (a kérelemben a gazda által feltün-

tetett) növény. Ebben a döntésben maximálisan kihasználjuk a nagyfelbontású

felvételek által hordozott spektrális és térbeli informáiót.

A parellák felismerését és lehatárolását nagyban segíti, ha a CAPI-ban pi-

xelalapú fúziós eljárással egyesítik ugyanazon m¶hold pankromatikus és multi-
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spektrális szenzora által azonos id®pontban készített felvételeit, ami az adatfúzió

egyik legelterjedtebb alkalmazása.

A szuperfelbontású felvételek használatának üzemszer¶ bevezetése el®tt,

2000 és 2003 között a nagyfelbontású felvételek térbeli tulajdonságainak javí-

tására egy pixelalapú fúziós eljárás került felhasználásra. 5m-es képpontméret¶

pankromatikus felvételeket integráltunk 20-30m közötti képpontméret¶ multi-

spektrális felvételekkel. Bár ezzel a módszerrel jelent®sen tudtuk növelni a felvé-

telek térbeli pontosságát, de különös tekintettel kellett lenni arra a körülményre,

hogy a két integrált felvétel legtöbbször különböz® id®pontban készült. Ebb®l

anomáliák származhattak a parellák helyzetét illet®en a fúzió eredményeként

kapott képeken. Ugyanis a növényborítottság megváltozása miatt a pankroma-

tikus felvételnek azok a sötét�világos-átmenetei, amelyek a hasonló id®pontú

multispektrális felvételen látható táblahatárokat élesebbé teszik, egy nagyon el-

tér® id®pontú felvételen akár meg is fordulhatnak, és gyengébb kontrasztú vagy

rossz helyen elhelyezked® határokat eredményezhetnek. A 2004-t®l érvényes sza-

bályozás (és ezen belül f®ként a tehnikai toleraniák) szerint a nagyfelbontású

és a pankromatikus felvételek önmagukban nem alkalmasak a megfelel® pontos-

ságú területmérésre. Helyettük minden esetben szuperfelbontású ¶rfelvételeket

kell alkalmazni.

A távérzékeléses ellen®rzésben használt szuperfelbontású szenzorok egyszerre

készítik a multispektrális és a hozzájuk tartozó pankromatikus (0,5�1m-es fel-

bontású) felvételt, amelyek ezért hatékonyan használhatók együtt. A geometriai

korrekió után pixelalapú fúziós eljárást alkalmazunk az egymásnak megfelel®

multispektrális és pankromatikus felvételek között. Mivel a két kép gyakorlatilag

ugyanarról a helyr®l került felvételezésre, ezért nem áll fenn az el®z® bekezdés-

ben említett anomáliák veszélye a parellák helyzetének meghatározásában.

A terepi mérésekb®l származó adatok távérzékeléses ellen®rzéssel törté-

n® integráiója is több formában megjelenik. Egyrészt, a kampányt megel®z®

refereniaadat-gy¶jtés nagyban segíti az operátorokat abban, hogy �megismer-

kedjenek� az egyes növények megjelenésével az ¶rfelvételeken, �gyelembe vé-

ve az adott év területfügg® környezeti, id®járási viszonyait és a rendelkezésre

álló ¶rfelvételek jellemz®it. Így ezek az adatok az operátorok oktatásában is

felhasználhatók. A távérzékeléses ellen®rzést kiegészítik az � els®sorban a nö-

vény pontosítására szolgáló � gyors helyszíni szemlék (RFV). Végül az MVH

által üzemeltetett helyszíni ellen®rzési térinformatikai alrendszerrel (IIER GIS)

kétirányú kapsolat áll fenn: egyrészt minden távérzékeléssel azonosított nö-

vényterület áttöltésre kerül az MVH-hoz, amelyeket felhasználnak a kérelmek

elbírálásában; másrészt az utóbbi években az MVH el®zetes (els®sorban az AKG

jogímhez kapsolódó, tavasszal elvégzett) méréseit is felhasználjuk a távérzéke-

léses ellen®rzésben.

A parella-lehatároláson és a növényazonosításon túl a �zikai ellen®rzések

egyre fontosabb feladata a Helyes Mez®gazdasági és Környezeti Állapot (HM-

KÁ) feltételeinek az ellen®rzése. Az el®adásban három példát mutattunk be az

adatintegráiós lehet®ségekre a HMKÁ ellen®rzése során. Egyrészt, a talajeró-

zió elleni el®írásoknak való megfelelés betartására a digitális terepmodell, az

abból származtatott lejt®kategória-fedvény és az ¶rfelvételek id®sora is jó ellen-

®rzési lehet®séget biztosít. Másrészt, a nemkívánatos gyomok megtelepedését

és elterjedését is hatékonyan lehet ellen®rizni távérzékeléssel, ahogy egy korábbi

ikkünkben ([5℄) kimutattuk � itt a kritikus pont inkább a pontos és a gyakorlat-

ban is betartható, jól használható gyomosság-de�níió megléte. A nemkívánatos
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növényzet vizsgálatánál nemsak egy éven belüli állapot meg�gyelése szükséges,

hanam amennyiben kifejezetten az elterjedést próbáljuk felismerni, akkor a ko-

rábbi évek állapotához hasonlítjuk az aktuális id®szakot. Ekkor egyrészt adja

magát az a lehet®ség, hogy a korábbi évek állapotát is ¶rfelvételek alapján mér-

jük fel. Másrészt viszont, mintegy �el®feldolgozott� adatként a MePAR-beli nem

támogatható területek vektoros fedvényéhez is hasonlíthatunk, amely � a fel-

újítási iklusnak megfelel®en � valamely korábbi év állapota szerint mutathatja

els®sorban a nehezebben eltávolítható fásszárú növényzet határát.

Végül, a vizek nitrátszennyezés elleni védelme során felhasználjuk a hivata-

los nyilvántartások és távérzékelt felvételek integrált felhasználásával pontosí-

tott, a FÖMI több igazgatóságának együttm¶ködésével el®állt víztestfedvényt,

a megfelel® szélesség¶ véd®sávokkal kib®vítve. Így végs® soron a távérzékelt fel-

vételek indirekt adatintegráiós eljárásban vesznek részt: az interpretáióban

a felvételek közvetlen kiértékelésén túl felhasználjuk a � szintén ¶rfelvételekkel

pontosított � víztestfedvényt is.

Az adatintegráióhoz szintén er®sen kapsolódó [27℄ el®adásban a szuper-

felbontású ¶rfelvételek egyre elterjedtebb alkalmazásán belül a Pléiades-1A

m¶hold felvételeivel végrehajtott kísérleti projekt eredményét mutattuk

be. A kísérleteket Nádor Gizella kollégan®mmel együtt végeztük, akinek a ne-

véhez els®sorban a parlagf¶-kimutatással kapsolatos eredmények köt®dnek. A

saját munkarészem a különböz® id®pontú felvételek kvantitatív összehasonlítása

és a támogatás-ellen®rzésben való felhasználása volt.

A m¶hold 2011. deemberi fellövése után az Astrium ég a Közös Agrárpoli-

tikához kapsolódva meghirdetett egy tehnikai kiértékelési kampányt, melynek

során ingyenesen biztosítottak Pléiades ¶rfelvételeket egyes kiválasztott terüle-

tekre. A felvételek kiértékelésének eredményét jelentés formájában kellett elkül-

deni az Astriumnak.

A FÖMI két mintaterületre igényelt felvételeket: egy Baranya megyei,

20*20 km2-es területre, és a 2012-es távérzékeléses ellen®rzési kampány 855 2-
es GYOC körzetére. El®bbire 2012. októberében, utóbbira 2012. augusztusában

készült felvételeket kaptunk. A geometriai korrekiót a többi szuperfelbontá-

sú ¶rfelvételhez hasonlóan végeztük, amellyel nem tapasztaltunk különösebb

problémát, viszont a vizsgálatok meger®sítették a megfelel® pontosságú digitá-

lis terepmodell (DTM) szükségességét. Id®közben az Európai Unió Egyesített

Kutatóközpontja (DG JRC) bejelentette, hogy a Pléiades ¶rfelvételek a saját

ellen®rzési rendszerük alapján is teljesíti az el®írt geometriai kritériumokat, és

használható a 2013-as kampánytól kezdve.

A vizsgálatok egyik része a különböz® id®pontban készült Pléiades felvételek

átfed® részeinek kvantitatív ellen®rzése volt. Bár viszonylag közeli id®pontok sze-

repeltek a készletben, a kvantitatív vizsgálat mégis sok parellánál kimutatta az

állapotváltozást (érés, betakarítás, kaszálás, legeltetés, felgyomosodás, az aszály

hatásának megjelenése). Néhány példát láthatunk a 15.1. ábrán. Augusztus 6. és

18. között vegyesen találhatunk olyan területeket, amelyeknél növekedett, illetve

sökkent az NDVI, ami a megfelel a növények normális fejl®dési menetének: a ka-

pások kifejl®désének, a gyepek kaszálásának és legeltetésének, a kalászos-tarlók

esetleges felgyomosodásának. Augusztus 18. és 25. között az NDVI sökkenése

volt domináns, amit a vörös sáv két id®pont közötti magasabb és a közeli infravö-

rös sáv alasonyabb hányadosa is igazol. Ezalatt az id®szak alatt sok parelláról

betakarították a termést, valamint 2012-ben súlyos aszály is sújtotta az orszá-

got augusztustól kés® ®szig, amelynek a hatása az ¶rfelvételeken is megjelent.
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Ezzel a megközelítéssel a kvantitatív feldolgozást felhasználhatjuk segítségül a

vizuális interpretáióhoz: a számszer¶ összehasonlítás eredménye ráirányítja a

�gyelmet a vegetáió változásaira, amelyeket vizuálisan ellen®rizhetünk.

A vizsgálatok másik része a nemkívánatos gyomnövények � els®sorban a

parlagf¶ � felismerésére és lehatárolására vonatkozott. A távérzékeléses felmérés

az általános módszertan szerint inkább a parlagf¶vel fert®zött táblák beazo-

nosítására szolgál, nagyfelbontású ¶rfelvételek id®sorai segítségével. A konkrét

parlagf¶-foltok táblákon belüli lehatárolása általában a klasszikus terepi ellen-

®rzés feladata. Az elemzéseink alapján a szuperfelbontású felvételek segítségével

az utóbbi feladat is hatékonyan elvégezhet®. Itt is követhet® az a módszertan,

hogy a kvantitatív feldolgozás által kiemelt területeket vizuálisan válogatjuk,

�nomítjuk.

Végül néhány példán keresztül azt is illusztráltuk, hogy a Pléiades felvé-

telek alkalmasak a távérzékeléses ellen®rzésen belül a számítógéppel támoga-

tott felvétel-kiértékélésben el®forduló f® feladatok elvégzésére: területmérésre,

növényazonosításra (jó esetben akár egy id®pont alapján), a nemzeti kiegészí-

t® támogatások plusz feltételeinek ellen®rzésére és a Helyes Mez®gazdasági és

Környezeti Állapot egyes szempontjainak vizsgálatára. Ebb®l mutat két ese-

tet a 15.2. ábra. A vizuális feldolgozás során több sávkombináiót használtunk,

ugyanis a különböz® spektrális tartalom más-más módon segíti a növényfajok

megkülönböztetését és a fejlettség felmérését. A felhasználhatóság vizsgálatánál

az éles kampányban el®állt parellalehatárolásokat is felhasználtuk hivatkozási

alapnak. Viszont fontos megjegyezni, hogy a kétféle ¶rfelvételen végzett lehatá-

rolások különségének nagy része az eredetileg használt Ikonos ¶rfelvétel nagyobb

pixelméretéb®l adódott.

Az eredmények alapján a távérzékeléses ellen®rzés 2013-as kampányának

két körzetére a Pléiades-ot választottuk els®dleges szuperfelbontású szenzornak.

Ezen belül � egy idén nyílt új lehet®séget kihasználva � az egyik körzetre két

id®pontot is igényeltünk.

Saját eredmények

A távérzékeléses támogatás-ellen®rzési projektben kezdetben adatbázis-kezelési

és programozási feladatokat láttam el, majd 2003-tól kezdve módszertani és

folyamatfelel®s beosztásban veszek részt benne. Ez gyakorlatilag a projekt veze-

tését, koordinálását is jelentette, amelyet önállóan vagy valamely munkatársam-

mal megosztva végeztem. Részletesebben a következ® feladatokat láttam, látom

el:

� Részt vettem a körzetkiválasztás kokázatelemzési módszertanának és pa-

raméterezésének kidolgozásában.

� Kidolgoztam és implementáltam a körzetkiválasztás részeként a kokázati

térképek térinformatikai adatbázisban történ® el®állítását.

� Dönt® részt vállaltam és vállalok a JRC-vel történ® szakmai egyezteté-

sekben az ¶rfelvétel-programoztatással és a távérzékeléses módszertannal

kapsolatban.

� Jelent®s önálló részt vállalva koordinálom a módszertan kialakítását, bele-

értve az EU-s és hazai jogi és tehnikai szabályozás feldolgozását és MVH-

val történ® kommunikáiót.
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08. 06. és 08. 18. különbsége A 08. 06-i kompozit A 08. 18-i kompozit

Szántóföldi parella, amelyen augusztus 6. és 18. között fejl®dött ki a növény

08. 06. és 08. 18. különbsége A 08. 06-i kompozit A 08. 18-i kompozit

Gyepes parella, amelyet lekaszáltak augusztus 6. és 18. között

08. 18. és 08. 25. különbsége A 08. 18-i kompozit A 08. 25-i kompozit

Gyepes parella, amelyet lekaszáltak augusztus 18. és 25. között

15.1. ábra. Példák a különböz®, de egymáshoz közeli id®pontú Pléiades-

¶rfelvételek kvantitatív összehasonlítására

(

© EADS Astrium (2012), All rights reserved)
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� Az elmúlt évekig én végeztem a kérelemadatok érkeztetésével és az ered-

mény el®állításával kapsolatos adatbázis-kezelési feladatok nagy részét.

