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I. BEVEZETÉS 

I.1. A téma aktualitása 

A távérzékelési és térinformatikai módszerek egyre nagyobb teret nyernek a földfelszín vizsgálatában, a fel-
színen lezajló folyamatok elemzésében. A földmegfigyel  m holdak felvételei több évtizedre visszamen en 
elérhet k. Az archív felvételekben rendelkezésünkre álló adatmennyiség ma is rohamosan növekszik, és az 
új fejlesztéseknek köszönhet en egyre nagyobb a felvételek adattartalma. 

Az in situ módszerekkel összevetve a távérzékelési eljárások jóval nagyobb területr l szolgáltatnak egyidej -
leg adatokat. Ezen túlmen en az archív távérzékelési adatok felhasználhatók arra, hogy elemzésünket kiter-
jesszük olyan id periódusokra is, amelyekr l más adat nem áll rendelkezésre. 

Bár a távérzékelési eljárások csak részleges információt szolgáltatnak a földfelszín egy darabjáról, más ada-
tokkal összevontan elemezve jelent sen hozzájárulnak tudásunk b vítéséhez, a földfelszíni folyamatok leírá-
sához. A földrajzi információs rendszerek (FIR, vagy GIS – Geographical Information Systems) hatékony és 
egyre szélesebb körben használt megoldást jelentenek a különböz  forrásokból származó adatok integráció-
jára és elemzésére. 

Mindezek figyelembevételével elmondható, hogy a távérzékelési és egyéb forrásból származó adatok kom-
binálásával kiterjeszthetjük tudásunkat mind térben, mind id ben. 

A távérzékelt adatok feldolgozása, egyéb adatokkal történ  összevonása azonban sajátos problémákat vet fel, 
és különleges el feldolgozási és adatkinyerési eljárásokat igényel. 

I.2. Általános célkit zések 

Doktori munkám három esettanulmányon alapul. Bár az egyes esettanulmányoknál önálló módszertani és 
gyakorlati célokat is kit zök, a dolgozat általános kérdései a következ k: 

• Hogyan és milyen hatékonysággal használhatók a távérzékelés eszközei a környezetgazdálkodási 
feladatok megoldásában, a tudás térbeli és id beli kiterjesztésében? 

• Milyen tényez k befolyásolják a távérzékeléses adatnyerést és így a felvételekben rögzített adatokat, 
és hogyan, milyen feldolgozási, elemzési lépések útján nyerhetünk ezekb l kvalitatív és kvantitatív 
információkat a földfelszínre vonatkozóan? 

• Milyen befolyással van a távérzékelt felvételek spektrális-radiometriai, térbeli és id beli információ-
tartalma a földfelszín paramétereinek vizsgálati lehet ségeire? 

• Milyen el feldolgozási és információ-kinyerési eljárásokkal és milyen megbízhatósággal végezhet
kvantitatív id soros elemzés archív rfelvételek alapján? 

• Hogyan integrálhatók a különböz  térbeli adatok a távérzékelt adatokkal, és hogyan végezhet k kü-
lönböz  tematikájú elemzések az integrált adatok segítségével? 

I.3. Az értekezés felépítése 

Munkámban el ször áttekintem a távérzékelés rövid történetét, fizikai alapjait, a képalkotás folyamatát. Kü-
lön foglalkozom a változásvizsgálatok szempontjából fontos földfelszín-dinamikával. Ezek után kitérek a 
fentiekb l adódó geometriai és radiometriai korrekciók szükségességére, a rendelkezésre álló módszerekre, 
külön a kvalitatív és a kvantitatív elemzések szintjén. Külön kiemelem a változásvizsgálatok által felvetett 
problémákat és a lehetséges megoldásokat. Az adatkinyerési eljárások tárgyalásával folytatom, itt is elkülö-
nítve a kvalitatív és kvantitatív módszereket. Külön fejezet szól a különböz  forrásokból származó adatok 
térinformatikai rendszerekben történ  egyesítésér l és a kvalitatív és kvantitatív változás-vizsgálatok mód-
szereir l. 

Mindezek tükrében három esettanulmány segítségével vizsgálom a rendelkezésre álló adatok és módszerek 
lehet ségeit és korlátait, valamint új módszereket javasolok, minden esetben összevetve a módszertani ered-
ményeket a szakirodalmi áttekintéssel.  
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Az els  esettanulmány egy tipikus távérzékelési feladat megoldásával foglalkozik. A cél egy vegetáció-
térkép létrehozása a vizsgálati területre, multispektrális rfelvétel és meglév  GIS adatbázisok valamint tere-
pi adatgy jtés segítségével. 

A második esettanulmány a legújabb, igen nagy térbeli felbontású multispektrális rfelvételek erdészeti al-
kalmazását vizsgálja. A legfontosabbak a geometriai korrekcióval kapcsolatos vizsgálatok eredményei, va-
lamint az igen nagy geometriai és viszonylag csekély radiometriai adat-mennyiségb l adódó speciális adat-
kinyerési eljárások. 

A harmadik esettanulmány a Duna 1992-es egyoldalú elterelésének a helyi növényzetre gyakorolt hatásaival 
foglalkozik. A mintaterület a Szigetköz és a Csallóköz, ahol nagyszámú rfelvétel segítségével végzek kvan-
titatív változásvizsgálatot. Módszertani szempontból ez az esettanulmány a legfontosabb, hiszen a vizsgált 
id tartam hossza (20 év), a felvételek nagy száma és a vizsgálat célja szükségessé teszik az összes fentebb 
ismertetett módszer alkalmazását, tesztelését, új módszerek kidolgozását. A hagyományos és újszer  mód-
szerek kombinálására, új módszerek kidolgozására els sorban a geometriai és a radiometriai korrekciók, va-
lamint az adatfúzió terén volt szükség. 
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II. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

II.1. A távérzékelésr l általában 

II.1.1. Definíció, legf bb jellemz k

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

Tulajdonképpen az ember az érzékszerveivel is távérzékelést végez. A szem, a látás szerve, az elektromágne-
ses spektrum meghatározott hullámhossztartományába tartozó sugárzásokból alkot képet. A retinán található 
érzékel sejtek (receptorok, vagy detektorok) a látóideg útján továbbítják az általuk észlelt jeleket az agyba. 
Az agy pedig ezeket a mérési eredményeket dolgozza fel, s végeredményként egy képet állít el . Ez a kép 
tehát tulajdonképpen nem más, mint a szín- és fényesség-adatok térbeli eloszlásának együttes megjelenése, 
amely az észlel  számára lényeges információkat hordoz a környezetér l; ebben az esetben egy bizonyos 
fajta elektromágneses sugárzás, a látható fény segítségével, annak közvetítésével nyerünk információt a kör-
nyezetr l.

A távérzékelési eljárások legf bb jellemz i az alábbiakban foglalhatók össze:  

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

• A távérzékelési eljárások alkalmazásával valós fizikai mennyiségekb l indulunk ki, s ebb l fakad e mód-
szerek objektivitása. A feldolgozás során ezekb l az adatokból kvantitatív és kvalitatív információkat is 
nyerhetünk.  

• A távérzékelési eszközök, módszerek és eljárások nagy választéka lehet vé teszi, hogy mindig az adott 
kutatás, kérdésfelvetés témájához válasszuk ki a megfelel  észlelési módot és adatfeldolgozási eljárást. 

• A távérzékeléshez alkalmazott eszközök lehet vé teszik, hogy az elektromágneses spektrum látható tar-
tományán kívüli hullámhosszokon végezzük a környezet megfigyelését - így a láthatatlan láthatóvá válik. 