� A kérelemadatok érkeztetésén belül jelent®s részt vállalok az MVH által

el®zetesen elvégzett méréseknek a vizuális interpretáió adatbázisába tör-

tén® integrálásából, illetve az érintett blokkokban az el®zetes helyszíni és a

távérzékeléses mérések integráiójával a megfelel® ellen®rzési eredmények

el®állításából (ld. 12.2. szakasz).

� Meghatározó részt vállaltam a domborzatmodell kérelmezési rendszerbe

és �zikai ellen®rzésbe történ® integrálásában (ld. 12.3. szakasz), ezen belül

a lejt®kategória-számítás, a lejt®kategória-térkép vektorizálása és a külön-

böz® térinformatikai alrendszerekbe történ® integrálása módszertanának

kialakításában.

� Implementáltam azt a programot, amely a lejt®kategória-térképb®l és a

CAPI eredményeib®l meghatározza a lejt®s területekre vonatkozó HMKÁ-

kritériumnak való megfelelést.

� Jelent®s részt vállalok a támogatás-ellen®rzéshez szükséges távérzékelt

adatok el®feldolgozási módszertanának meghatározásából.

� A számítógéppel segített felvétel-kiértékelés kollégám által elvégzett tér-

informatikai utófeldolgozásának eredményére építve megírtam egy prog-

ramsomagot, amely kiszámolja kérelemsoronként a standard módszertan

szerinti diagnosztikai kódokat, elvégzi a blokkszint¶, ki�zetési soportok-

ra történ® és a kérelemszint¶ összesítést, valamint legenerálja az adott év

követelményeinek megfelel® formátumú ellen®rzési dokumentumokat.

A kollégáim által elkezdett munkát befejezve teljes és stabil implementáiót

készítettem az Egységes Országos Vetület [29℄ alapján történ® átszámítására

az Erdas Imagine programrendszer Solaris-os és Windows-os verziója alá. A

modult azóta is folyamatosan karbantartom, és támogatom a felhasználókat a

programrendszerbe történ® beépítésében. A jelenleg futó alkalmazások közül a

támogatás-ellen®rzés a modul egyik legintenzívebb felhasználási területe, ahol a

nagy- és szuperfelbontású ¶rfelvételek széles skálájának geometriai korrekiója

során került felhasználásra.

A távérzékeléses módszertani elemzések részeként a MePAR-kiépítéshez ki-

dolgozott programot adaptáltam és használtam a multispektrális és a pankro-

matikus IRS-¶rfelvételek adatfúziójának végrehajtásához. Jelent®s továbbfej-

lesztéseket vezettem be a nagy- és szuperfelbontású ¶rfelvételek el®feldolgozása,

különösen a pankromatikus és multispektrális komponensek adatfúziója terén.

A Landsat 7 ETM+ pixelalapú fúziójánál a vizsgálatok eredményeként meg-

állapítottam, hogy a f®komponens-analízisen (Prinipal Component Analysis,

PCA) alapuló eljárással nyerhet® a CAPI éljaira legel®nyösebb fuzionált felvé-

tel, amennyiben az RGB 453-as hamisszínes sávkombináiót használjuk.

A Pléiades-felvételek tehnikai kiértékelési kampányának részeként kvalitatív

és kvantitatív elemzéseket végeztem a kapott felvételekkel. Kidolgoztam a ra-

diometriailag korrigált többid®pontú felvételek kvantitatív összehasonlításának

egyik lehetséges módszerét, amelynek segítségével hatékonyan kimutatható a ve-

getáió állapotváltozása (érés, betakarítás, kaszálás, legeltetés, felgyomosodás,

az aszály hatásának megjelenése).
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A kiértékelés eredményei meger®sítették, hogy míg néhány évvel ezel®tt a

szuperfelbontású ¶rfelvételeknél � hasonlóan az ortofotókhoz � sak a térbeli

felbontás volt lényeges, mára a spektrális tartalom is fontos kérdéssé lépett el®.

A szuperfelbontású felvételek Maximum Likelihood-döntésen alapuló, kére-

lemadatokat refereniaként használó egy id®pontú pixel-alapú osztályozása nem

adott kedvez® eredményt, a térbeli felbontásból adódóan nagyon nagy volt a

parellákon belüli keveredés. Ez is meger®síti, hogy szuperfelbontású felvételek

esetén már szükségszer¶ a 10. fejezetben bemutatott paradigmaváltás a szeg-

mentáláson alapuló, objektum-elv¶ képelemzés irányába.

A tehnikai kiértékelési kampány vizuális interpretáióval kapsolatos ta-

pasztalatai alapján és a m¶szaki, anyagi feltételek meglétére alapozva a 2013-as

operatív ellen®rzési kampányban az egyik körzetre bevezettem a két id®pon-

tú szuperfelbontású felvétel használatát. Az eddigi tapasztalatok, az el®zetes

eredmények alapján megállapítható, hogy a megfelel®en választott � a kalászos,

illetve a kapás növények vegetáiós id®szakához igazodó � id®pontokkal két szu-

perfelbontású felvétellel sokkal biztosabban hajtható végre a CAPI. Szigni�kán-

san kevesebb a bizonytalan parellahatár (beleértve az olyan eseteket is, amikor

két különböz® hasznosítás közötti határt kell meghúzni), a nem pontosan vagy

egyáltalán nem megállapítható hasznosítás, és ezzel együtt jóval kevesebb esetet

kell helyszíni ellen®rzéssel (RFV) tisztázni.

Napraforgó-parella azonosítása

Gyomosodás megjelenése kalászos-tarlón

15.2. ábra. Két példa a különböz® id®pontú szuperfelbontású ¶rfelvételek táv-

érzékeléses támogatás-ellen®rzésben történ® felhasználására

(GeoEye, Ikonos:

© e-GEOS (2012), All rights reserved;

Pléiades:

© EADS Astrium (2008), All rights reserved)
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16. fejezet

Katasztrófa-monitoring

A katasztrófa-felmérésen belül három f® projektet ismertetünk: az árvíz-, a

belvíz- és aszályfelmérést. Bár a három felmérés különböz® távérzékeléses mód-

szerekkel történik, de a projektek összehasonlítása szempontjából szerensé-

sebb az együtt, egy fejezeten belül történ® tárgyalás. Szintén a katasztrófa-

felméréshez tartozik a 2010-es vörösiszap-elöntés felmérése, amelyet kisebb vo-

lumene miatt jelen fejezetben nem részletezünk, hanem az objektum-alapú kép-

elemzés egy példájaként ismertetjük a 10. fejezetben.

Általános áttekintés

A földfelszín állapotának nagy területen történ® objektív felmérése által a táv-

érzékelés különösen alkalmas a növényzetre irányuló közvetlen meg�gyeléseken

túl a természeti sapások, katasztrófák felmérésére is. A meg�gyelt katasztrófa-

események maguk is közvetetten vagy közvetlenül befolyásolhatják a mez®gaz-

daságot, a szántóföldi növények fejl®dését. A FÖMI távérzékeléses módszerrel

1998 óta végez belvízfelmérést, 2000 óta pedig árvíz- és aszályfelmérést.

Árvízfelmérés

�
A 2000 tavaszán a Körösön és 2001-ben a Fels®-Tisza vidé-

kén levonuló árvizek felmérésében és a katasztrófahelyzet kezelésében, irányítá-

sában fontos támogatást nyújtott a távérzékeléses felmérés. Operatív adatokat

szolgáltatott az Országos Vízügyi F®igazgatóságnak és az Országos Katasztró-

favédelmi F®igazgatóságnak. A FÖMI az elöntéstérképeket elektronikus úton,

gyakorlatilag késlekedés nélkül juttatta el az érintett szervezetekhez. Ezzel is

segítette a gyors és hatékony védekezést: a gáter®sítés helyének és mértékének a

meghatározását, a lakott területek, az infrastruktúra, valamint mez®gazdasági

területek megvédését.

Az árvízfelmérés operativitásban, a folyamat id®beli követésében nagyon

er®s, köszönhet®en a többféle ¶rfelvétel felhasználásának. A program innováiós

értékét növeli, hogy az eredmények operatív felhasználásra kerültek. Jelent®s

lépés lenne, ha nemsak az elöntött területek, hanem a vízgy¶jt®kben találha-

tó erd®k és mez®gazdasági területek is feltérképezésre kerülnének, ez nagyban

növelné a módszer modellezési, el®rejelzési erejét.

Belvízfelmérés

�
A távérzékeléses belvízfelmérés 1998 és 2001 között opera-

tív módon zajlott, a FÖMI több alkalommal adott át ¶rfelvételekb®l el®állított
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belvíztérképet az FVM részére. A kés®bbi években inkább kutatási-fejlesztési

jelleggel, a PRODEX, majd a PECS projekt keretében történt belvízfelmérés

mind az aktuális, mind a visszamen®leges állapot (egy év korábbi id®szaka,

illetve megel®z® évek) feltérképezése, a különböz® típusú távérzékelt adatok fel-

használhatóságának, az elérhet® pontosságnak a vizsgálatával. A belvízfelmérés

során jellemz®en inkább egy adott id®ponthoz tartozó, statikus állapot felmérése

történik, azonban felvételi id®sor felhasználásával lehet®ség van a belvízelöntés

kiterjedésének, illetve levonulásának dokumentálására, a kártétel, a növényzetre

gyakorolt hatás felmérésére.

Bár alapvet®en nem a belvízfelméréshez tartozik, de megemlítjük, hogy a

támogatás-ellen®rzésben is szerepe van a tavaszi belvíz észlelésének. Ugyanis

magyarázatot adhat a meg�gyelt parellákon a növényzet nem megfelel® fej-

l®désére és a gyomosodás megjelenésére, segítve, meger®sítve az interpretátor

döntését és a növényterület megfelel® lehatárolását. Alapvet® különbség azon-

ban, hogy a belvízfelméréssel több megyét, vagy akár az egész országot lefed®,

standard tematika szerinti belvíztérképet kapunk, a támogatás-ellen®rzésben vi-

szont kisebb területekr®l, külön-külön az egyes parellákról hozunk döntést. A

belvízfelmérés eredményét a 2010-es, igen sapadékos évben is felhasználtuk a

területalapú támogatásban: a �zikai blokkok belvizes részének felmérésével se-

gítettük az MVH-t a mentességi (vis maior) kérelmek elbírálásában.

Szintén érdemes megemlíteni, hogy 1999-ben a belvíz által okozott károk

enyhítésére támogatást lehetett igényelni a területalapú (akkor: földalapú) tá-

mogatásokhoz nagyon hasonlóan, és a kárenyhítési kérelmek távérzékeléses el-

len®rzésére is sor került. Ennek során a támogatás-ellen®rzéshez nagyon hasonló,

vizuális kiértékelésen alapuló módszert került alkalmazásra.

Összegezve, a távérzékeléses belvízfelmérés operativitásában, pontosságában

igen jelent®s. Az innováiós értéke közepes, nagyrészt ismert módszereken ala-

pul. Továbbfejlesztési lehet®ség az operativitás növelése, amelyre a kezdetekt®l

voltak tervek, ugyanis a felmérés egy �Belvízvédelmi Rendszer� keretében m¶-

ködött volna.

Aszályfelmérés

�
Az elmúlt évek során egyre változékonyabbá vált az id®-

járás a vegetáió fejl®dése szempontjából. A globális felmérések szerint foko-

zatosan n® az id®járási széls®ségek száma. Magyarországon 2010 óta többször

el®fordult, hogy egy éven belül nagyon sapadékos és nagyon száraz id®szakok

váltották egymást. 2000-ben és 2003-ban komoly aszály sújtotta az országot,

amelynek területi kiterjedését és id®beli alakulását a FÖMI távérzékeléssel fel-

mérte. A kvantitatív kiértékelés eredményeit, amely az aszály térbeli eloszlását

mutató térképekb®l és a növényekre gyakorolt hatás vizsgálatára is kiterjed® szö-

veges értékelésb®l áll, az FVM kapta meg. Az aszályfelmérés, illetve az aszállyal

nem sújtott években a növényfejl®dés általános vizsgálata kutatás-fejlesztési jel-

leggel is folyt, többféle adatrendszer lehet®ségeit elemezve.

Az aszályfelmérés � építve a NÖVMON-módszertanra � jó min®ség¶ pro-

jektnek számít, az innováiós értéke közepes. A további fejlesztési lehet®ségek

az új szenzorok bevonásában, azok optimális felhasználásában, illetve a külön-

böz® szenzorok adataiból számított vegetáiós indexek közötti kapsolat további

analízisében rejlenek.

Az operatív katasztrófa-felmérési projektek mellett, azokat kiegészítve

kutatás-fejlesztési szempontból igen jelent®s a FÖMI részvétele az Európai �r-
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ügynökség (European Spae Ageny, ESA) által koordinált programokban. Az

ESA-FÖMI Prodex projekt (2000-2004) élja a különböz® távérzékeléses

adatrendszerek felhasználhatóságának, min®ségének vizsgálata az árvíz-, belvíz-

és aszályfelmérésben. A NÖVMON-ban alkalmazott távérzékeléses adatforráso-

kon (Landsat TM/ETM+, IRS 1C/1D LISS, NOAA AVHRR) kívül más típusú

¶rfelvételek (IRS 1C/1D WiFS, IRS 1P MOS, SPOT Vegetation, ERS SAR)

vizsgálata, modellbe integrálása is megtörtént, különös tekintettel az ESA ál-

tal 2002-ben üzembe helyezett ENVISAT m¶hold által készített felvételekre. Az

ENVISAT m¶hold 15 spektrális sávban felvételez®, a látható és a közeli infravö-

rös tartományt lefed® MERIS szenzora új generáiós multispektrális szenzornak

számított a projekt végrehajtásának id®szakában. A Prodex projekt sikeres le-

zárása után, annak folytatásaként indult az ESA PECS (Programme for Euro-

pean Co-operating States) projekt (2004�2007.), élja az ENVISAT m¶hold to-

vábbi szenzorai alkalmazhatóságának vizsgálata kiterjesztett mintaterületre és

id®szakra.

Távérzékeléses módszertan

Árvízfelmérés

�
A felméréséhez a FÖMI lehet®ség szerint minden elérhet®

nagy-, közepes- és kisfelbontású multispektrális ¶rfelvételt, illetve bizonyos mér-

tékben még radarfelvételeket is felhasznált, mivel az id® volt a legfontosabb

szempont. Ez egyrészt a kell® gyakoriságú meg�gyelésnek, másrészt a felvétel-

készítés id®pontjától a felmérés eredményéig tartó folyamat gyors átfutásának az

igényét indukálta. A FÖMI az ¶rfelvételekb®l rendszerint vizuális kiértékeléssel

vezette le az elöntéstérképeket.

Fontos és ígéretes továbbfejlesztési irány a mikrohullámú távérzékelés, vagyis

a radarfelvételek használatának er®sítése, annál is inkább, mert az árvizes id®-

szakban jellemz® felh®borítás nagyban akadályozza az optikai sávú távérzékelés

alkalmazását.

Belvízfelmérés

�
A belvízfelmérésben az ¶rfelvételek széles skálája használ-

ható. A felhasznált felvételtípus egyrészt a kialakított térkép térbeli felbontását

határozza meg, ennek megfelel®en beszélhetünk kisfelbontású (120 ha részletes-

ség¶), közepes felbontású (3,6 ha részletesség¶) és nagyfelbontású (0,1 ha részle-

tesség¶) térképekr®l. Másrészt a térképeken alkalmazható tematikus kategóriák

is függnek a felvételtípustól, vagyis azon túl, hogy külön kategóriákként jelennek

meg a nyílt belvízfoltok, a vízzel átitatott talajok és a belvíz által érintett nö-

vényzet, az utóbbi két kategóriában az érintettség mértéke a felvételtípustól füg-

g® �nomsággal térképezhet®. A belvíztérkép elkészítése a Maximum Likelihood-

döntésen és pontosságvizsgálaton alapuló statisztikai képelemzési módszertan

felhasználásával történt.

Korlátként megemlíthet®, hogy a növények belvíz-érintettségi fokozata, a

hatás kimutatása még kevés kategóriánál, fokozatnál is nagyon nehéz. A belvíz-

érintettség fokozatait ugyanis nehéz statisztikailag tematikus kategóriákként jel-

lemezni, mivel jellemz®en nem alkotnak egymástól elkülönül® soportokat a

spektrális térben, inkább fokozatos átmenet jellemzi a belvízzel kevésbé vagy

jobban érintett növényzetet.
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Aszályfelmérés

�
A távérzékeléses aszályfelmérés numerikus, kvantitatív

módszereket használ. Két alapvet® módszertani eleme a vegetáiós indexek

használata és a referenia-id®szakkal történ® összehasonlítás.

1. A vegetáiós index az eredeti sávértékekb®l származtatott (ska-

lár)mennyiség, amelynek magasabb értékei jelzik a fejlettebb vegetáiót.

Kiszámításukhoz több eredeti sáv értékét használjuk, a számításhoz hasz-

nált képlet, illetve az abban szerepl® együtthatók függnek a szenzortól.

Az index számítása el®tt fontos a megfelel® radiometriai korrekió. Az

aszályfelmérésben alkalmazott vegetáiós indexek az NDVI (Normalized

Di�erene Vegetation Index, Normalizált Különbségi Vegetáiós Index) és

az MGVI (MERIS Global Vegetation Index, MERIS Globális Vegetáiós

Index).

2. Az aszály területi eloszlásának vizsgálata a vizsgálandó id®szakra vonatko-

zó indextérkép és egy referenia-id®szakra vonatkozó indextérkép összeha-

sonlításával történik. A referenia-id®szak több évet is átfoghat, azonban

az éveken belül mindig ugyanazt az id®intervallumot � rendszerint egy hét

vagy tíz nap � tekintjük. Az eredményeket a 16.1. ábrán látható évenkénti

országos aszálytérképek és megyénkénti indexgörbék mutatják.

Az aszály felmérésének �zikai háttere és a megvalósítás módszere nagyon

hasonlít a növényfejl®dés meg�gyeléséhez, de azt mondhatjuk, hogy egy nagy-

ságrenddel �durvább�, generalizáltabb.

� Az aszályfelmérés nagyobb terület integrált állapotát vizsgálja. Ugyanis a

felmérés elemi képpontmérete az esetek egy részében nagyobb, mint a fel-

használt m¶holdfelvételek képpontmérete, és a felvételek képpontmérete is

nagyobb mint a növénytérképezésnél, így általában többféle felszínborítást

is tartalmaz egy pixel.

� Másrészt, általában nem növényspei�kus, hanem a vegetáió általános

állapotáról ad képet. Ezzel együtt megemlítjük, hogy vizsgáltunk növény-

spei�kus id®görbéket is azokon a helyeken, ahol nagy kiterjedésben volt

jelen egy-egy növény.

� Szintén egy nagyságrenddel generalizáltabb az id®dimenzió szerepe, ami

azt jelenti, hogy a mérési értékeket hosszabb periódusokban vizsgáljuk,

vagyis rendszerint egy hetet vagy egy dekádot (10 napot) tekintünk egy

egységnek. Bár a monitorozáshoz kell®en s¶r¶ felvételi id®sorra van szük-

ség egy vizsgált perióduson belül, de a különböz® napokhoz tartozó pixel-

értékeket nem külön-külön kezeljük, hanem a periódusra összesítjük. Ezzel

áthidalhatjuk azt a problémát, hogy nem minden napon áll rendelkezésre

használható távérzékeléses adat, illetve a különböz® periódusoknak nem

ugyanazokra a napjaira van érdemi mérési eredményünk.

Adatintegráió és objektum-alapú feldolgozás

Minden katasztrófa-felmérési tevékenységben fontos módszertani elem a föld-

felszín aktuális állapotának hasonlítása korábbi állapothoz, állapotokhoz, akár

több évet is átfogva, és alkalmanként több különböz® típusú m¶holdfelvételt
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felhasználva. A megfelel® kvantitatív feldolgozáshoz szükséges a különböz® id®-

szakokból származó, illetve különböz® típusú felvételek átszámítása úgy, hogy

egymással összehasonlíthatók legyenek. Ezt nevezzük interkalibráiónak. Az in-

terkalibráió is a képfúzió egy esetének tekinthet®. Lényege, hogy kiválasztjuk az

egyik felvételtípust, és egy � lehet®leg könnyen leírható, analitikus függvénnyel �

a többi felvételtípus pixelértékeit is ehhez transzformáljuk. Az összefüggés meg-

határozásához id®ben nagyon közeli felvételpárokat választunk ki, és a párok

azonos földrajzi helyhez tartozó pixelértékeire illesztünk egy függvényt. Az át-

számítás az alkalmazástól függ®en nem mindig az eredeti sávértékekre, hanem a

bel®lük származtatott vegetáiós indexekre történik. Az interkalibráiónál külön

kiemeljük a megfelel® radiometriai korrekió fontosságát. Több szenzor megfele-

l® alkalmazásával kiterjeszthet® a vizsgált id®periódusokban rendelkezésre álló

felvételek halmaza, és szintén az interkalibráió teszi közvetlenül vagy közvetet-

ten lehet®vé a monitorozás több évre történ® kiterjesztését.

Jól illusztrálja ezt a Prodex és PECS projektekben végrehajtott aszály-

illetve növényfejl®dés-felmérés. A 2003-as aszályt, illetve a növényzet 2004-es

aszálymentes évben mutatott fejl®dését az 1997-1999-es referenia-id®szakban

készült IRS WiFS típusú ¶rfelvételekhez hasonlított 2003-as, illetve 2004-es IRS

WiFS és (WiFS-hez kalibrált) ENVISAT MERIS-¶rfelvételek felhasználásával

monitoroztuk. A PECS-projekt második fázisában pedig a 2003-2006. években,

mint referenia-id®szakban készült ENVISAT MERIS ¶rfelvételeket alapul véve

történt meg egyrészt a 2003-as és 2004-es évek visszamen®leges monitorozása,

másrészt 2005-re és 2006-ra szintén készültek aszálytérképek ENVISAT MERIS

és (MERIS-hez kalibrált) IRS P6 AWiFS-¶rfelvételek felhasználásával.

Az árvíz-monitoringban az id®dimenzió kett®s szerepet játszik, két szem-

pontból is fontos. Egyrészt, az árvízhelyzet folyamatos monitorozásához gyako-

ri felvételezés szükséges. Másrészt, a képeknek a vétel után nagyon rövid id®n

belül rendelkezésre kell állni a további feldolgozáshoz. Az árvízfelmérési prog-

ramokban minden lényegében rendelkezésre álló és alkalmas m¶holdfelvétel fel-

használásra került, beleértve a termális sávot is lefed® felvételeket, valamint a

radarképeket. Az id®dimenzió fontossága meghaladja a spektrális tulajdonsá-

gokét és a térbeli felbontásét. Ugyanis a nyílt vízfelszín a felvételek többségén

a lefedett hullámsávoktól függetlenül könnyen felismerhet®. Valamint az általá-

ban használt ¶rfelvételek tartományában is gyakorlatilag minden felvételtípus

pixelmérete megfelel a monitorozás követelményeinek.

Az aszálymonitoring alapja, hogy a növényzet állapotát különböz® id®pon-

tokban hasonlítjuk össze � akár egy év különböz® id®szakait, akár különböz®

éveket is tekinthetünk. Általánosságban, a távérzékelés a növényzet állapotát

�zikai mérésekb®l származó mennyiségek alapján értékeli ki. A növényfejl®dés-

felmérés és az aszálymonitoring speiális esetében a kiértékelés igen érzékeny a

�zikai jellemz®k és a képben tárolt értékek közötti megfelelés pontos ismeretére.

Ez különösen akkor jelenthet problémát, ha egy alkalmazáson belül különbö-

z® típusú ¶rfelvételekkel dolgozunk. Az eltér® szenzorokról származó adatok-

ból interkalibráióval állítunk el® kompatibilis, egymással közvetlenül összevet-

het® adathalmazokat. Az aszálymonitoring esetében a több különböz® típusú

szenzor együttes használata a gyakorlatban NOAA AVHRR, SPOT Vegetation,

IRS-1C/1D WiFS, ENVISAT MERIS és IRS-P6 AWiFS felvételek referenia-

adatsornak, illetve aktuális évi adatsornak történt bevonását jelentette.
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Saját eredmények

A katasztrófafelmérési projekteken belül els®sorban az aszálytérképezésben vet-

tem részt. Ennek keretében programokat és modelleket készítettem a felvételek

el®feldolgozásához, interkalibráiójához és a vegetáiós indexek dekádonkénti

maximum-kompozitjainak kiszámításához. Az utóbbiak felhasználásával több

évre, illetve több id®szakraaszálytérképeket készítettem, valamint elemeztem a

kapott eredményeket.

1991 Jász-Nagykun-Szolnok

1993 Hajdú-Bihar

2000 Tolna

16.1. ábra. Az aszályfelmérés eredményei. Bal oldalon az aszály térbeli elosz-

lását mutató évenkénti országos térképek, jobb oldalon a megyénként átlagolt

többéves indexgörbék láthatók.
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17. fejezet

Parlagf¶ felmérése

távérzékeléssel

Általános áttekintés

Az utóbbi tizedben igen jelent®s egészségügyi problémákat okoz az allergén

gyomnövények, ezen belül els®sorban a parlagf¶ által termelt pollen. Magyar-

ország mez®gazdasági területeinek túlnyomó részén el®fordul (ebb®l beslések

szerint kb. 5-700 ezer hektáron súlyos a fert®zés), a pollenterhelés nagy ré-

sze ezekr®l a területekr®l származik. Az ország lakosságának kb. a negyedrésze

szenved valamilyen allergiás megbetegedésben, és bár nins rá kimutatás, de va-

lószín¶síthet®, hogy a betegeknek több, mint a felét parlagf¶-allergia is érinti.

Jelent®s pénzösszegbe, több milliárd forintba kerül a tüneti kezelésre alkalmas

gyógyszerek alkalmazása. Mindezeket egybevéve nyilvánvaló, hogy fontos fel-

adattá lépett el® a növény irtása, terjedésének megakadályozása a lakosság és

egyes intézmények részér®l is.

2005-ben radikális változás történt a parlagf¶ elleni védekezésben, amelyet

a jogi szabályozás � a növényvédelemr®l szóló 2000. évi XXXV. törvény � mó-

dosítása tett lehet®vé. Más intézmények mellett a FÖMI is több ponton sze-

repet kapott a védekezés lebonyolításában, els®sorban a sok évre visszanyúló

távérzékeléses tapasztalatai alapján. A FÖMI általános intézményi háttere át-

fogja a távérzékelésen kívül a térképészetet, térinformatikát, a GPS-tehnikát,

a légifelvételezést, a földügyi (ingatlan-nyilvántartási) informatikát, amelyeknek

együttesen köszönhet®, hogy a védekezés több pontján is aktív, kezdeményez®

szerepet vállalhatott.

2005-ben els® lépésként egy visszamen®leges vizsgálat történt a 2004-es évre

vonatkozóan. 2005-ben második, fontosabb lépésként az aktuális állapot vizsgá-

lata, a parlagf¶ fejl®dését �gyelembe vev®, kell® id®ben történ® mentesítés tá-

mogatása következett, illetve ez a tevékenység folytatódott 2006-ban is. A valós

idej¶ mentesítés általános folyamatában az els® lépés a felderítés, amely történ-

het lakossági bejelentés, a Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (NTSZ) helyszíni

bejárása és távérzékeléses felmérés alapján. Ezt követi a földhivatalok által vég-

rehajtott, a parlagf¶-foltok térbeli helyét és az érintett földrészleteket pontosan

meghatározó helyszíni mérés. A helyszíni mérés alapján határozat készül, és az

érintett területek közzétételre kerülnek. Majd igen rövid id®n belül megindul-
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hat a tényleges mentesítés, vagyis a parlagf¶ eltávolítása, az NTSZ irányításával,

melynek költségeit utólag a földtulajdonos vagy -használó köteles meg�zetni.