• Az összegy jtött, eltárolt adatok bármikor feldolgozhatók, együtt elemezhet k más id pontú vagy külön-
böz  helyen készült felvételekkel, lehet vé téve ezáltal az összehasonlító elemzést, a változásvizsgálato-
kat, a folyamatok nyomon követését. Az emberi tudás növekedésével, a módszerek javulásával az elem-
zések megismételhet k, így a rögzített felvételek mindig értékes új információk forrásai lehetnek, például 
a változásvizsgálatokban. 

• A távérzékelési technikák lehet vé teszik nagy térbeli kiterjedés  területekr l rendkívül rövid id  alatt 
sok adat gy jtését. Ezek az adatok a térbeli összefüggésekkel együtt kezelhet k, ami el segíti a tematikus 
információk kinyerését. Ezen túlmen en, ez a jellemz  biztosítja a magas fokú aktualitást a hagyományos 
térképezési/felmérési eljárásokhoz képest. 

• A távérzékelési eljárásokkal más módszerekkel elérhetetlen, megfigyelhetetlen területek is megfigyelhe-
t k, legalább olyan szinten, amely megalapozza a tudásbázis kés bbi kib vítését. 

• Mindezen szempontok figyelembevételével elmondható, hogy a távérzékelés olyan adatokat szolgáltat, 
amelyek a múltban nem voltak elérhet k, s így a környezet megfigyelésében új távlatok nyílnak általa. 

II.1.2. Információs szintek 

BLANC (1999) és JEANSOULIN (1982) szerint bármely megfigyelés (így a földfelszín távérzékeléses felvéte-
lezése is) felfogható olyan folyamatként, amelynek során a megfigyelés tárgyát jellemz összes információt 
tartalmazó valós univerzumról (Uvalós) részleges és tökéletlen információkat szerzünk. 

Mivel nem minden jellemz  figyelhet  meg közvetlenül, megkülönböztethetjük az Umegfigyelhet  „átmeneti” 
univerzumot. Ez az Umegfigyelhet  csupán fiktíven létezik, és a valós univerzum tárgyainak és jelenségeinek a 
fizikailag leírható, megfogható, megmérhet  jellemz it tartalmazza. Távérzékelési szempontból ide tartozik 
minden, a tárgyak (vagy él lények) által kibocsátott vagy visszavert elektromágneses sugárzás észlelésével 
közvetlenül megszerezhet  információ. 
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A megfigyelés, mérés során az Uvalós-ról Umegfigyelhet  útján gy jtött adatok összessége jelenik meg a megfigyelt 
univerzumban (Umegfigyelt). Ez a megfigyelt univerzum tartalmazza megfigyelési, mérési adatainkat. 

Ha a matematika nyelvén fogalmazzuk meg a fentieket, definiáljunk egy e(s,t) állapotvektort, amely a valós 
fizikai világban (Uvalós) leírja s pont t id pontban fennálló állapotát. Ez a képzeletbeli vektor tartalmazza az 
összes információt, amit a megfigyelt tárgy képvisel. Jelöljük Θ(s,t)-vel az s pontra jellemz , t id pontban 
megfigyelhet mennyiségeket (Umegfigyelhet ). Az információ-mennyiség jelent sen csökken a két információs 
szint között. Vezessük be ezután az Ω(s,t) jelölést, ami az s pontra jellemz , t id pontban valóban megfigyelt 
mennyiségeket (Umegfigyelt), azaz a mérési adatainkat jelzi. A három mennyiség közötti összefüggéseket a kö-
vetkez képpen írhatjuk fel: 

Ω(s,t) = G(Θ(s,t)) és Θ(s,t) = F(e(s,t)), (1)
 tehát  

Ω(s,t) = G(F(e(s,t))) (2)

ahol

G az a függvény, amely leírja a megfigyelhet  és a megfigyelt értékek közötti kapcsolatot, 

F az a függvény, amely leírja a valós jellemz k és a megfigyelhet  értékek közti kapcsolatot. 

(BLANC (1999) nyomán, saját kiegészítéseimmel) 

Az információmennyiség e → Θ → Ω irányban csökken. Minden távérzékelési feladat végcélja, hogy 
Umegfigyelt alapján következtessünk Uvalós-ra, azaz Ω(s,t) alapján e(s,t)-re. Ehhez ismernünk kell a G és F függ-
vények inverz függvényeit, G’-t és F’-t, amelyek segítségével a mért értékekb l elvileg eljuthatunk valamely 
valós tulajdonság pontos értékéig, leírásáig. Ezt a folyamatot foglalja össze az 1. ábra.

1. ábra: A megfigyelés folyamata és az információmennyiség. 
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II.2. A távérzékelés történetének és alkalmazásainak rövid áttekintése 

Dolgozatom elején szeretnék átfogó képet adni a távérzékelés kialakulásáról és eddigi alkalmazásairól, hogy 
elhelyezzem munkámat a távérzékelés kontextusában. Ugyanakkor nem célom a részletek ismertetése, hiszen 
ezt sokan és sokféleképpen megtették és megteszik ilyen tárgyú munkáikban. 

A távérzékelés alapelve a fény és az anyag kölcsönhatásain, azok vizsgálatán alapul. Ezeket a messzire veze-
t  gondolatokat el ször Krinov orosz tudós fogalmazta meg. A multispektrális leképezés és elemzések alap-
elve is innen származtatható. Az objektumok felismerésében, a folyamatok leírásában addig ismeretlen távla-
tok nyíltak: nem csak a jelenségek természetének, hanem id beli változásaiknak a tanulmányozása is lehet -
vé vált (RONDAS, 2004).

A távérzékelés új tudományterületnek tekinthet . El zményei már a fényképezés feltalálásával, majd a bal-
lonról történ  fényképezéssel az 1800-as évek közepe táján megjelentek. A XX. században a légifényképezés 
és a kísérleti rakétákról történ  fényképezés is a mai technikák el futárának tekinthet , a „távérzékelés” kife-
jezést csak az 1970-es évekt l, a m holdas földmegfigyel  rendszerek megjelenését l használják. Az els

rfelvételt a Földr l az Explorer-6 amerikai m hold készítette 1959-ben (BÜTTNER, 1996). A távérzékelési 
módszerek elterjedését, egyre szélesebb kör  alkalmazását nagyban el segítette az els  er forrás-kutató m -
hold, az ERTS-1 (kés bb Landsat-1) fellövése (1972). Az 1980-as évekig csak az USA és a Szovjetunió dol-
gozott rtávérzékeléssel, de azóta egyre több ország állított pályára katonai és polgári célú távérzékelési m -
holdakat. A Landsat-sorozat azóta 7 tagot ért meg, az 1986-ban indított francia SPOT program az ötödik 
m holdnál tart. A nagy állami m holdprogramok mellett az 1990-es évek legvégén megjelentek a magánt ke 
által finanszírozott, profitorientált m holdprogramok, amelyek azóta is dinamikusan fejl dnek. 