2005-ben és 2006-ban a valós idej¶ védekezésnek három fázisa volt, a par-

lagf¶ f® megjelenési id®szakainak, illetve a hatékony irtás megfelel® periódusa-

inak megfelel®en. Az els® fázis az elhanyagolt területeken megjelen® parlagf¶re

konentrál, a második a kalászos-növények tarlójára, a harmadik, távérzékelési

szempontból nehezebben kezelhet® fázis pedig a kapásokban, els®sorban napra-

forgóban megjelen® parlagf¶re.

A távérzékeléses felderítés kétféle térinformatikai adatrendszert eredményez.

Az egyik egy veszélyeztetettségi térkép, amely kétféle területi bontásban készül

� településenként és �zikai blokkonként �, és az adott területegységet min®síti

egy négyfokozatú skálán a rajta talált parlagf¶foltok és a teljes (mez®gazda-

sági) terület aránya alapján. Utóbbi térkép nyilvánosan hozzáférhet® a FÖMI

honlapján, mivel élja a lakosság tájékoztatása a saját hatáskörben elvégzett

mentesítés hatékonyabbá tétele érdekében.

A másik kapott adatrendszer a felderített foltok tételes állománya, amely az

illetékes földhivatalhoz kerül, ahol a foltok alapján helyszíni ellen®rzést hajta-

nak végre, és amennyiben az ellen®rzés id®pontjában meg�gyelhet® a parlagf¶-

borítás, eljárást indítanak. A tényleges helyszíni ellen®rzést megel®zi egy út-

vonaltervezés a térinformatikai adatok alapján. A távérzékeléssel és más mód-

szerekkel felderített foltokra végrehajtott eljárásokhoz jelent®s folyamatszerve-

zési és térinformatikai támogatást nyújt a FÖMI által üzemeltetett közpon-

ti Parlagf¶-szerver (Parlagf¶-informáiós Rendszer, PIR). A szerver összeköti

a földhivatalok, az NTSZ (illetve utódintézményei, az MgSzH, illetve kés®bb

a NÉBIH és a Kormányhivatalok) és a FÖMI munkáját, biztosítja a papír-

alapú eljárásoknál sokkal gyorsabb azonnali elektronikus adatserét, és a fo-

lyamatrészekhez igazodó adatbeviteli, (GPS-szel támogatott) térinformatikai és

jegyz®könyv-készítési, lekérdezési lehet®ségeket biztosít.

A parlagf¶-felmérési programról összegezve elmondhatjuk, hogy módszerta-

nában és operativitásában kiemelked® � a parlagf¶ nehéz beazonosíthatósága

miatt más felszín-térképezési feladatokhoz képest is. Jelent®s az innováiós érté-

ke: mind a távérzékeléses felmérés, mind a folyamatvezérelt központi térinforma-

tikai szerver fontos újítás a korábbi módszerekhez képest. A parlagf¶ nehezebb

felismerhet®sége azonban nyilvánvalóan a találati pontosságot is sökkenti, ezen

a területen további fejlesztésre szorul a módszer, valamint a feldolgozás sebes-

ségének növelése is el®nyös lenne annak érdekében, hogy a fert®zött területek

felderítése és mentesítése mindig a kell® id®pontban történhessen meg.

Távérzékeléses módszertan

A távérzékeléses felmérés a felhasznált felvételek tulajdonságaiból adódóan sak

egy bizonyos mérethatár � általában 0,8 ha � feletti parlagf¶-foltok megbízható

kimutatására alkalmas. Ez azonban nem rontja le jelent®sen a hatékonyságát,

ugyanis a pollenterhelés legnagyobb része a külterületi szántókról származik,

amelyekre a parlagf¶-területeknek kb. 80%-a esik. Ezeken a területeken jellem-

z®en nagyobb összefügg® parlagf¶-foltok találhatók, amelyek nagyobb képpont-

méret¶ ¶rfelvételeken is beazonosíthatók. A másik fontos szempont a távérzé-

kelés használatával kapsolatban, hogy a parlagf¶ fejl®dése id®ben is nagyon

változatos lehet: bár a növekedés és a virágzás kezdete köthet® az év egyes id®-

szakaihoz (jellegzetes id®szaka van az elhanyagolt területeken, a kalászos tarlón
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és a kapásokban történ® megjelenésnek), ezen belül viszont több hetes eltéré-

sek is el®fordulhatnak. A parlagf¶ megjelenését azonban pár napos pontossággal

kell követni a hatékony védekezéshez. Míg a termesztett szántóföldi növények

általában szabályos táblákban helyezkednek el � ezt a tényt fel is használjuk

az azonosításukhoz a térbeli elrendezést �gyelembe vev® módszerekkel, például

szegmentálással �, addig a parlagf¶, és általában a gyomnövények eloszlására

éppen a szabálytalanság jellemz®. A parlagf¶ tehát id®ben és térben is sza-

bálytalanul viselkedik a termesztett növényekhez képest. Ez egyrészt önmagá-

ban megnehezíti a felismerését, másrészt viszont éppen a szabálytalanság teszi

lehet®vé a kultúrnövényekt®l való elkülönítést, a kultúrnövények tábláiban a

parlagf¶-foltok lehatárolását.

A kimutatás során � részben a fentebb említett, id®ben és térben szabályta-

lan fejl®dés miatt � nem hatékony a �klasszikus�, maximum likelihood-döntésen

alapuló osztályozási módszertan. Ehelyett a növény fejl®désének id®beli mene-

tére jobban épít®, több felvétel beépítését lehet®vé tev® és a felvételek konkrét

id®pontjától jobban függ® feltételeken alapuló összetett osztályozási módszertan

használható. Az ¶rfelvételek kvantitatív kiértékelése és az eredmények validái-

ója helyszíni adatgy¶jtéssel történik meg.

Adatintegráió és objektum-alapú feldolgozás

A parlagf¶-foltok távérzékeléses kimutatása alapvet®en a �hagyományos� nagy-

felbontású felvételek � els®sorban Landsat TM és IRS LISS � felhasználásával

történik. Ezeken felül nagyon fontos szerepe van az IRS P6 m¶hold AWiFS

szenzora által készített felvételeknek, amelyek 60m-es térbeli felbontásukkal jól

használhatók a 20-30m-es pixelméret¶ nagyfelbontású felvételekhez integrálva.

A szenzor nagy területi lefedése és viszonylag gyakori visszatérése miatt kell®en

s¶r¶ távérzékeléses adatsor összeállítását teszik lehet®vé abban az � éven belüli

korlátos � id®szakban, amikor van értelme végrehajtani a parlagf¶-mentesítést.

2005-ben összesen mintegy 80 ¶rfelvétel felhasználására került sor, amelyek se-

gítségével lényegében az ország teljes területére keletkezett távérzékeléses felde-

rítési eredmény.

2009-ben tettünk egy kísérletet a szuperfelbontású (VHR) felvételek

parlagf¶-monitorozásba történ® bevonására. Míg a hagyományos módszertan

feladata a parlagfüves táblák felismerése nagy területen történ® mintavétele-

zéssel, addig a szuperfelbontású felvételek felhasználásának élja a fert®zöttnek

bizonyult táblákban a parlagf¶-foltok pontos lehatárolása és dokumentálása.

Ezzel a klasszikus helyszíni mérések terhe sökkenthet®. Bár ezt a fajta felmé-

rést bonyolult lenne országos méretben kivitelezni, de kisebb mintaterületeken

a továbbiakban is végrehajtható. A kísérleti projekt eredményeként megálla-

pítható, hogy a szuperfelbontású felvételek térbeli tulajdonságaira, ezen belül

els®sorban a textúra felismerhet®ségére, a kultúrnövények szabályos és a parlag-

f¶ szabálytalan mintázatának elkülönítésére alapozva hatékonyan elvégezhet® a

parlagf¶-foltok elkülönítése a táblákon belül.

2011-ben pedig a szuperfelbontású felvételek objektum-orientált feldolgozá-

sának irányába tettünk egy lépést, amely a térbeli informáió, a textúra kiak-

názásának lehet®sége miatt ígéretes lehet®ségnek látszott. A kísérletben nem

volt él a �hagyományos� pixelalapú módszernél jobb eredményt el®állítása �

a pontosságvizsgálat lépésében a szegmensalapú osztályozás eredményét a pi-

xelalapú eredményhez, mint refereniához viszonyítottuk. A szegmentálás és az
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osztályozás több iteráióban történt, különböz® növényfajok és felszínborítási

kategóriák felismerését megélozva. Az egyes növényfajok elemzésén belül fon-

tos lépés volt a parellán belüli, parlagf¶ jelenlétéb®l származó inhomogenitások

kimutatása. A kísérlet eredményeként bebizonyosodott, hogy egyféle szegmen-

tálási módszer, nevezetesen a Multiresolution Segmentation alkalmazásával �

az alaktényez®t nagy súllyal �gyelembe véve � elérhetjük a kívánt eredményt.

A teljes osztályozási folyamat végeredményeként összességében mintegy 90%-os

egyezést tapasztaltunk a pixelalapú eredménnyel.

Saját eredmények

Eljárást dolgoztam ki és implementáltam térinformatikai rendszerben a távér-

zékeléssel kapott parlagf¶foltok sz¶résére és közzététel el®tti el®készítésére. Az

eljárás élja, hogy a lokális zajok által eredményezett hibák � els®sorban a mi-

nimális méret¶ hamis találatok � ne jelenjenek meg a hivatalos eljárásban. A

sz¶réshez a távérzékeléssel kapott foltok alakjellemz®it is felhasználtam.

A távérzékeléses és helyszíni ellen®rzések adatai alapján kidolgoztam azt

a módszertant, amely alapján a �zikai blokkok és a települések fert®zöttségét

lehet osztályozni egy országosan egységes kategória-rendszerrel. A módszert a

PostGIS térinformatikai adatbázis-kezel® rendszerben implementáltam. Az ered-

mény alapján történik minden évben a FÖMI honlapján a blokkok és a települé-

sek veszélyeztetettségének térképi publikálása (ld. 17.1. ábra), amely a parlagf¶-

mentesítéséhez kapsolódó közzététel része.

17.1. ábra. A parlagf¶-fert®zöttség településenkénti eloszlását mutató térképek

(zöld: nagyon gyenge, itromsárga: gyenge, naranssárga: közepes, piros: er®s)
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IV. rész

Az oktatási,

kutatás-fejlesztési és

alkalmazási eredmények

összefoglalása
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Dolgozatom befejez® részében összefoglalom a távérzékelt felvételek elem-

zésének területén elért eredményeimet. A viszonylagos önállósággal tervezhet®

kutatások esetében kitérek a fejlesztési lehet®ségekre is. Az alkalmazások köre

sem állandó, köszönhet®en az állami feladatok b®vülésének, valamint a pályáza-

ti rendszerben létrejöv® újabb projekteknek. Az alkalmazások és a kutatás er®s

kölsönhatásban állnak, aminek dolgozatomban megfelel® hangsúlyt próbáltam

adni. Esetemben még egy harmadik pillérre is támaszkodhatom oktató munkám

révén, amelynek eredményeit is ebben a részben ismertetem.
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18. fejezet

A távérzékelés oktatása

A távérzékelés területén megvalósult eredményeim bemutatását annak az okta-

tási és tananyag-fejlesztési tevékenységnek az összefoglalásával zárom ebben a

fejezetben, amelyet immár nyol éve végzek az Eötvös Loránd Tudományegye-

temen.

Az ELTE Informatikai Kara 2003-ban alakult. Egy év múlva, 2004-ben a

Programtervez® matematikus szakon, három tanszék gondozásában elindult az

új 16 kredites Térinformatikai modul, amelynek képzési felel®se az alapító Elek

István (Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék) lett. A modul még a

hagyományos kétléps®s Programtervez® matematikus képzésben került beveze-

tésre, majd az új bolognai rendszer¶ Programtervez® informatikus MS szaknak

is választható blokkjává vált.

A Térinformatikai modul különböz® kurzusainak az el®adásain a hallgatók

megismerkednek a szakterület elméleti alapfogalmaival, a térinformatikai adat-

típusokkal, az adatbázis-kezelés speialitásaival, a digitális térképek és a táv-

érzékelt felvételek típusaival, valamint azok különböz® felhasználási módjaival.

Jártasságot szereznek továbbá néhány képfeldolgozási és GIS alapszoftver hasz-

nálatában is.

A tantárgyak gyakorlatain kísérleti fejlesztéseket végeznek, természetesen

még nem termék-szinten, de a térinformatika széles spektrumára kiterjed®en, pl.

a következ® területeken: GPS-nyomkövetés, útvonaltervezés, 3D terepmodellek

generálása, térinformatikai adatbázisokra épül® webes alkalmazások, ¶rfelvéte-

lek sz¶rései spektrális transzformáióval, alakzat- és textúrafelismerés, temati-

kus osztályozás.

A térinformatikai képzési modulban folyó oktatást ismertettük az �Infor-

matika a fels®oktatásban 2011� konferenián Debreenben (lásd: [13℄). Az ikk

kissé átdolgozott változatát közlésre meghívta és elfogadta az Agrárinformatika

Folyóirat ([14℄).

A modulban kapott helyet a �Távérzékelt felvételek elemzése� ím¶ kurzus is,

amelynek el®adását és a hozzá tartozó gyakorlatot a FÖMI munkatársai ELTÉ-s

oktatókkal kezdett®l fogva együtt tartják. Az el®adást el®ször nagyrészt Csornai

Gábor tartotta, majd fokozatosan átvettem t®le ezt a szép oktatási feladatot.

Az el®adás szerkezetér®l és tartalmáról jellemz® képet kaphatunk a dolgozat

az I. részének elolvasása után. Az el®adáshoz készített [19℄ diasor sokat fej-

l®dött az évek során. Alapját a maga idejében úttör®nek számító [3℄ jegyzet

képezte, amelynek megírása id®szakában a hazai viszonyok között inkább távér-
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zékelés lehet®ségeinek az elemzése folyt, viszonylag kevés m¶köd® alkalmazással.

A jegyzet megjelenése óta eltelt id® alatt a távérzékelés elméleti és a gyakorlati

háttere jelent®s mértékben fejl®dött a világban, de a hazai alkalmazások köre is

alaposan b®vült és kiterjedt.