A szenzorok fejl dése, az adattároló kapacitás növekedése és az adatátviteli technikák fejl dése következté-
ben a felvételek egyre több információt tartalmaznak. A térbeli felbontás növekedése a legszembet n bb, az 
els  Landsat-m hold 80 m-es felbontásához képest a ma polgári célra elérhet  legjobb térbeli felbontású 
QuickBird felvétel pánkromatikus sávjának felbontása 61 cm. A jöv  egyik iránya a hiperspektrális technika 
el retörése, amit a légi távérzékelésben már tapasztalhatunk (DAIS, HyMap, CASI stb.),.az 

rtávérzékelésben pedig már vannak el futárai (EO-1 Hyperion). A különböz  felbontások, információ-
formák növekedése azonban nem kiegyensúlyozott, hiszen az információmennyiséget továbbra is limitálják 
egyes technikai tényez k (szenzorok spektrális érzékenysége, adatátviteli korlátok stb.), ezért jelenleg vala-
milyen kompromisszumot mindenképpen kötni kell. A nagy térbeli részletesség a spektrális információ-
tartalom rovására megy például a nagyon nagy felbontású (VHR) rfelvételeknél, mint a QuickBird és IKO-
NOS felvételek. A hatalmas spektrális felbontás a felvételezett sáv méretét igen kicsire (8 km-re) csökkenti 
pld. az EO-1 m hold Hyperion szenzora esetében. A jöv ben a technika további fejl désével, új megoldások 
megjelenésével további fejl dés várható. Elképzelhet  az is, hogy a specializáció tovább folytatódik; ebben 
az esetben az adatfúziós eljárások fejl dése igen jó megoldást jelenthet a különböz  forrású felvételek egye-
sítésére. 

A feldolgozási módszerek többé-kevésbé együtt fejl dtek a felvételekkel, az információtartalom által meg-
szabott lehet ségekkel. A számítástechnika rohamos fejl dése lehet vé tette a digitális felvételek és 
el feldolgozási-elemzési technikák rohamos elterjedését. Az információtartalom növekedése újra és újra 
„feladja a leckét”, újabb módszerek kidolgozására sarkall. 

Az alkalmazások köre folyamatosan b vül az információ-tartalom növekedésével, a feldolgozási eljárások 
fejl désével párhuzamosan. A környezetgazdálkodási alkalmazások szempontjából fontos megemlíteni, hogy 
a környezeti változások f  el idéz je az emberi tevékenység. A távérzékelési módszerek alkalmazásával, az 
ezzel járó perspektíva-váltással olyan összefüggéseket, folyamatokat deríthetünk fel, amelyeket a hagyomá-
nyos módszerekkel nem. Az ökoszisztémák térképezése, változásaik leírása során egyre több adatból válo-
gathatunk. 

Magyarországon a távérzékelés még kisebb mértékben épült be a „szokványos” módszerek közé. Sok eset-
ben meglehet sen „misztikusnak”, megfoghatatlannak tartják a távérzékelési módszereket, és kevés biza-
lommal tekintenek rájuk. Vannak azonban olyan programok, amik a hozzáállás megváltozására utalnak. Az 
olyan állami programok, mint a távérzékelési alapú mez gazdasági termésbecslés (NÖVMON), vagy a tá-
mogatások távérzékelési alapú ellen rzése (TÁMELL) azt mutatja, hogy az európai unió trendjeihez alkal-
mazkodva, s t, azt sokszor megel zve a távérzékelés magyarországi elfogadottsága és fejl dése egyre na-
gyobb mérték . Számos egyetemi és akadémiai kutatóhely, egyre több magáncég foglalkozik térinformatikai 
és távérzékelési feladatokkal. A távérzékelési piac egyre b vül. Az Európai Unióhoz csatlakozott Magyaror-
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szágon is megnyílt a lehet ség az EU-s kutatási források felhasználására; ez azért is fontos, mert az EU-ban a 
távérzékelés a prioritást élvez  kutatási területek között van. Magyarország és az ESA (Európai rügynök-
ség) kapcsolatai már az EU-csatlakozásunk el tt is éltek, a PRODEX majd az ECS programok beindításával 
egyre szorosabbá váltak. Magyarország jelenleg ECS (társult) tagja, nemsokára remélhet leg teljes jogú tag-
ja lesz az ESA-nak, ami további ösztönzést adhat a hazai kutatásoknak és a nemzetközi együttm ködések-
nek. 

II.3. Az optikai távérzékelés fizikai alapjai – a sugárzás útja a forrástól a szen-

zorig

A munkámban felhasznált adatokat szolgáltató szenzorok (SPOT-HRVIR, IKONOS, Landsat TM, MSS és 
ETM+) passzívak, azaz sugárzást nem bocsátanak ki; azt a sugárzásmennyiséget mérik különböz  hullám-
hossz-tartományokban, amely a Nap által kibocsátott sugárzásból a földfelszínr l visszaver dik. 

A távérzékelés fizikai hétterének ismertetésekor az elektromágneses sugárzás rövid jellemzése után a „kály-
hától”: a Naptól indulok ki, és röviden leírom, hogy mi történik a sugárzással, mire a szenzor érzékeli, és 
mérési adatként rögzítésre kerül.  

II.3.1. Az elektromágneses sugárzás spektruma 

A munkámban alkalmazott távérzékelési módszerek az elektromágneses sugárzás észlelésén alapulnak. Az 
elektromágneses hullámok transzverzális hullámok, amelyek fénysebességgel terjednek; a fénysebesség mér-
téke mindig az adott közegre jellemz , vákuumban konstans (értéke kb. 3 · 108 ms-1).

Az elektromágneses hullámok jellegzetességeit a hullámhosszuk vagy frekvenciájuk határozza meg, amely 
mennyiségek egymással fordítottan arányosak: 

c = ν · λ (3)
ahol

c a fénysebesség [ms-1],

ν  a frekvencia [Hz], 

λ a hullámhossz [m]. 

Az elektromágneses sugárzás duális természetéb l adódóan egyszerre mutat részecske- és hullám-
sajátságokat. Korpuszkuláris természetéb l adódóan a sugárzás energiáját az elemi energia-kvantumok, a 
fotonok szintjén a következ  egyenlet adja meg: 

E = h · ν  = 
h · c

λ (4)

ahol

E a foton energiája [J], 

h a Planck-állandó (kb. 6,626 · 10-34 Js), 

ν  a frekvencia [Hz], 

c a vákuumban mért fénysebesség [ms-1],

λ a hullámhossz [m]. 

Az elektromágneses sugárzás energiája tehát a sugárzás frekvenciájával egyenesen, hullámhosszával fordí-
tottan arányos. 

A hullámhossz alapján az elektromágneses sugárzás tartományokra osztható. A 2. ábra mutatja a különböz
hullámhossz-tartományokat és azok elnevezését. 
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2. ábra: Az elektromágneses spektrum tartományai (ALMÁR, 1996)

Amint azt a kés bbiekben részletesebben is kifejtem, a passzív optikai távérzékelés szempontjából két b -
vebb tartomány kiemelked  jelent ség :

• A látható fény tartománya (380 – 720 nm, angolul „visible light”, VIS ), amely az emberi szem által 
érzékelhet  hullámhossz-tartományokat foglalja magában, az ibolyától a vörös színig. Látásunk há-
rom alapszínre épül, amelyek egymáshoz viszonyított arányából agyunk az összes érzékelt színár-
nyalatot kikeveri; ezek a kék, a zöld és a vörös. Az egyes alapszínekhez tartozó hullámhossz-
tartományt szemlélteti a 3. ábra.

3. ábra: Az emberi szem különböz  színérzékel  pigmentjeinek érzékenysége a látható fény 
hullámhosszaira. 

• Az infravörös tartomány a 720 nm-es hullámhossztól egészen a 15 μm-es (15000 nm-es) tartomá-
nyig terjed. Általában három részre bontjuk (BÜTTNER, 1996):

o Közeli infravörös tartomány: 0,72 – 1,3 μm (angolul: Near Infrared, NIR). A földfelszíni 
tárgyak által visszavert sugárzás a domináns, ezt észlelhetjük. 

o Középs  infravörös tartomány: 1,3 – 3 μm. (angolul: Middle Infrared, MIR). Szintén a visz-
szavert sugárzás dominál, bár egyes igen magas h mérséklet  felszíni objektumok kibocsá-
tott sugárzása is megfigyelhet .

o Távoli infravörös tartomány: 3 – 15 μm. Ebben a tartományban már a felszíni objektumok 
által kibocsátott h sugárzás a domináns (ld. még a 4. ábrát). 

II.3.2. A Nap és a Föld mint sugárforrás 

Az alábbiakban áttekintem az elektromágneses sugárzás kibocsátására vonatkozó legfontosabb fizikai törvé-
nyeket, majd a Nap és a földfelszín példáján szemléltetem azok hatásait. 

Minden, az abszolút nulla fok feletti h mérséklet  test folyamatosan bocsát ki elektromágneses sugárzást. A 
kibocsátott sugárzás hullámhossz szerinti eloszlását a Planck-törvény adja meg: 
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L = 10-6 · 
2·h·c2

λ5  · exp (
h·c

λ·k·T) - 1
-1 

(5)

ahol

L a test által kibocsátott elektromágneses sugárzás [Wm-2sr-1μm-1],

h a Planck-állandó (6,626 · 10-34 Js), 

c a fénysebesség (3 · 108 ms-1)

λ a hullámhossz [m], 

k a Boltzmann-állandó (1,38 · 10-23 WsK-1),

T az abszolút h mérséklet (K). 

(MOLENAAR, 1993).

Ha a fenti egyenletet integráljuk minden hullámhosszra és térszögre, megkapjuk a Stefan-Boltzmann-törvény
szerint a test által összesen kisugárzott energia mértékét: 

E = σ · T4
(6)

ahol

E a fekete test egységnyi felülete által egységnyi id  alatt kibocsátott összes energia [Wm-2],

σ a Stefan-Boltzmann-állandó (5,67 · 10-8Wm-2K-4)

T az abszolút h mérséklet [K]. 

(HOLICS, 1998)

Fekete testnek nevezzük azt a testet, amely minden h mérsékleten elnyeli a rá bees  elektromágneses sugár-
zást, és az összes benne keletkez  sugárzást kibocsátja. A Nap igen jó közelítéssel fekete testnek tekinthet ,
hiszen a kibocsátott sugárzása messzemen en dominál. 

Látható, hogy a kibocsátott összenergia csak a h mérséklett l függ.

A kibocsátott sugárzás spektrális összetételét illet en a Wien-féle eltolódási törvény kimondja, hogy az ab-
szolút fekete test h mérsékleti sugárzásának színképében adott h mérsékleten a maximális sugárzási intenzi-
tásnak megfelel  hullámhossz és az abszolút h mérséklet fordított arányban állnak egymással (HOLICS,
1998). Az arányosságot a következ  egyenlet írja le: 

λmax = 
2898

 T (7)

ahol

λmax az a hullámhossz, ahol a test a maximális sugárzási intenzitást adja le [μm], 

T az abszolút h mérséklet [K]. 

(DE LOOR, 1993) 

A fentiek hatásának grafikus szemléltetését adja a 3. ábra, amely a különböz  h mérséklet  feketetestek su-
gárzási spektrumát hasonlítja össze. A h mérséklet-különbségek hatása tükröz dik egyrészt a kisugárzott 
összes energia nagyságában (a görbe alatti terület), másrészt a maximális sugárzási intenzitások hullám-
hossz-különbségeiben (a görbék csúcspontjainak egymáshoz képesti eltolódása, amit az ábrázolt Wien-
függvény is szemléltet). 
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4. ábra: A különböz  h mérséklet  feketetestek kisugárzási spektruma a Planck-törvény, a 
Stefan-Boltzmann-törvény és a Wien-féle eltolódási törvény szemléltetésére [vö. (5), (6), (7) 

egyenletek] . 

A Nap egységnyi felületre es összes sugárzási teljesítményét  a napállandó (szoláris állandó) fejezi ki, 
amelyre többféle értéket is találunk a szakirodalomban, 1353,8 Wm-2-t l (HEINRICH ÉS HERGT, 1994) 1367,6 
Wm-2-ig (ALMÁR, 1996). Az értékek átlagos Nap-Föld-távolságra, a földi légkörön kívülre vonatkoznak. 
Fontos megjegyezni, hogy - a mérések hibájától eltekintve is – a napállandó a valóságban nem egészen kons-
tans: értéke 0,1-0,3%-os ingadozásokat mutat, ami összefügghet a Nap bels  szerkezetére jellemz  oszcillá-
ciókkal (ALMÁR, 1996), illetve a napfolt-tevékenységgel (SUPLEE, 2004). 

Érdemes összehasonlítani a Nap és a Föld saját kisugárzását. A Nap küls  rétegének (fotoszférájának) h -
mérséklete kb. 6000 K, a Föld felszínének átlagos h mérséklete 300 K körül alakul. A Nap a legnagyobb 
sugárzási intenzitást 550 nm körüli hullámhosszon, a látható fény sárga tartományában adja le (ezért látjuk 
sárgás szín nek). Ehhez képest a Föld esetében a kisugárzás maximuma a jóval nagyobb hullámhosszú 
h infra tartományban, 10 μm körül található, s a kisugárzott összenergia csupán töredéke a Napénak. 

A 5. ábra egy átlagos földfelszíni tárgy által kibocsátott sugárzás és a visszavert napsugárzás mértékét szem-
lélteti. Látható, hogy a h infra tartományban kezd a tárgy által kibocsátott sugárzás dominálni, a mikrohul-
lámú tartományban már kizárólag az emittált sugárzás a jellemz .

5. ábra: Egy átlagos földfelszíni objektum által kibocsátott h sugárzás és visszavert napsugár-
zás. 
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II.3.3. A légkör hatásai, optikai tulajdonságai 

A Napból érkez  sugárzás áthatol a Föld légkörén, miel tt a földfelszínre érne, a felszínr l a szenzor felé 
visszaver d  sugárzás pedig még egyszer keresztülhalad rajta. Tudjuk, hogy a légkörön átjutó sugárzás ösz-
szetétele és er ssége is megváltozik. Ha megmérjük a Napból érkez  sugárzás összenergiáját ill. hullámhossz 
szerinti intenzitását, jellegzetes különbségeket találunk a légkörön kívül és a tengerszinten mért értékek kö-
zött. A napállandó (ld. II.3.2) légkörön kívül mért értékénél a földi viszonyok között fontosabb a tengerszin-
ten mérhet  besugárzás, ez átlagosan kb. 904 Wm-2. A Föld felszínét elér  sugárzás mértéke változik a föld-
rajzi szélesség és a felh zet eloszlásának függvényében is (HEINRICH ÉS HERGT, 1994). A légköri hatások 
tehát alapvet  jelent ség ek a távérzékelési módszerek szempontjából.  

GONZÁLEZ (2003) alapján a légkör sugárzáscsökkent  hatása a következ  fizikai törvényekkel írható le: 

A légkörön áthatoló fénysugár intenzitás-csökkenését Beer törvénye adja meg: 

I = I0 · exp(-σext · L) (8)
ahol

I0  a bees  fény intenzitása, 

I a fény intenzitása, miután L hosszúságú utat megtett a légkörben, 

σext az extinkciós együttható, amely a távolságegységenkénti intenzitás-vesztést fejezi ki. 