A tananyag folyamatos korszer¶sítése során �gyelemmel kísérjük a szakiro-

dalomban megjelen® új könyveket, illetve a korábbiak újabb kiadásait, így pl. az

alapm¶nek számító, Rihards-féle könyv változatait ([30℄). Hasonlóan, a FÖMI-

nél jelentkez® új alkalmazások, operatív feladatok és a megoldásuk vagy fo-

lyamatos végrehajtásuk során szerzett tapasztalatok is jobbára elhangzanak az

órákon.

Az el®adások anyagát tartalmazó, több mint 400 részletesen kidolgozott di-

ából álló sorozat min®ségében talán már közel áll a jegyzet m¶fajához. Ezt az is

meger®sít, hogy 2011-ben indulhatott és nyert az Informatikai Kar jegyzettámo-

gatási pályázatán, és így elhelyezésre került a Kar Digitális Könyvtárában; az

oktatási anyag aktuális változata pedig mindig elérhet® a tantárgyfelel®s Fekete

István honlapján is (lásd: [19℄).

A közeljöv®ben � jó esetben már ezen dolgozat megvédése idejére � elkészül-

het és megjelenhet a tantárgy jegyzete, amelyen a TÁMOP-3.1.4 jel¶ Tankönyv-

pályázat támogatásával dolgozunk szerz®társaimmal.

Kezdetben a gyakorlatokban volt nagyobb részem, amit viszont id®vel t®-

lem vettek át, el®bb Dezs® Balázs, utóbb Giahetta Roberto. A gyakorlati órák

megtartásában azonban jelenleg is részt vállalok, az alábbi két fontos gyakorlati

eljárás valós idej¶ demonstrálásával.

Az ¶rfelvételek geometriai korrekióját bemutató óra magában foglalja a

forgalmazó által biztosított nyers formátum importálását és az operátori m¶ve-

leteket megel®z® kontrasztfokozás végrehajtását. A geometriai korrekió során a

transzformáiós függvényt az illeszt®pontok módszerével határozzuk meg. Olyan

földrajzi helyeket választunk illeszt®pontoknak, amelyek pontosan beazonosít-

hatók a transzformálandó felvételen és a refereniaként használt nagyfelbontású

mozaikon. Végül approximáióval kiszámoljuk a transzformáiós függvényként

használandó másodfokú polinomot, és átvetítjük a felvételt az Egységes Orszá-

gos Vetületbe.

A tematikus osztályozást bemutató órán egy, a Mez®gazdasági Parella-

azonosító Rendszer üzemeltetése során el®kerül® gyakorlati feladat részben au-

tomatizált megoldását ismertetem. A feladat a legel®s és erd®s területek � általá-

ban a támogatható és nem támogatható területek � szétválasztása térképhelyes

légifelvételeken (ortofotókon). Bár az osztályozás képpontonként történik, de

nem az eredeti intenzitásértékek, hanem az azokból súszóablakos módszerrel

számolt átlag- és szórásértékek alapján. Így a térbeli informáió � esetünkben a

mintázat, a textúra � is szerepet játszik az osztályozásban. A kategóriákat fel-

épít® spektrális alosztályok meghatározását a referenia-adatként használandó

területek kézi lehatárolásával és a statisztikai jellemz®k kinyerésével (signature

extration) végezzük.

Egy gyakorlati szakember is sokat köszönhet olykor annak, ha nem sak

m¶veli, hanem tanítja is a szakmát. Az oktatás �ihlette� a tematikus osztá-

lyozás fogalmainak azt a formális matematikai leírást, amely dolgozatom I. és

II. részén végig vonul a tárgyalásban. A (lásd: [19℄) hivatkozásban megadott

ímeken megtalálható a leírás és annak el®adásra elkészített változata 20 db

dia formájában. A szakterületen még járatlan, de az egzakt meghatározásokhoz

szokott hallgatók részér®l pozitív visszaigazolást kapott az, hogy olyan fogalmak
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(pl. digitalizált felvétel, intenzitástér, lusterezés, alosztályok �nomítása, szeg-

mentálás, pontosságvizsgálat és továbbiak) a matematika absztrakiós erejével

kerültek leírásra. Megfordítva, az elkészült leírás több esetben is tisztázó er®vel

hatott a kutatás-fejlesztés során a különféle algoritmusok megtervezésében.

A tantermi órákon kívül is próbálom a hallgatók szakmai érdekl®dését és

tevékenységét mentorálni. A témavezetésemmel készült diplomamunkák közül a

legutóbbit emelném ki, amelyet Gera Dávid az objektum-orientált képelemzés

témakörében készített. Ebben a professzionális eCognition képelemz® szoftver

alkalmazásával több olyan valós problémára adott prototípus megoldást, ame-

lyek Intézetünk feladatai között jelentkeztek. A 2010 ®szén bekövetkezett vörö-

siszap elöntés hatásainak felmérése egyedi esetnek számít a a környezet- és ka-

tasztrófavédelem informatikai támogatásában. További két probléma megoldása

azonban besatlakozott a FÖMI projektjeibe és az ott kialakult professzionális

megoldás alapjait képezte. A fák, fasoportok és bokros területek lehatárolása

és elkülönítése a támogatható legel®s területekb®l egy olyan feladat, amely a

jelenleg érvényes EU-s területalapú támogatások informatikai rendszerében fo-

galmazódott meg. Az utak és épületek körülhatárolása pedig az általánosabb

élú vidéki és városi infrastruktúra-felmérési projektben került felhasználásra

(lásd: [13℄, [14℄ és [20℄).

Az ELTE IK kurzusválasztékában az utóbbi években megjelent a gyakorlati

oldalt er®sít®, egyaránt 16 kredites kooperatív képzési modul, valamint a labor

blokkok, közöttük a Térinformatikai labor modul. Szervez® munkámmal hatha-

tósan hozzájárultam akkor, hogy a FÖMI eddig már több hallgatót is tudott

fogadni gyakornoki programra. A Térinformatikai laborra jelentkez® hallgatók

munkáját pedig konzultáiókkal segítem. A labor projektben jelent®s szerepet

kap a Giahetta Roberto által folyamatosan fejlesztett AEGIS nyíltforrású tér-

informatikai keretrendszer, amelynek kialakulását és alkalmazásait a gyakorlat

oldaláról észrevételeimmel támogatom (lásd: [13℄, [12℄).

Összefoglalva elmondható, hogy a Térinformatikai szakirányú képzési modul

elvégzésével a hallgatók képessé válnak térinformatikai problémák megoldásá-

ra, szoftverkomponensek önálló elkészítésére, illetve vektoros és raszteres képek

elemzésére és feldolgozására, az ilyen felvételeket tartalmazó geoinformatikai

adatbázisok szervezésére, valamint domborzatmodellek létrehozására és m¶köd-

tetésére. A modult � és így a Távérzékelt felvételek elemzése kurzust is � eddig

mintegy 400 hallgató végezte el, és kb. 10-15 százalékuk ezen a szakterületen is

helyezkedett el ; néhányuk éppen a FÖMI-ben. Személyükben saját tanítványa-

im váltak munkatársaimmá.

A távérzékelés oktatáshoz kapsolódó eredményeim összefoglalása:

� Az ELTE Informatikai karán nyol éve veszek részt a távérzékelés oktatásá-

ban. Kezdetben a gyakorlatok kidolgozásában és tartásában voltam aktív,

kés®bb átvettem az el®adásokat, amelyeket jelenleg én tartok. Támogatom

a térinformatikai labor keretében folyó oktatást. Id®r®l-id®re diplomamun-

kák témavezetését is vállalom. Segítem a hallgatók szakirányú kooperatív

képzésben történ® elhelyezését.

� Oktatómunkámat folyamatos tananyag-fejlesztési tevékenység kíséri. Az

el®adáshoz készített, általam gondozott több mint 400 diából álló okta-

tási anyag támogatást nyert az ELTE IK 2011-es jegyzetpályázatán, és

elhelyezésre került a Kar digitális könyvtárában. A távérzékelt felvételek

elemzésér®l szóló tankönyvet 2013-ban befejezzük szerz®társaimmal.
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� Az oktatás keretein belül jött létre a távérzékelt felvételek osztályozásával

kapsolatos legfontosabb fogalmak egzakt, formális matematikai leírása,

amelyet az oktatáson kívül a publikáiókban is használunk. Az egzakt

fogalomrendszer számos esetben hasznos eszköznek bizonyult az algorit-

mikus tervezésben.
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19. fejezet

A kutatási eredmények

összefoglalása

A dolgozat II. részében a távérzékelt felvételek alapján történ® felszíntérképe-

zés több lépésére ismertettünk fejlesztési lehet®ségeket, egyrészt a pixelalapú

helyett a szegmensalapú osztályozás bevezetésével, másrészt a különböz® adat-

rendszerek integrált alkalmazásával. Ezek a fejlesztések a végeredményre nézve

kvalitatív és kvantitatív javulást hoznak, akár külön-külön, akár � ahol a lehe-

t®ségek engedik � együttesen alkalmazva.

A szegmensalapú feldolgozást bevezet® ikkünkhöz ([25℄) képest a [22℄

ikkben bemutatott fejlesztésekkel a szegmentálás algoritmusán belül a különbö-

z® szegmensek összekapsolásának feltételeit rugalmasabbá és szimmetrikusab-

bá tettük. Ennek következtében � a hatékonyság megtartásával � sokkal kevésbé

függ az eredmény a ellák feldolgozásának sorrendjét®l. Ezen kívül az algorit-

mus a paraméterezésre is kevésbé érzékeny. Az eredményeket a következ®képpen

foglalhatjuk össze:

1. Kifejlesztettem egy olyan robusztus és hatékony szegmens-alapú osztá-

lyozó eljárást, amellyel a távérzékelt felvételek felszínborítási kategóriái

� a pontonkénti osztályozás eredményét felülmúló � nagy pontossággal

meghatározhatók. Az eljárás kialakításában több elméleti megfontolást és

gyakorlati eredményt is �gyelembe vettem.

2. A szegmens-alapú osztályozás szinte teljes analógiát mutat a képponton-

kénti osztályozó eljárással, azzal a különbséggel, hogy a m¶ködés alapegy-

ségei itt nem képpontok, hanem szegmensek. Az eljárásbeli eltérést jelent®

pontonkénti felülvizsgálat lépése korrigálja a szegmentálás statisztikusan

törvényszer¶ tévedéseit és tovább javítja a módszer pontosságát.

3. Az osztályozásban alapvet® szerephez jut a lusterezés, amely hasonló in-

tenzitású képpontok, illetve szegmensek �egybegy¶jtésével� a felszínborítá-

si kategóriák alosztályainak meghatározásához teremt lehet®séget. Az eljá-

rás mögött az elmélet által kimondott, a gyakorlat által igazolt azon állítás

húzódik meg, amely a felszíni osztályok statisztikai eloszlására vonatkozik.

Jelent®s szerepem volt a lusterezés integrálásában a teljes szegmens-alapú

folyamatba.
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4. A szegmens-alapú osztályozás megvalósítása során számos részproblémát

is megoldottam. Eljárásomban kiegyensúlyozott módon kap szerepet a

lusterezés, az osztályba sorolás valószín¶ségi módszere és a statisztikai

ellen®rzés. A pontonkénti eljárás szokásos fogalmait mind be kellett ve-

zetni a ponthalmazokat alkotó szegmensekre, amely er®sebb matematikai

apparátust kívánt.

5. Részt vettem számos további szegmentáló eljárás kiválasztásában és rész-

letes algoritmikus kidolgozásában. Ehhez a kutatáshoz a megfelel® teszt-

területek kiválasztásával és a futási eredmények gyakorlati távérzékeléses

szempontok alapján történ® értelmezésével is hozzájárultam.

A lusterezés képpontok helyett szegmensekre történ® alkalmazása legszem-

bet¶n®bben a sebesség növekedésében mutatkozik meg: a lusterezend® objek-

tumok száma nagyságrendekkel sökken. Továbbá, míg korábbi munkánkban a

szegmensalapú sz¶rés következtében nem vettük �gyelembe a szegmensek szó-

rását, a továbbfejlesztett módszerekben ez az informáió is hasznosul. Az ISO-

DATA lusterez® eljárásnak olyan változatát implementáltuk, amely jobb hiba-

t¶rést biztosít spektrálisan elszigetelt pontok el®fordulása esetén.

Szintén az osztályozás eredményét javítja, hogy a folyamat több részében is

lehet®ség van bizonyos feltételek alapján a környezetükhöz vagy a kép többségé-

hez nem illeszked® képpontok külön kezelésére, amelyek egyébként eltorzíthat-

nák az eredményt.

A mez®gazdasági alkalmazásokban a spektrálisan hasonló növények elkülöní-

tésénél mutatkoznak meg legjobban a szegmentálás el®nyei, a parellák m¶velési

szerkezetb®l adódó szabályosságának kihasználása által. A szegmentálás a tér-

ben közeli, egy parellához tartozó pixeleket jobban �együtt tudja tartani�. Így

lokálisan, a parellák belsejében valóságh¶bb osztályozási eredményt kapunk. A

különböz® felszínborítások határánál ellenben el®fordul, hogy a képpontonkénti

osztályozással kapott eredmény a megfelel®bb. Összességében viszont, mivel a

parellák bels® pontjai a meghatározók, általában növekszik a globális pontosság

a szegmensalapú módszerrel.

Az objektum-alapú felvételkiértékelés (Objet-based Image Analy-

sis, OBIA) a szegmentálásra, illetve a szegmens-alapú osztályozásra épülve egy

új paradigmát jelent a távérzékelésben, intézeti feladatainkon keresztül is. Az

utóbbi években széles körben elérhet®vé váltak a szuperfelbontású (VHR) felvé-

telek; a még nagyobb felbontású ortofotók szerepe tovább n®tt. Olyan újszer¶

feladatok jelentek meg, amelyekben az egyedi képpontok önmagukban nehezen

értelmezhet®k. A felvételen keresett vagy vizsgált alakzatok gyakran sekélyebb

méret¶ek, szabálytalan határúak vagy inhomogének a képi intenzitásban.