Az extinkciós együtthatóban egyaránt szerepelnek az aeroszolok és a gázok okozta elnyelési és szórási hatá-
sok: 

σext(λ) = σae(λ) + σas(λ) + σge(λ) + σgs(λ) (9)
ahol az alsó indexben szerepl  bet k közül az els  az aeroszolokra illetve gázokra, a második az elnyelésre 
illetve a szórásra utal; az összes mennyiség függ a sugárzás λ hullámhosszától.  

II.3.3.1. A légköri elnyelés 

Minden távérzékelési eszköznek „át kell néznie” a légkör bizonyos vastagságú rétegén. A légkörben találha-
tó gáznem  anyagok és aeroszolok az áthaladó sugárzás egy részét bizonyos hullámhosszokon elnyelik (8. 
egyenlet). 

Az 6. ábra azt mutatja meg, hogy a Föld légköre milyen mértékben nyeli el (illetve engedi át) a sugárzást az 
elektromágneses spektrum különböz  hullámhosszain. 
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6. ábra: A földi atmoszféra átereszt képessége az elektromágneses sugárzás hullámhosszának 
függvényében (logaritmikus skálán, aeroszol-mentes és száraz légoszlopra), a távérzékelési 

ablakok és a legfontosabb felvételez  eszközök (LILLESAND ÉS KIEFER, 1987 alapján)

A légkör tehát csak bizonyos hullámhosszú sugárzások szempontjából átjárható. Azokat a hullámhossz-
tartományokat, amelyekben a légkör elnyelése minimális, „ablakoknak” nevezzük (ld. 6. ábra); a földfelszín 
távérzékeléses megfigyelése ezekben az ablakokban lehetséges. Megkülönböztetünk optikai ablakot (az ult-
raibolya tartomány egy részét l a látható fényen át egészen a termális infravörös (TIR) sugárzásig, λ = 0,30-
14 μm), valamint mikrohullámú ablakot (λ = 0,1-70 cm). 

A légkör elnyelése az azt alkotó gázok elnyeléseinek összegeként adódik. A légkör ún. változó összetev inek
mennyisége egy adott pont fölött tág határok közt mozoghat; közülük legnagyobb jelent ség  a molekuláris 
víz mennyisége, azaz a páratartalom. Az 6. ábrán szemléltetett elnyelési értékek a távérzékelés szempontjá-
ból „ideális” állapotra – minimális nedvességtartalmú és tiszta leveg re – vonatkoznak. Az es , köd, a felh -
zet gyakorlatilag lehetetlenné teszi a megfigyelést az optikai ablakban (ld. II.3.3.2). 

A 7. ábra az optikai ablakra részletesebben mutatja be a légkör hatását: egymás mellett láthatjuk a feketetest-
sugárzást, a Nap légkörön kívül és tengerszinten mért hullámhossz szerinti sugárzás-eloszlását. A f  elnyel k
kémiai képleteikkel szerepelnek. 
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7. ábra: A földi légkör napsugárzás-elnyel  hatása az optikai ablakban, a jelent sebb elnyelési 
csúcsoknál az elnyelésért felel s anyagok kémiai képleteivel (CSORNAI ÉS DALIA, 1991).

Láthatjuk, hogy az optikai ablakon belül is különböz  hullámhosszokon más-más a légkör elnyelése; ezt 
természetesen a szenzorok tervezésénél, a mérések végzésénél is figyelembe kell venni, leghangsúlyosabban 
a m holdra szerelt m szerek esetében. 

II.3.3.2. A légköri szóródás 

A szóródási jelenségek hatása a távérzékelésre az elnyel désénél kevésbé jelent s ugyan, de nem elhanya-
golható. Egyes becslések szerint mintegy 5%-ban változtathatja meg egy kép radiometriai értékeit (ERDAS,
1997), ám ha pontos értékekkel kell számításokat végeznünk, ezt is tekintetbe kell vennünk. Az aeroszolok-
ról történ  szóródást befolyásolja a felh zet mennyisége stb. A földi légkörben az áthaladó elektromágneses 
sugárzás szóródásáért leginkább a Rayleigh- és a Mie-szórás a felel s (8. ábra)

8. ábra: A Rayleigh- és a Mie-szórás, valamint a nagyobb részecskékr l történ  szóródás iránya 
és er ssége. A nyilak hossza a sugárzás er sségét, a bal alsó sarokban látható nyíl a bees

fény irányát jelzi 

A Rayleigh-szóródás dominál a leveg molekulákról és egyéb, a hullámhossz 1/10-énél kisebb, dipólus ré-
szecskékr l történ  szóródás esetében. Mértékét az alábbi egyenlettel fejezhetjük ki: 

I =I0
8π4Nα2

λ4R2 (1+cos2θ) (10)

ahol I a szóródás utáni intenzitás, 

I0 az eredeti intenzitás,  

N a szóró részecskék száma,  
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α a  részecskék polarizálhatósága, 

λ a sugárzás hullámhossza, 

R a szóró részecskék egymástól való távolsága.  

A szórás ebben az esetben gyakorlatilag minden irányba történik. Látható, hogy a szóródás mértéke a hul-
lámhossz negyedik hatványával fordítottan arányos, ezért a Rayleigh-szórás jóval jelent sebb a kisebb hul-
lámhossz-tartományokban, mint a nagyobbakban. (Például ezért, a minden irányból érkez , a látható spekt-
rum rövid hullámhosszú „kék végén” szórt sugárzástól kék szín  az ég: ugyanakkora bees  sugárzásintenzi-
tás esetében 400 nm-es hullámhosszon a szóródás a 700 nm-en mért érték 9,4-szerese).  

A Mie-szóródás az 1 hullámhossznyinál nagyobb (általában 0,1 - 10 μm közti nagyságú) részecskék (aero-
szolok) esetében dominál. A szóródás nem egyenletes, a bees  fény irányához közeli szögek felé nagyobb az 
intenzitása. Minél nagyobb az adott részecske, annál jelent sebb lesz a „el re” történ  szórás. A szóródás 
mértéke csak igen kevéssé hullámhossz-függ  (a hullámhossz -0,7 .. -2 hatványával arányos). A Mie-
szóródás okozza például, hogy ha sok nagyobb méret  részecskét tartalmaz a leveg , a Nap körül fehér gy -
r t látunk. 

Harmadik típusnak is tekinthetjük az igen nagy méret  részecskékr l (vízcseppek, jégrészecskék) történ  ún. 
nem-szelektív szóródást. Itt a szóródás már nem hullámhosszfügg . Ez okozza felh k illetve a köd által szórt 
fény fehér színét is. 

[A mikrohullámú ablakban a 3 cm-nél nagyobb hullámhosszú sugárzásokat (10 GHz-nél kisebb frekvenciák) 
csak igen kis mértékben szórja szét a köd, a felh k vagy az es . A sugárzások számára az 1 hullámhossznyi-
nál kisebb kiterjedés  tárgy gyakorlatilag láthatatlan. Az es , illetve a felh k jelent sége csak a 3 cm-nél 
kisebb, leginkább a milliméteres nagyságrend  hullámhosszok esetében n  meg.] 

II.3.3.3. A légköri fénytörés 

Míg a légköri elnyelés és szóródás (II.3.3.1 és II.3.3.2 fejezetek) hatása a sugárzás radiometriai tulajdonsá-
gait változtatja meg, a légkör fénytörésének geometriai hatásai vannak. 

A légi felvételezési technikáknál, amikor néhány kilométeres magasságból történik a felvételezés, ezek a ha-
tások viszonylag kismérték ek, de korrekciójukra több eljárást is kidolgoztak. Az rtávérzékelés során vi-
szont a felvételezés igen nagy magasságból (többszáz km) történik, így a hatások jóval jelent sebbek. A fel-
vételeken a hatás a pixelek látszólagos helyének horizontális eltolódásában mutatkozik meg. Horizontálisan 
homogén, vertikálisan ismert rétegzettség  légkör esetén a probléma egzakt módon megoldható, de ezek a 
feltételek általában nem állnak fenn. A helyi légköri inhomogenitások, azaz a különböz  s r ség  és így 
fénytörés  légtömegek jelenléte nem modellezhet  helyi geometriai eltéréseket okoz a felvételeken. 

II.3.3.4. Lokális légköri hatások 

Horizontálisan homogén légköri körülményeket feltételezve az eddig ismertetett légköri hatások globálisan, 
a felvétel egészén érvényesülnek. Igen fontosak lehetnek azonban az ugyanazon törvényekb l (elnyelés, szó-
ródás), de a horizontális légköri inhomogenitásokból ered lokális hatások. 

A felh k különböz  méret  aeroszol-részecskékb l álló légköri képz dmények, amelyek összetételük és ki-
terjedésük függvényében módosítják, ill. teljesen elfedik a földfelszínr l kiinduló sugárzást. A felh k – tí-
pustól függ en – általában egyértelm en azonosíthatók, mivel a földfelszínr l kiinduló sugárzást elfedik. 

A helyi aeroszol-hatások szintén a légköri szóró és elnyel  részecskék horizontális inhomogenitása követ-
keztében jönnek létre, gyengébb hatásokat okozva. A képz d  felh k, a felszíni eredet  füstök és ködök tar-
toznak ebbe a csoportba. Azonosításuk és korrekciójuk problémás lehet, mivel a földfelszínr l kiinduló su-
gárzást csak kisebb mértékben módosítják.  

Mint feljebb is említettem, a légköri inhomogenitások a fénytörés egyenetlenségei miatt lokális geometriai 
eltéréseket is okozhatnak a felvételeken. 
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II.3.4. A földfelszín optikai tulajdonságai – a Föld mint reflektor 

II.3.4.1. A földfelszín megvilágítási viszonyai 

A passzív optikai távérzékelésben az érzékelt sugárzás forrása a Nap. A bees  sugárzás intenzitása akkor a 
legnagyobb egy felületen, ha a beesési szög 90 fokos. Ez természetesen meghatározza a visszavert sugárzás 
intenzitását is. A napsugarak hajlási szöge, illetve a felületre való beesési szög tehát alapvet  jelent ség . A 
pontszer  fényforrás által egységnyi felületen okozott megvilágítás egyenesen arányos a fényforrás fényer s-
ségével, fordítottan arányos a köztük lév  távolság négyzetével, és függ a fény beesési szögét l (HOLICS,
1998): 

E = 
1
r2 cos α (11)

ahol

E a megvilágítás [lux], 

r a fényforrás és a megvilágított felület távolsága, 

α a fény beesési szöge. 

A Nap-Föld rendszerben az r távolság a Föld elliptikus pályája következtében évszakos ingadozást mutat, 
értékét a következ  képlettel számíthatjuk: 

d = 1 – 0,016729 · cos ( 0,9856 · ( k – 4 )) (12)
ahol

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

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

(ESA, 2002) 

(Fontos megjegyezni, hogy ez a képlet abban az esetben helyes, ha a koszinusz-függvény fokban számol. Ha 
radiánban számolunk, akkor a k-4 szorzótényez je 0,017202 lesz a 0,9856 helyett). 

A Nap-Föld-távolság éves ciklikus változását mutatja a 9. ábra. 

9. ábra: A Nap és a Föld távolságának ciklikus változása az év napjainak függvényében. 

A napfény α beesési szöge id ben változik: a Föld forgása következtében napi, a Nap körül keringés és a 
Föld tengelyének inklinációja következtében pedig évszakos ciklusban. Térbeli változásai a földrajzi széles-
ségt l és hosszúságtól, valamint a domborzat lokális módosító hatásaitól függenek. Mindezek alapján értékét 
a földrajzi hely, a dátum és az id pont ismeretében csillagászati számításokkal határozhatjuk meg. Ezeket a 
hatásokat szemlélteti Budapest esetére (északi szélesség 47°42’00”, keleti hosszúság 19°00’00”) a két szél-
s értékre, a nyári és a téli napforduló napjára a 10. ábra. 
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10. ábra: A Nap járása Budapesten a 2004-es nyári és téli napforduló napján (június 22. ill. de-
cember 22.) Greenwich-i id  szerint. 

Mindezeken túlmen en a légköri hatások is változnak a beesési szöggel: minél kisebb a napsugarak hajlás-
szöge, annál hosszabb utat tesznek meg a légkörben, s így jelent sebb a légköri elnyel dés és szóródás is. 

Fontos megemlíteni továbbá, hogy a 11. egyenletben csupán a Napot vettük figyelembe (pontszer ) fényfor-
rásként. A valóságban az égboltról érkez szórt fény és a direkt napfény aránya a légköri hatásoktól függ en
is változik (ld. II.3.3.2). 

A passzív szenzorral rendelkez  Föld-megfigyel  m holdak pályáját úgy számítják ki, hogy mindig viszony-
lag magas legyen a Nap állása. A változás-vizsgálatokhoz az is fontos, hogy az egyes felvételek hasonló 
megvilágítási viszonyok között készüljenek, ezért a m hold azonos földrajzi helyek fölött azonos helyi id -
ben halad el – ez az úgynevezett napszinkron pálya. Így minimalizálhatók a felvételek megvilágítási viszo-
nyai közötti különbségek, bár az évszakos változások nem kiküszöbölhet k. 

II.3.4.2. A földfelszín visszaverési viszonyai 

Egy tárgyra bees  sugárzás (ρ) része visszaver dik (reflexió), (α) része elnyel dik (abszorpció), (τ) része 
pedig áthalad a tárgyon (transzmittancia). Ezen mennyiségek egymáshoz viszonyított aránya függ a hullám-
hossztól (λ). Mindezek alapján felírhatjuk a következ  egyenletet: 

ρ(λ) + α(λ) + τ(λ) = 1 (13)
azaz adott hullámhosszon az említett részek összege egyenl  a teljes bees  sugárzás mennyiségével.  

A ρ, α és τ mennyiségek értéke mindig az adott felszín fizikai jellemz it l és kémiai összetételét l függ, s 
közülük távérzékelési módszerekkel a ρ(λ) mérhet . A távérzékelési eszközök által mért érték alapján tehát 
közvetve következtethetünk a megfigyelt tárgy kémiai és fizikai jellemz ire (MOLENAAR, 1993). Az alábbi-
akban a kulcsfontosságú információhordozó: a visszavert sugárzás részletesebb jellemzése következik. 

II.3.4.2.1. A visszavert sugárzás irány szerinti eloszlása 

Az el bbiekben leírtak alapján (ld. II.3.4.1) látható, hogy a bees  napsugárzás intenzitása irányfügg .