Ezeket a feladatokat már nem lehet képpontonkénti kiértékelés módszerével

megoldani. A környezeti informáió felhasználása miatt a szegmentálásra min-

denképpen szükség van. Gyakran további statisztikai, geometriai és texturális

jellemz®ket is be kell vonni a kiértékelésbe. Ezeket fogalmilag az objektumokhoz

társítjuk; ez az OBIA szemlélete. Az OBIA-t támogató szoftverek kerültek a pi-

ara. Intézetünkben az eCognition-t használjuk, amely gazdag eszköztára része-

ként számos beépített szegmentáló eljárást is tartalmaz. Egy ilyen professzionális

rendszer eljárásait nem lehet biztos elméleti el®ismeretek és gyakorlati jártasság

nélkül hatékonyan használni. A szegmentálás terén megszerzett ismereteimmel

eredményesen tudtam közrem¶ködni néhány alkalmazásban.
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Az OBIA módszertanát el®ször a MePAR rendszerben, a �zikai blokkokon be-

lüli támogatható, illetve nem támogatható területek lehatárolásánál alkalmaztuk.

Ennek gyakori tipikus esetét jelenti a nem támogatható fasoportok és bokros

területek leválasztása az egyébként támogatható szántó- és legel®-területekb®l.

A két kategória objektumai spektrális tulajdonságaik alapján nem választhatók

szét biztonságosan. Az elemzésnél �gyelembe vettük a mintázatot és az objek-

tumok alakjának a jellemz®it.

Ezt a feladatot az eCognition alkalmazásával oldottuk meg. A bemen® adat

ezúttal is többforrású volt: infravörös (CIR) ortofotók mellett szuperfelbontású

¶rfelvételeket is használtunk. A lehatárolások végs® kimenete egy tematikus vek-

toros képállomány (shape-fájl), amely poligononként tartalmazza az osztályozás

eredményét.

A feladat természetét jobban megismerve egy négylépéses szegmentálást ál-

lítottunk össze. Mindegyik lépés más szempontot juttat érvényre, összevonás- és

vágás alapú szegmentáló-algoritmusokat is felhasználva. A spektrális nehézségek

miatt a megoldásban szerepet kapott a geometriai és texturális jellemz®k felhasz-

nálása. Az objektumok textúrájának homogenitását egyrészt a szürkeségszint-

egyezési mátrix-szal (Gray Level Co-ourene Matrix, GLCM), másrészt az

entrópiával mértük. Az osztályozást geometriai jellemz®kkel �nomítottuk.

Az OBIA alkalmazására egy sajnálatos egyedi ipari katasztrófa, a 2010-es

vörösiszap-elöntés hatásainak a gyors felmérése is alkalmat adott. Objektum-

alapú módszereket kellett alkalmazni, mert az elöntött és az érintetlen terület

megbízható szétválasztására sak geometriai és texturális jellemz®k bevonásával

nyílt lehet®ség. A feldolgozáshoz három kategóriát vezettünk be, ezek: a nyílt

vörösiszap-felszín, az elöntött talaj és az elöntött növényzet. A végs® él az

elöntött terület lehatárolása volt.

A szegmentálást az eCognition eljárásaival három lépésben valósítottuk meg.

Ismét összevonások és vágások alkalmazásával, NDVI-jelleg¶ indexek számításá-

val alakultak ki a felvétel szegmensei. Az osztályozás maximum-likelihood mód-

szerrel történt, els®sorban a vörös, a vörös-él és a közeli infravörös tartományok

alapján. Geometriai tulajdonságokat is �gyelembe vettünk az osztályozás so-

rán, ugyanis a supasz talaj, valamint a sekélyebb elöntés¶ felszín spektrális és

texturális jellemz®i er®s hasonlóságot mutatnak. A szétválasztásuk simítással, a

szomszédos objektumok �gyelembe vételével történt.

Az újszer¶ feladatok között az épületek feltérképezése különbözik legjobban

a hagyományos alkalmazásoktól, mivel a beépített, els®sorban városi környezet

elemzését kívánja. Az objektum-alapú módszerek szükségessége nyilvánvaló volt,

amit sak er®sített, hogy magára az infrastruktúra különböz® típusainak elvá-

lasztására nem lehetett NDVI-jelleg¶ indexeket értelmezni (viszont a növényzet

és az infrastruktúra elválasztására használható volt az NDVI). Az elemzés képi

alapját a 0,5m-es vagy jobb felbontású ortofotók adják, amelyeket a nagyobb

pontosság elérése éljából szükség esetén magassági adatokkal egészítünk.

A szegmentálást négy lépésben oldottuk meg, az eCognition eljárásaival. Az

osztályozásban a geometriai tulajdonságok követése bizonyult élszer¶nek. Az

utak és az épületek esetében jó eredményt adott a kitöltöttségi mérték (density)

alkalmazása. El®fordult olyan eset, amikor ez is kevésnek bizonyul; egy hosszú

panelház teteje és egy beton útszakasz sak a magasságértékek bekapsolásával

különböztethet® meg.

Az objektum-alapú felvétel-kiértékeléssel kapsolatos alkalmazásokban és

kutatásokban nagyban tudtam támaszkodni a szegmentálás terén kialakult el-
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méleti ismereteimre és megszerzett tapasztalataimra. A feladatok egy részében

kiértékelés egyes lépéseit kollégáim hajtották végre. Magam a felvétel-kiértékelés

menetének kialakításában, az alkalmazott eljárások kiválasztásában és paramé-

terezésében, alkalmas geometriai és texturális jellemz®k kialakításával, a megfe-

lel® függvények és paransok szabálykészletekbe (Rule Sets) rendezésében, va-

lamint az eredmények értelmezésében m¶ködtem közre.

Az objektum-alapú felvétel-kiértékelés tapasztalatai alapján általános meg-

állapítást is tehetünk a képpont-alapú és a szegmens-alapú feldolgozási módszer-

r®l. A kétféle osztályozás felhasználhatósága eléggé eltér a különböz® projektek

között. Általánosságban a következ®ket állíthatjuk:

1. Azokban a tematikus térképezési feladatokban alkalmazható jobban a

szegmentálás, amelyeknél az azonos kategóriába kerül® pixelek soport-

jai jobban leírhatók a valós világ objektumaiként. Például a növénymo-

nitoringban a mez®gazdasági parellák, a MePAR-ban a támogatható és

nem támogatható területek összefügg® foltjai, az épületmonitoringban az

épületek ilyenek.

2. Ellenkez® esetben, amikor az egyez®en osztályozott egybefügg® foltok nem

annyira �objektumszer¶ek�, kevésbé adja magát a szegmens-alapú megol-

dás, bár néhány ilyen esetben is szereztünk pozitív tapasztalatot, például

a vörösiszap-elöntés feltérképezésében és a parlagf¶-monitoringban.

Az objektum-alapú felvétel-kiértékeléssel kapsolatos kutatásokban sikere-

sen tudtam kamatoztatni a szegmentálás terén megszerzett elméleti és kutatás-

fejlesztési tapasztalatomat. A feladatok egy részében magát a felvételkiértékelés

egyes lépéseit kollégáim hajtották végre. Én magam a feladatvégrehajtás koor-

dinálásában, a felvétel-kiértékelés menetének kialakításában, az eljárások kivá-

lasztásában és paraméterezésében, a megfelel® függvények és paransok szabály-

készletekbe (Rule Sets) rendezésében, valamint az eredmények értelmezésében

m¶ködtem közre.

Az adatintegráió területén két f® irányt tartalmaznak a kutatásaim.

Az egyik a távérzékelt adatok térbeli, spektrális és id®beli dimenziói

közötti összefüggések vizsgálata, a különböz® típusú távérzékelt felvételek fú-

ziója, együttes felhasználása. A másik irány a nem (közvetlenül) távérzékelésb®l

származó, egyéb térinformatikai adatok távérzékeléses alkalmazásokba

történ® bevonásának kutatása.

Az adatintegráió, adatfúzió általánosságban a különböz® forrásokból szár-

mazó mérések, esetünkben távérzékelt felvételek együttes kezelésének módjait,

eszközeit jelenti. Célja, hogy jobb min®ség¶ informáiót kapjunk, de annak a

pontos meghatározása, hogy mi számít jobb min®ség¶nek, er®sen függ az al-

kalmazástól. A különböz® adatok integrált felhasználása általában jóval többet

jelent az egységes térbeli és radiometriai rendszerbe történ® transzformálásnál.

A különbségek kiküszöbölése helyett minden adatforrás el®nyös tulajdonságai-

nak együttes hasznosítása.

Az egyes adatforrások jelenthetik ugyanannak a szenzornak a különböz®

spektrális sávjait, azonos hordozóeszköz különböz® (leggyakrabban multispekt-

rális és pankromatikus) szenzorait, különböz® id®pontban készült, azonos vagy

eltér® térbeli és spektrális tulajdonságokkal rendelkez® felvételeket, vektoros le-

határolásokat, térképeket, helyszíni mérésekb®l származó eredményeket. Az in-

tegráió jelenthet formális módszert, amikor bizonyos szabályok alapján egy
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eljárás, algoritmus számítja az integrált adatrendszert, vagy informális mód-

szert, amikor emberi szakért® hoz döntést, például a különböz® adatforrások

térinformatikai rendszerben történ® együttes vizsgálata alapján.

Az adatfúzió egyik változata mérésként egyesíti a különböz® adatforrásokat,

lényegében egy újabb, de szerkezetében a mérésekkel megegyez® adatrendszert

el®állítva. A másik változatában nem közvetlenül a kiinduló adatforrások, hanem

a tematikus kiértékelés különböz® szintjein kapott eredmények vesznek részt az

egyesítésben.

A távérzékelésben az adatfúzió leggyakoribb alkalmazása a felvé-

telek képpont-alapú egyesítése. Ennek során egy multispektrális felvétel

térbeli tulajdonságait javítjuk azáltal, hogy egy nagyobb felbontású felvétellel

egyesítjük.

Alkalmazásainkban lehet®leg minden helyen használtuk a képpont-alapú fú-

ziót, ahol rendelkezésre álltak az ehhez szükséges adatok, és a felvételek tu-

lajdonságainak érdemi javulását várhattuk el t®le. Ennek során a következ®ket

állapítottuk meg:

� A szuperfelbontású felvételek képpont-alapú fúziójának eredményét er®-

sen befolyásolja az egyes sávokhoz tartozó spektrális tartomány, valamint

a vev®állomáson, illetve a forgalmazónál alkalmazott rendszerkorrekió.

A kvantitatív feldolgozáshoz az lenne a legkedvez®bb, ha az el®feldolgo-

zásnál mindenhol a �legközelebbi szomszéd� újramintavételezési eljárást

használnánk. Azonban a vizuális interpretáióhoz bizonyos felvételtípusok

esetén már a geometriai korrekiónál is valamely simító mintavételezést

(bilineáris interpoláió, köbös konvolúió) kell használni ahhoz, hogy a

végeredmény kielégít® legyen. Ebb®l a szempontból nem jelentenek prob-

lémát a Pléiades-felvételek, amelyeknél a forgalmazótól kapható terméket

felülmintavételezik a �zikai felbontásnál �nomabb felbontásúra. Azonban

azoknál a szenzoroknál, amelyeknél a termék pixelmérete közel áll a �-

zikai pixelmérethez, nem kapunk jó eredményt a legközelebbi szomszéd

módszerével végzett geometriai korrekió után akkor sem, ha a kés®bbi

lépésekben már simító mintavételezést alkalmazunk.

� A Landsat 7 ETM+ szenzor multispektrális és pankromatikus sávjai kö-

zött úgy hajtottuk végre a pixelalapú fúziót, hogy a multispektrális felvétel

pixelmérete nem volt egész számú többszöröse a pankromatikus pixelmé-

retnek. (A multispektrálist a nagyfelbontású felvételeknél évtizedek óta

bevett 25m-es pixelekkel használtuk, a pankromatikust viszont a �zikai

pixelmérethez közel álló 15m-esekkel.) A kísérletek azt igazolták, hogy ez

nem okozott problémát azoknál a szoftvereknél, amelyek korrekten kezelik

a felvételhez tartozó georeferálási adatokat. (Ennek hiányában is megold-

ható volt a felvételek kisebb átalakításával, hogy georeferálás nélkül is

helyes eredményt kapjunk.)

� A Landsat 7 ETM+ szenzorra alkalmazott fúziós eljárások közül a

f®komponens-analízisre épül® PCA, a felülátereszt® sz¶r®t alkalmazó HPF

és az egyes sávok spektrális lefedését nagyban �gyelembe vev® UNB

Pansharpen eljárások adták a legkedvez®bb eredményt, amennyiben a

kvantitatív és a vizuális alkalmazásainkban legnagyobb szerepet játszó

RGB 453-as sávkiosztást vizsgáltuk.
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Az adatfúzió távérzékelésen belüli tágabb értelmezésébe beletartozik a felvé-

telek térbeli, id®beli és spektrális dimenzióinak általános egyesítése.

Alkalmazásainkban gyakori az id®beli tulajdonságok ilyen jelleg¶ kiaknázása,

vagyis a képpont-alapú fúzióval analóg módon bizonyos felvételek id®beli tu-

lajdonságait javítjuk azáltal, hogy a jobb térbeli vagy spektrális felbontású,

de ritkán rendelkezésre álló felvételekhez gyakori felvételezés¶, de térben vagy

spektrálisan gyengébb felvételeket integrálunk.

A mez®gazdasági alkalmazásoknál egy éven belül vizsgálódva a növények

durva szétválasztását � kalászosok és kapások � általában egy vagy két ¶rfelvé-

tel alapján el lehet végezni, mivel ekkor az is érdemi informáiót jelent, ha egy

táblánál sak a talajt, illetve a szántás vagy betakarítás nyomait látjuk. Azonban

ha a növényfajokat pontosabban meg szeretnénk határozni, akkor több ¶rfelvé-

telre van szükségünk az év meghatározott id®szakaiból, amikor kifejezetten a

növényt �gyelhetjük meg.

A NÖVMON projekt növénytérképezési alrendszerében ezt a feltételt követ-

ve egy kétszint¶, az id®beliséget intenzíven kihasználó adatfúziós eljárás került

megvalósításra. Az els® szintet a kalászosok és a kapások id®szakán belüli ¶r-

felvételek mérésként történ® egyesítése, a másodikat a két id®szakban kapott

növénytérképek tematikus egyesítése jelentette.

Az éven belüli, illetve több éven keresztüli monitorozási feladatoknál hasznos

informáióforrást jelentenek a viszonylag gyakran rendelkezésre álló, nagy terü-

letet lefed® közepes felbontású ¶rfelvételek. A kutatásaink megmutatták, hogy

bár a használatukkal nem áll rendelkezésre napi s¶r¶ség¶ id®sor, de a segítsé-

gükkel mégis simábban lehet kvantitatívan követni a vegetáió állapotát, mint

a gyakran felvételezett kisfelbontású felvételekkel, mert tisztábbak, kevésbé ke-

vertek a képpontok, kevesebb felszínborítási kategóriát foglalnak magukba. A

kvalitatív és kvantitatív elemzést a kétféle felvételtípus együttes felhasználása

adja.

Az adatfúzió teljesen általános értelmezése, amely megengedi a

különböz® térinformatikai adatrendszerek integrálását a távérzékelt

adatokhoz, sok lehet®séget nyit meg az alkalmazásokban. A vektoros adatok

sok helyen megjelennek a vizuális és az automatikus kiértékelésben. Mindkett®-

nél használhatók a lehatárolások pontosításánál és a feldolgozás keretének, az

elemi feldolgozási egységeknek a meghatározásánál. Bármelyik kiértékelési mó-

dot választjuk, mindig �gyelembe kell venni az adott vektoros lehatárolás és a

távérzékelt adatrendszer pontosságát.

A helyszíni adatgy¶jtés is felfogható az adatintegráió esetének, a kapott mé-

rési eredmények jól használhatók a térinformatikai rendszerekben. A helyszíni

ellen®rzés történhet a távérzékeléses elemzés el®tt (refereniaadat-gy¶jtés), köz-

ben (gyors helyszíni szemlék) vagy után (követ® ellen®rzés). A helyszíni mérési

eredmények integrálásánál is fontos �gyelembe venni a mér®eszköz (GPS, egyéb

GNSS, hagyományos földmérési m¶szerek) pontosságát a konzisztens eredmény

eléréséhez.

Az utóbbi években nagy szerepet kapott a három dimenziós, ezen belül

kiemelten a magassági adatok felhasználása. Ezen belül alkalmazásainkban a

domborzatmodellb®l számított lejt®kategória-térkép és az objektumok földfel-

szín feletti magasságát megadó térkép játszik nagyon fontos szerepet. El®bbinél

a távérzékeléses felhasználás el®tt vektorizáljuk a raszteres adatból származó

lehatárolásokat. A magassági adatok és a távérzékelt felvételek különösen ha-

tékony integráiós lehet®séget jelentenek, mivel alapvet®en különböz® jelleg¶
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mérésekb®l származnak, így a földfelszín �zikai állapotáról lényegesen eltér® in-

formáiót közvetítenek.

A szegmens-alapú osztályozás és az adatintegráió összefüggéseit

vizsgálva a következ®ket állíthatjuk. Szegmens-alapú osztályozási módszerünk

olyan ¶rfelvételekre lett kifejlesztve, amelyek hasonló paraméterekkel rendel-

keznek, ezen belül kiemeljük az azonos térbeli felbontást. Viszont más típusú

távérzékelt adatot is fel tud használni (pl. légifotókat, radarfelvételeket), ha

biztosítani tudjuk az inputképek azonos pixelméretét, akár újramintavételezés

beiktatásával. S®t, bizonyos módosításokkal az el®zetes újramintavételezés is

elkerülhet®, vagyis a programba építhet® a különböz® felbontású felvételek ke-

zelése.

Az osztályozási fázisban raszteres tematikus térképek formájában használt

referenia-adatokat általában vektoros fedvényb®l származtatjuk, amely például

GPS-es felmérés eredménye lehet. Ugyanígy más vektoros térinformatikai adatok

is felhasználhatók, ami az osztályozás pontosságát növelheti.

A szegmentálóeljárás jelenleg kizárólag a bemeneti raszterképeket használja

a szegmensek kialakításához, de lehet®ség van egyéb el®zetes ismeretek bevo-

nására az eredmény javítása érdekében. Az el®z® bekezdésben az osztályozási

fázisnál ismertetett módszerhez hasonlóan vektoros fedvényeket is felhasználha-

tunk:

� Az ingatlan-nyilvántartási (kataszteri) adatok bevonása ígéretes lehet®ség-

nek t¶nik a mez®gazdasági és egyéb felszín-térképezési alkalmazásoknál,

de hibákhoz vezethet, ha a földrészletek (kataszteri parellák) hivatalos

határa nem felel meg a tényleges mez®gazdasági m¶velési szerkezetnek.

� Azokban az országokban, ahol a Mez®gazdasági Parella-azonosító Rend-

szer (a mez®gazdasági támogatások hivatkozási rendszere � ld. 14. fejezet)

alapegységei a �zikai blokk vagy a farmerblokk, a � természetes határokhoz

igazodó, id®ben stabil � blokkhatárok fedvénye hatékonyan kiegészítheti

a bemeneti ¶rfelvételeket.

� Ha rendelkezésre állnak vektoros formában az aktuális állapotnak megfele-

l® topográ�ai térképek, egyes rétegeik szintén felhasználhatók segítségként

a szegmentálásban.

Ezek a vektoros adatok els®sorban �ötleteket� adnak a programnak a szeg-

menshatárok lehetséges helyével kapsolatban. Növelhetik a pontosságot, és a

módszer hatékonyabbá válhat a segítségükkel az el®retekintés távolságának, va-

lamint a szegmensek méretének korlátozásán keresztül.

Az adatintegráió és a szegmens-alapú osztályozás összefüggéseinek fontos

aspektusa, hogy a tematikus kiértékelés fázisaiban kapott részeredmények ki-

értékeléséhez nagyon hasonló módszereket használnak. A mérési eredményekre

és az ezekb®l származtatott köztes tematikus osztályozásokra építve szabály-

rendszereket építhetünk, amelyek kialakításához gyakran az emberi gondolko-

dásmódra épül® vizuális interpretáió adja az ötleteket.
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20. fejezet

A projektekhez kapsolódó

eredmények összefoglalása

Az elméleti háttér és a saját kutatási eredmények ismertetése után az III. rész-

ben bemutattam azokat a projekteket, amelyekben a doktori képzés alatt saját

kutatási-fejlesztési eredményekkel részt vettem. A dolgozat egyik eredménye a

projektek elemzése, adott esetben összehasonlítása a szegmens-alapú osztályo-

zás, az objektum-elv¶ felvétel-kiértékelés, a távérzékelt felvételek dimenzióinak

integrálása és a többforrású adatok felhasználása szempontjából.

A NÖVMON projekten belüli feladataim els®sorban a hozambeslési al-

rendszer m¶ködtetéséhez kapsolódtak. Ennek keretében részt vettem egy ku-

tatási projektben, amely a kisebb terület¶ növények, a kukoria és a napraforgó

fejl®désének kvantitatív felmérését élozta közepes felbontású ¶rfelvételekkel.

Ennek eredményeként a közepes felbontású ¶rfelvételekb®l származtatott id®so-

rok jóval simábbnak, stabilabbnak bizonyultak, mint a nagyfelbontású felvételek

id®sorai.

Szintén a NÖVMON hozambeslési alrendszeréhez kapsolódva önállóan

vagy munkatársaimmal együtt beépítettem az el®feldolgozási lánba az IRS-1D

m¶hold LISS-III. és WiFS szenzorainak, a Landsat 7 m¶hold ETM+ szenzorá-

nak és a NOAA-16 m¶hold AVHRR/3 szenzorának radiometriai korrekióját.

Kifejlesztettem és implementáltam egy eljárást, amely a Landsat 7 m¶hold

által készített felvételekre végrehajtja a Tasseled Cap-transzformáiót Az eljárás

a Landsat 5 TM felvételekre m¶köd® hasonló transzformáióra történ® vissza-

vezetésen alapul, amely felhasználja a radiometriai paramétereket.

A Tasseled Cap-transzformáióra építve kifejlesztettem és implementáltam

egy félautomatikus felh®- és felh®árnyéksz¶r® eljárást, amely a transzformáió-

ból származó indexek eloszlását elemezve az esetek többségében helyesen találta

meg a felh®s vagy felh®árnyékos pixeleket, nagyban megkönnyítve a korábban

operátorok által végzett sz¶rési feladatot.

A Landsat 7 ETM+ felvételek el®feldolgozási lánba történ® beépítésével és

a Landsat 5 TM-felvételekkel közös radiometriai rendszerben való kezelésével

támogattam az ¶rfelvételi id®sorok kvantitatív elemzését a sz®l®- és gyümöls-

területek feltérképezése során.

A NÖVMON növénytérképezési, osztályozási alrendszeréhez, majd kés®bb
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egyéb projektekhez kapsolódva munkatársaimmal kutatásokat végeztem a szeg-

mensalapú osztályozás témakörében.

A MePAR kiépítéséhez és üzemeltetéséhez kapsolódóan létrehoz-

tam a nagyfelbontású multispektrális és az 5m-es képpontméret¶ pankromati-

kus felvételek közötti pixelalapú fúziót megvalósító programrendszert. felvéte-

leket reláiós adatbázisban kezelve a programrendszer országosan lefuttatta az

eljárást a MePAR-kiépítés alapegységeit képez® térképszelvényekre. Ugyanezt a

rendszert használtuk a 2003. évi földalapú támogatások távérzékeléses ellen®r-

zéséhez használt fuzionált felvételek elkészítéséhez is az ellen®rzési körzeteken.

2006-ban a támogatható területek minél pontosabb, de viszonylag kevés em-

beri munkát igényl® lehatárolásának támogatása érdekében megvalósítottam egy

keretrendszert a statisztikai osztályozás MePAR-felújításba történ® bevonására.

Meghatározó szereppel vettem részt a módszertan kidolgozásában is.

Ezt a projektet 2007-t®l egy paradigmaváltás után szegmens-alapú osztályo-

zással támogatva folytattuk kutatótársaimmal, amelynek eredményér®l a dolgo-

zat 10. fejezete számol be.

A távérzékeléses támogatás-ellen®rzési projektben 2003-tól kezdve

módszertani és folyamatfelel®s beosztásban veszek részt. Ez gyakorlatilag a pro-

jekt vezetését, koordinálását is jelenti, amelyet önállóan vagy valamely munka-

társammal megosztva végeztem az elmúlt években. Részletesebben a következ®

feladatokat láttam, látom el:

� Részt vettem a körzetkiválasztás kokázatelemzési módszertanának és pa-

raméterezésének kidolgozásában. Kidolgoztam és implementáltam a kör-

zetkiválasztás részeként a kokázati térképek térinformatikai adatbázisban

történ® el®állítását.

� Dönt® részt vállaltam és vállalok az EU-s és hazai társintézményekkel tör-

tén® szakmai egyeztetésekben. Jelent®s önálló részt vállalva koordinálom a

módszertan kialakítását, beleértve az EU-s és hazai jogi és tehnikai sza-

bályozás feldolgozását. Jelent®s részt vállalok a támogatás-ellen®rzéshez

szükséges távérzékelt adatok el®feldolgozási módszertanának meghatáro-

zásából.

� Az elmúlt évekig én végeztem a kérelemadatok érkeztetésével és az ered-

mény el®állításával kapsolatos adatbázis-kezelési feladatok nagy részét.

� A távérzékeléses ellen®rzéshez kapsolódó adatintegráiós feladatok része-

ként meghatározó részt vállaltam a domborzatmodell kérelmezési rend-

szerbe és �zikai ellen®rzésbe történ® integrálásában. Implementáltam egy

programot, amely a lejt®kategória-térképb®l és a CAPI eredményeib®l

meghatározza a lejt®s területekre vonatkozó HMKÁ-kritériumnak való

megfelelést.

� Szintén az adatintegráió részeként jelent®s részt vállalok az MVH által

el®zetesen elvégzett méréseknek a vizuális interpretáió adatbázisába tör-

tén® integrálásából, illetve az érintett blokkokban az el®zetes helyszíni és a

távérzékeléses mérések integráiójával a megfelel® ellen®rzési eredmények

el®állításából.

� A számítógéppel segített felvétel-kiértékelés kollégám által elvégzett tér-

informatikai utófeldolgozásának eredményére építve megírtam egy prog-

ramsomagot, amely kiszámolja kérelemsoronként a standard módszertan
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szerinti diagnosztikai kódokat, elvégzi a blokkszint¶, ki�zetési soportok-

ra történ® és a kérelemszint¶ összesítést, valamint legenerálja az adott év

követelményeinek megfelel® formátumú ellen®rzési dokumentumokat.

A kollégáim által elkezdett munkát befejezve teljes és stabil implementái-

ót készítettem az Egységes Országos Vetület átszámítására az Erdas Imagine

programrendszer alá. A modult folyamatosan karbantartom, és támogatom a

felhasználókat a programrendszerbe történ® beépítésében. A jelenleg futó alkal-

mazások közül a támogatás-ellen®rzés a modul egyik legintenzívebb felhasználási

területe.

Jelent®s továbbfejlesztéseket vezettem be a nagy- és szuperfelbontású ¶rfel-

vételek el®feldolgozása, különösen a pankromatikus és multispektrális kompo-

nensek adatfúziója terén. A Landsat 7 ETM+ pixelalapú fúziójánál a vizsgála-

tok eredményeként megállapítottam, hogy a f®komponens-analízisen (Prinipal

Component Analysis, PCA) alapuló eljárással nyerhet® a CAPI éljaira legel®-

nyösebb fuzionált felvétel, amennyiben az RGB 453-as hamisszínes sávkombiná-

iót használjuk.