A visszavert sugárzás irány szerinti intenzitás-eloszlása csak akkor homogén, ha a felszínr l a sugárzás min-
den irányba egyenletesen szóródva ver dik vissza. Az ilyen tulajdonságú, tökéletesen diffúz, izotróp vissza-
verést mutató idealizált tárgyat Lambert-i reflektornak nevezzük.  (Egy fehér papírlap például jó közelítéssel 
megfelel a fenti kritériumoknak.) Ha a megfigyelt tárgyak ilyen tulajdonságokkal rendelkeznének, akkor a 
visszavert sugárzás intenzitása csak a bees  sugárzás intenzitásától és beesési szögét l függene, a megfigye-
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lés irányától nem. Valójában a Föld felszínén igen kevés objektum viselkedik így: leginkább a hó- és csu-
pasz homokfelszínek.  

A földfelszíni objektumok anizotróp visszaverési tulajdonságait már évtizedekkel ezel tt felfedezték, és fel-
ismerték, hogy azok az objektumok spektrális és strukturális tulajdonságaiból adódnak (GAO ET AL., 2003). 
Az egyes objektumok visszaverési tulajdonságainak leírására a megvilágítási és megfigyelési szög függvé-
nyében bevezették a kétirányú reflektanciaeloszlás-függvényt (Bidirectional Reflectance Distribution 
Function, BRDF). A függvény empirikus meghatározása több szög alatt végzett (multianguláris) távérzékelé-
si módszerekkel elérhet . A felszíni tulajdonságok alapján történ  közelítésére BRDF modelleket is alkottak 
(ld. pl. KIMES ET AL., 2000; GAO ET AL., 2003).

a) b)

11. ábra a) és b). Az izotróp és anizotróp visszaver dés szemléltetése. Izotróp visszaver dés (a) 
esetén a visszavert sugárzás egyenletes er sség  minden irányban, így az észlelt sugárzás-
er sség csak a megvilágítás er sségét l és szögét l (α és β) függ. Anizotróp visszaver dés 

(b) esetén a mért sugárzás-er sség függ mind a megvilágítás szögét l (γ és δ), mind a megfi-
gyelés irányától. 

A kvantitatív távérzékelésben a visszavert sugárzás mértékének megadására általában a spektrális 
reflektancia-együttható vagy más néven reflektancia-faktor használatos. Az optikai tartományban ez a ρ(λ)
mennyiség a tárgy által bizonyos irányban, bizonyos besugárzási körülmények között visszavert sugárzás 
mennyiségét jelenti, egy ideális, fehér, szórt fényt visszaver  felület (Lambert-i reflektor) pontosan ugyan-
ilyen körülmények között mért radianciájához képest.  

Ezt a mennyiséget százalékban (reflektancia-százalék, 0 és 100 közti szám) vagy viszonyszámban 
(reflektancia-faktor, általában 0 és 1 közötti szám) fejezhetjük ki.  

II.3.4.2.2. A domborzat hatásai 

A domborzat hatása a távérzékelt felvételekre kett s. Radiometriai hatásának alapja, hogy a (ha a fény nem 
pontosan a zenitr l érkezik) domborzat megváltoztatja a napsugarak beesési szögét, így az el z ekben leírtak 
alapján (II.3.4.2.1.) az intenzitását is. Ha a felszín anizotróp visszaverési tulajdonságokat mutat, a hatás még 
jelent sebb. 

A domborzat geometriai hatásai igen jelent sek lehetnek. Ennek oka a felvételezés módjában keresend  (ld. 
II.5.2. fejezet). Függ leges tengellyel készített felvételek esetében a felvétel szélei felé, illetve nem függ le-
ges tengely  felvételek esetében az egész felvételen az azimuttól távolodva egyre növekv  mérték  geomet-
riai torzításokat okoz a domborzati elrajzolás (KRAUS, 1998):

Δρ = ΔZ ⋅ (ρ/Z0) (14)
ahol

Δρ: a radiális képtorzulás mértéke 

ΔZ: az adott földfelszíni pont magasságkülönbsége az elméleti tárgysíkhoz képest 

ρ: az adott képpont távolsága a képf ponttól 

Z0: a felvételez  eszköz távolsága a földfelszínt l
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A földfelszíni pontok valós és látszólagos helye közötti eltérés tehát függ a magasság-különbségt l és az 
azimuttól való távolságtól. 

II.3.4.2.3. A visszavert sugárzás hullámhossz szerinti eloszlása 

A megfigyelt felszín optikai tulajdonságai az aktuális felszínborítástól függ en igen sokfélék lehetnek. Álta-
lában elmondható, hogy minden, a felszínen megfigyelhet  tárgynak (legyen az akár növényzet, talaj, épület 
stb.) sajátos elnyelési és visszaverési spektruma van, amely az adott tárgy fizikai és kémiai tulajdonságaitól, 
valamint geometriai viszonyaitól függ. 

Ha a hullámhossz függvényében felrajzoljuk az egyes felszínborítási kategóriák visszaverését, megkapjuk az 
„átlagos” spektrális jelleggörbéket (12. ábra). A valós távérzékelési felvételezéskor megfigyelt görbék azon-
ban a megfigyelt objektumtól, annak pillanatnyi állapotától és a megfigyelés körülményeit l függ en tág 
határok között változhatnak. Ha a laboratóriumi méréseket összevetjük a távérzékelési felvételezéssel, azt 
találjuk, hogy az „in vitro” körülmények közt végzett mérésekhez képest az in situ távérzékelési problémák 
egzakt megoldása jóval összetettebb feladat: a pontos megvilágítási viszonyok, a légköri körülmények, a rá-
látás szöge, az objektumok geometriája és pillanatnyi állapota mind befolyásolja a mérés eredményét.  

12. ábra: Egyes felszínborítási kategóriák átlagos spektrális jelleggörbéje. 

A felszíni objektumok visszaverési spektruma igen sok tényez t l függ , komplex jellemz ; a visszaverési 
spektrum vizsgálata fontos információkat hordoz a megfigyelt tárgyról. Elkülöníthetjük a különböz  felszín-
borítási elemeket (talaj, növényzet, víz, épületek stb.) Ezen kívül (természetesen a rendelkezésünkre álló 
spektrális felbontás és hullámhossz-tartomány függvényében) további, részletes elemzésekre is lehet ségünk 
nyílik. A különböz  ásványok reflektancia-spektrumának figyelembe vételével például következtethetünk a 
talaj összetételére. Bizonyos hullámhosszon a nedvességtartalom eloszlása is feltérképezhet . Egy ugyan-
olyan összetétel nedves és száraz talaj között igen jelent s különbségek mutatkoznak (ld. szintén a 12. áb-
rát), de a talaj összetétele is nagyban befolyásolja a visszaverési tulajdonságait. A növényzet megfigyelése-
kor elkülöníthet k egymástól a különböz  vegetációtípusok, fajok is. Ugyancsak információkat nyerhetünk a 
növények fiziológiai állapotáról. A növényzet speciális visszaverési tulajdonságai dolgozatom szempontjából 
kiemelked  jelent ség ek, ezért külön fejezetben (II.3.4.3) tárgyalom ket. 

II.3.4.3. A növényzet optikai sajátosságai – a levélt l az erd ig 

A napsugárzás minden földi életfolyamat energiaforrása (HEINRICH ÉS HERGT, 1994). A szárazföldi növény-
zet a kontinentális ökoszisztémák autotróf eleme, az anyag- és energiaáramlásban els dleges termel ként 
kulcsszerepet játszik a fotoszintézis folyamata által. 
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A növényzet által visszavert sugárzás mennyiségét és milyenségét alapvet en három tulajdonság határozza 
meg: a növényzet mennyisége, összetétele és állapota (STOW, 1995 IN: ROGAN, FRANKLIN & ROBERTS,
2002).