A Pléiades-felvételek tehnikai kiértékelési kampányának részeként kvalita-

tív és kvantitatív elemzéseket végeztem a kapott felvételekkel. Kidolgoztam a

radiometriailag korrigált többid®pontú felvételek kvantitatív összehasonlításá-

nak egyik lehetséges módszerét, amelynek segítségével hatékonyan kimutatható

a vegetáió állapotváltozása.

A kiértékelés eredményei meger®sítették, hogy mostanra a spektrális tarta-

lom fontos kérdéssé lépett el® a szuperfelbontású ¶rfelvételeknél is.

A szuperfelbontású felvételek Maximum Likelihood-döntésen alapuló pixel-

alapú osztályozása nem adott kedvez® eredményt, a térbeli felbontásból adó-

dóan nagyon nagy volt a parellákon belüli keveredés. Ez is meger®síti, hogy

szuperfelbontású felvételek esetén szükségszer¶ a paradigmaváltás a szegmentá-

láson alapuló, objektum-elv¶ képelemzés irányába, ami meghatározza a további

kutatások egyik lehetséges irányát.

A tehnikai kiértékelési kampány vizuális interpretáióval kapsolatos ta-

pasztalatai alapján a 2013-as operatív ellen®rzési kampányban az egyik körzet-

re bevezettem a két id®pontú szuperfelbontású felvétel használatát. Az eddigi

tapasztalatok, az el®zetes eredmények alapján megállapítható, hogy a megfele-

l®en választott id®pontokkal két szuperfelbontású felvétellel sokkal biztosabban

hajtható végre a vizuális interpretáió.

A katasztrófafelmérési projekteken belül els®sorban az aszálytérképe-

zésben vettem részt. Ennek keretében programokat és modelleket készítettem a

felvételek el®feldolgozásához, interkalibráiójához és a dekádonkénti maximum-

kompozitok kiszámításához. Az utóbbiak felhasználásával aszálytérképeket ké-

szítettem, illetve elemeztem a kapott eredményeket.

A parlagf¶-felmérés keretében eljárást dolgoztam ki és implementáltam

a távérzékeléssel kapott parlagf¶foltok méret- és alakjellemz®k alapján történ®

sz¶résére és közzététel el®tti el®készítésére. Az eljárás élja, hogy a lokális zajok

miatti hibák ne jelenjenek meg a hivatalos eljárásban.

A távérzékeléses és helyszíni ellen®rzések adatai alapján kidolgoztam és imp-

lementáltam a �zikai blokkok és a települések fert®zöttségét országosan egysé-

ges kategória-rendszerrel osztályozó módszertant. Az eredmény alapján történik

minden évben a blokkok és a települések veszélyeztetettségének térképi publi-

kálása, amely a parlagf¶-mentesítéséhez kapsolódó közzététel része.
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A felsorolt alkalmazások és az alternatív képfúziós eljárás használatá-

nak összefoglalásaként az id®dimenzió három fontos aspektusát emelhetjük

ki.

� Az els® a rövid visszatérési id®, a gyakori rendelkezésre állás: minél gyak-

rabban áll rendelkezésre felvétel, annál több adat alapul a tényleges méré-

seken, és annál kisebb szükség van az id®sorból hiányzó értékek interpolá-

iójára. Továbbá, ha a felh®k jelenléte problémát jelent egy alkalmazásban,

s¶r¶bb id®sor esetén nagyobb valószín¶séggel tudunk összeállítani a tel-

jes vizsgált területre használható ¶rfelvétel-fedést. Ez az aspektus nagyon

fontos a NÖVMON-ban, az árvíz- és aszály-monitoringban, valamint a

parlagf¶-felmérésben.

� A valós idej¶ monitorozási tevékenységekben nagyon fontos tényez®, hogy

a felvételezés utánmilyen gyorsan állnak rendelkezésre az adatok a további

feldolgozáshoz. Ez messzemen®en fontos tényez® az árvíz-monitoringban,

de a NÖVMON mindkét alrendszerében, a területfelmérésben és hozam-

beslésben is szerepet játszik. A NÖVMON-nál lényegében ezen múlik,

hogy a távérzékeléses adatok alapján elkészített elemzés mennyire id®-

szer¶, mennyire el®zi meg az egyéb módszerekkel készített besléseket,

mennyire segít a vezet®i szint¶ tervezésben.

� Bizonyos esetekben az id®dimenzió nemsak egy-egy éven belül fontos, ha-

nem a különböz® évek közötti változásokat is elemezni kell, amelyhez ko-

herens több éves adathalmazra van szükség, amely származhat különböz®

szenzorokról. Ez a szempont fontos a MePAR kiépítésében és változásve-

zetésében, valamint a belvíz- és aszálymeg�gyelésben.

145



Irodalomjegyzék

[1℄ Beaulieu, J. M. and Goldberg, M.: Hierarhy in Piture Segmentation: A

Stepwise Optimization Approah, IEEE Trans. Pattern Anal. Mah. Intell.,

11(2) (1989), 150�163.

[2℄ Blashke, T., S. Lang and G. Hay (Eds.), Objet-Based Image Analysis,

Spatial Conepts for Knowledge-Driven Remote Sensing Appliations, Se-

ries: Leture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, 2008,

ISBN 978-3-540-77057-2.

[3℄ Csornai G., dr. Dalia O.: Távérzékelés. F®iskolai jegyzet. EFE FFFK, Szé-

kesfehérvár, 1991.

[4℄ Csornai G., Dalia O., Farkasfalvy J., Nádor G.: Crop inventory studies

using Landsat data on large area in Hungary. In: Appliations of Remote

Sensing in Agriulture, 159�165, Butterworths, 1990.

[5℄ G. Csornai, I. László, G. Mikus, G. Nádor, I. Hubik, K. Lipták, M. Antal,

K. Ósai, I. Fekete, D. Gera: The Possibilities of New Satellite Image Types

in the Control of Area-based Subsidies and in Ragweed Monitoring System.

Remote Sensing for Siene, Eduation, and Natural and Cultural Heritage

� Proeedings of the 30th Symposium of EARSeL (ISBN 978-3-00-033435-

1), EARSeL, 2010 (pp. 699-706)

[6℄ De�niens eCognition Developer 8, Referene Book. De�niens AG, Münhen,

2009.

[7℄ Dezs® B.: Optimization methods in remote sensing and geoinformatis.

Ph.D. Dissertation (Supervisor: Dr. István Fekete), Eötvös Loránd Uni-

versity, Faulty of Informatis, Dotoral Shool of Informatis, Budapest,

2012.

[8℄ Dezs® B., Giahetta R., László I., Fekete I. : Experimental study on graph-

based image segmentation methods in the lassi�ation of satellite images.

EARSeL eProeedings, Vol. 11, 2012. (pp. 12�24.)

[9℄ Fekete I., Dezs® B., László I., Ósai K.: A szegmentálás szerepe az ¶rfelvé-

telek tematikus osztályozásában. In: Informatika a fels®oktatásban 2008,

Debreen 2008.

[10℄ Fekete I., Farkasfalvy J.: Automati segmentation of multispetral digital

images. In: 5th Conferene of Program Designers, ELTE, Budapest, 1989.

146



[11℄ Felzenszwalb, P. F. and Huttenloher, D. P.: E�ient Graph-Based Image

Segmentation, Int. J. Comput. Vis., 59, no. 2 (2004), 167�181.

[12℄ R. Giahetta, I. László and Cs. L. Bálint: Towards the new open soure

GIS platform AEGIS. In: Degbelo, A. et al. (eds.): GI Zeitgeist 2012 �

Proeedings of the Young Researhers Forum on Geographi Information

Siene, 11-22, 2012.

[13℄ Giahetta R., László I., Elek I., Fekete I., Gera D.: Térinformatikai oktatás

ás kutatás-fejlesztés az ELTE Informatikai Karán. In: Cser L., Herdon M.

(szerk.): Informatika a fels®oktatásban 2011 konferenia Debreen, 2011.

augusztus 24-26., ISBN 978-963-473-461-1. (pp. 420-427)

[14℄ Giahetta R., László I., Elek I., Fekete I., Gera D.: Térinformatikai ok-

tatás és kutatás-fejlesztés az ELTE Informatikai Karán (GIS Eduation

and Researh at Eötvös Loránd University, Faulty of Informatis). Agrár-

informatika Folyóirat. 2011. 2. évfolyam 1. szám (Journal of Agriultural

Informatis. 2011 Vol. 2, No. 1)

[15℄ Goodrum, G., Kidwell, K. B., Winston, W. (eds.): NOAA KLM User's

Guide with NOAA N, N' Supplement. U.S. Department of Commere, Na-

tional Oeani and Atmospheri Administration, NESDIS, 2000.

[16℄ Hay, G.J. and G. Castilla, Objet-based image analysis: Strengths, we-

aknesses, opportunities and threats, in: 1st International Conferene on

Objet-based Image Analysis, Salzburg, 2006.

[17℄ Kettig, R. L., Landgrebe, D. A.: Classi�ation of Multispetral Image Data

by Extration and Classi�ation of Homogeneous Objet. In: IEEE Tran-

sations on Geosiene Eletronis, 14(1):19�26, 1976.

[18℄ I. László: The integration of remote sensing and GIS data in the ontrol of

agriultural subsidies in Hungary. El®adás, 33rd EARSeL Symposium, Ma-

tera, Olaszország, 2013. június 3-6. (A ikk megjelenés alatt a konferenia

kiadványában.)

[19℄ László I., Csornai G.: Távérzékelt felvételek elemzése. Egye-

temi el®adás diasora. Elérhet®ség az ELTE IK honlapján:

http://www.inf.elte.hu/karunkrol/digitkonyv/Lapok/ 2011jegyzettamoga-

tas.aspx; a tárgyfelel®s oktató honlapján: http://people.inf.elte.hu/fekete/

taverzekeles/eloadasok_2013/

[20℄ László I., Dezs® B., I. Fekete, Gera D., Roberto G., László I. : Objet-based

Image Analysis in Remote Sensing Appliations Using Various Segmentati-

on Tehniques. Annales Univ. Si. Budapest, Setio Computatoria Vol. 37

(2012) 103�120. Seleted papers of 9th Joint Conferene on Mathematis

and Computer Siene (MaCS) 2012 February 9-12, 2012, Siófok, Hungary

[21℄ László I., Dezs® B., Fekete I., Pröhle T.: A Fully Segment-Based Method for

the Classi�ation of Satellite Images. In: Proeedings of the 10th Symposium

on Programming Languages and Software Tools (SPLST), ELTE Eötvös

Kiadó, Budapest, 2007.

147



[22℄ László I., Dezs® B., Fekete I., Pröhle T.: A Fully Segment-Based Method

for the Classi�ation of Satellite Images. In: Annales Univ. Si. Budapest.,

Setio Computatoria, 30 (2009) 157�174.

[23℄ László I., Nádor G., Fekete I., Csornai G., Kosis A.: A segment-based

lassi�ation method for satellite images. In: 5th International Conferene

on Applied Informatis, Eger, 2001.

[24℄ László I., Ósai K., Gera D., Giahetta R., Fekete I. : Objet-Based Image

Analysis of Pasture with Trees and Red Mud Spill. In: In: L. Halounová

(Ed.): Remote Sensing and Geoinformation not only for Sienti� Coope-

ration - Proeedings of the 31st Symposium of EARSeL, (ISBN 978-80-01-

04868-9), EARSeL 2011. (pp. 423-431)

[25℄ László I., Pröhle T., Fekete I., Csornai G.: A method for lassifying satellite

images using segments. In: Annales Univ. Si. Budapest., Setio Computa-

toria, 23 (2004) 163�178.

[26℄ Nádor G., Csornai G., Kosis A.: Methods of auray assessment of the-

mati vegetation mapping by remote sensing. In: 7th Seminar on Earth and

Meteorologial Observations by Satellites, Budapest, 1997 (in Hungarian)

[27℄ G. Nádor, I. László: Comparative analysis of Pleiades and other VHR ima-

ges in quantitative and visual evaluation. El®adás, 33rd EARSeL Sympo-

sium, Matera, Olaszország, 2013. június 3-6. (A ikk megjelenés alatt a

konferenia kiadványában.)

[28℄ MCloy, K. R.: Resoure Management Information Systems: Remote Sens-

ing, GIS and Modelling � 2nd edition. Taylor&Franis, 2006.

[29℄ Mihály Sz.: A magyarországi geodéziai vonatkozási és vetületi rendszerek

leíró katalógusa.Geodézia és Kartográ�a, 1994/4. szám, 198�203. Budapest,

1994.

[30℄ Rihards, J. A.: Remote Sensing Digital Image Analysis � An Introduti-

on. Springer-Verlag, 2013.

[31℄ Shi, J. and Malik, J. : Normalized Cuts and Image Segmentation, IEEE

Trans. Pattern Anal. Mah. Intell., 22, no. 8 (2000), 888�905.

[32℄ Shoenmakers, R.: Integrated methodology for segmentation of large opti-

al satellite images in land appliations of remote sensing. Joint Researh

Centre, 1995.

[33℄ Tilton, J. C.: Image segmentation by Iterative Parallel Region Growing and

Splitting, in: Pro. of the International Geosiene and Remote Sensing

Symp. (IGARSS89), (1989), 2235�2238.

[34℄ Wald, L.: A European proposal for terms of referene in data fusion. In: In-

ternational Arhives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXII,

Part 7, 651-654, 1998.

[35℄ Wald, L.: Some terms of referene in data fusion. IEEE Transations on

Geosienes and Remote Sensing, 37, 3, 1190-1193, 1999.

148



[36℄ Wald, L.: Data Fusion: De�nitions and Arhitetures - Fusion of images

of di�erent spatial resolutions. L'Eole des Mines de Paris, 2002.

[37℄ Wang, S. and Siskind, J. M.: Image Segmentation with Minimum Mean

Cut in: 8th IEEE International Conferene on Computer Vision, 1 (2001)

517.

[38℄ Wang, S. and Siskind, J. M.: Image Segmentation with Ratio Cut IEEE

Trans. Pattern Anal. Mah. Intell. 25, no. 6, 675�690.

149