A növényzet optikai tulajdonságainak ismertetésekor célszer  az „alapelemekb l”: a levelekb l kiindulni. A 
fotoszintézis organellumait, a kloroplasztiszokat és így a fotoszintetikus pigmentek legnagyobb részét a ma-
gasabb rend  növények levelei, fiatal termései és küls  szárszövetei tartalmazzák. Általában elmondható, 
hogy a levelekben zajlik a fotoszintézis legnagyobb része; különösen igaz ez a fásszárú növényekre (VOGEL 
ÉS ANGERMANN, 1992). A fotoszintézis folyamata megváltoztatja a visszavert sugárzás összetételét és meny-
nyiségét, ezért a növényzet optikai tulajdonságai sajátosak (ld. 12. ábra). A visszaverési tulajdonságokat 
ezen kívül nagyban befolyásolja a levélzet felszíne: a viaszos vagy sz rös felszínnek más a visszaverése, 
mint egy „sima” levélnek. A visszaverést alapvet en befolyásoló másik fontos tényez  a növényzet struktú-
rája: a különböz  levélállás-szögek, illetve azok eloszlása (DE BOER, 1993.). 

A fentiekb l következ en a növény faja, fejl dési stádiuma és egészségi állapota is hatással van a visszave-
rési tulajdonságaira, hiszen mind az egyes levelek reflektanciája, mind az egész növény struktúrája (és ezen 
keresztül visszaverése) függ ezekt l (ld. 13. ábra). 

13. ábra:  

 a) Egyes növénytípusok visszaverési tulajdonságai a látható és a közeli infravörös tarto-
mányban 

 b) Az egészségi állapot és a reflektancia összefüggése: gabonaüszöggel er sen (piros) és 
gyengén (zöld) fert zött búzalevelek reflektanciája (DE BOER, 1993 nyomán) 

Számos szerz  tanulmányozta a növények fiziológiája, állapota és a visszavert sugárzás közötti összefüggé-
seket. Ezek közül itt most csak két szerz  illetve szerz csoport munkáját emelném ki. CIBULA ET AL. (1992) 
folyamatos in situ és laboratóriumi mérésekkel vizsgáltákj a vízstressz hatásait a Landsat TM szenzorának 
hullámhosszain mért reflektanciára. Regressziós elemzésük során azt találták, hogy a középs  infravörös sá-
vok (TM 5 és 7) igen jól használhatók a víztartalom és a vízstressz vizsgálatára. CARTER (1993) sokféle 
stressz-faktor (herbicidek, fert zések, szennyezések, kiszáradás stb.) a levelek reflektanciájára gyakorolt ha-
tását vizsgálta. Az egyes faktorok más-más hullámhosszokon okoztak változásokat. A vízveszteség, kiszára-
dás elemzésekor úgy találta, hogy az 1400 és 1900 nm-es hullámhosszok a legérzékenyebbek, ami közel esik 
a TM 5-ös és 7-es sávjaihoz.  

A 0,4-2,5 μm-es optikai hullámhossz-tartományt a szakirodalom általában három részre osztja: a látható, a 
közeli és a középs  infravörös tartományra. A három tartományban a növényzet visszaverése különböz kép-
pen alakul (DE BOER, 1993), ezért ezeket az alábbiakban elkülönítve tárgyalom. 

II.3.4.3.1. A levelek optikai tulajdonságai a látható tartományban 

A 400-tól 700 nm-ig (0,4-0,7 μm) terjed  látható tartományban a különböz  pigmentek (klorofill-a és –b, 
xantofill, karotinoidok) befolyásolják a visszaver dést; közülük a klorofillok a legjelent sebbek. A fotoszin-
tetikusan hasznosítható sugárzás (fotoszintetikusan aktív radiáció, FAR, ill. angolul Photosyntetically Active 
Radiation, PAR) a láthatónál valamivel b vebb tartományt ölel fel (380-740 nm). A fotoszintézis két egy-
mástól független részreakció, a fényt l függ  primer szakasz (fényreakció) és a fényt l független szekunder 
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szakasz (sötétreakció) során megy végbe. A növényi kloroplasztiszok tilakoid membránján két 
fotoszisztéma, a PI ill. PII található; a PI abszorpciós maximuma 700 nm-nél, a PII-é 680 nm-nél van 
(HEINRICH ÉS HERGT, 1994). A klorofilloknak van egy további abszorpciós maximumuk a kék tartományban 
(kb. 450 nm-nél), és az elnyelés jóval enyhébb a zöldben; innen adódik a normálisan fotoszintetizáló nö-
vényzet zöld színe. A járulékos pigmentek (karotinoidok, xantofillek és antociánok) elnyelési maximuma 
szintén a kék tartományban van. A növényzet látható tartományon belüli visszaverési maximuma kb. 540 
nm-nél mérhet .

A növények állapota nagyban befolyásolja a visszaverést a látható tartományban. A betegségek, 
tápanyagellátási zavarok, elemhiányok, az öregedés mind-mind befolyásolják a pigmentek mennyiségét, ak-
tivitását, fényelnyelését, így látható és mérhet  eltéréseket okoznak. Jó példa erre a lombos fák fenológiai 
ciklusa is: az sszel bekövetkez  levél-elszínez dések a különböz  pigmentek lebomlását mutatják; ennek 
alapján az egyes fajok nagy biztonsággal megkülönböztethet k egymástól, különösen, ha az éven több felvé-
telezési id pont is rendelkezésre áll (DE BOER, 1993). A fotoszintézis rátája ezen kívül szorosan összefügg a 
fény intenzitásával, a h mérséklettel és a hozzáférhet  vízmennyiséggel (MÁTYÁS, 1996.). 

II.3.4.3.2. A levelek optikai tulajdonságai a közeli infravörös tartományban 

A közeli infravörös tartomány (Near Infrared, NIR) kb. 0,7-t l 1,3 μm-ig tart. Itt leginkább az abszorpciós 
pigmentek hiánya a jellemz , ezért a sugárzás vagy áthatol a levélen, vagy visszaver dik. A megfigyelések 
azt mutatják, hogy ezen a hullámhossz-tartományon a beérkez  sugárzásnak általában kb. 50%-át visszaverik 
a levelek, de ez szintén függ a növény fajától, állapotától, fejlettségét l. A közeli infravörös tartományra jel-
lemz  a növényzet viszonylag egyenletes, magas visszaverése, ezért „közeli infravörös plató” néven is szok-
ták emlegetni (ld. 12., 13. ábrák). 

A magas reflektanciát leginkább a leveg járatok és a cellulóz sejtfalak közötti határfelület visszaverésének 
tulajdonítják; a levél ugyanis gyakorlatilag átlátszóvá válik a közeli infravörös tartományban, ha a sejtközötti 
járatokat folyadékkal töltik ki. Más kutatások ezen túlmen en azt mutatják, hogy a visszaver dés összefügg 
a levelekben található parenchima-szövet szerkezetével; így például jelent s a különbség az egyszik ek és 
kétszik ek között (DE BOER, 1993). A mérések szerint a levelek nedvességtartalma szintén hatással van a 
közeli infravörös reflektanciára: a nedvességtartalom növekedésével fokozatosan csökken a közeli infravörös 
reflektancia, bár ez a hatás kevésbé kifejezett, mint a középs  infravörös tartományban (ld. 14. ábra, 
II.3.4.3.3. fejezet). 

II.3.4.3.3. A levelek optikai tulajdonságai a középs  infravörös tartományban 

Középs  infravörös tartománynak (Middle Infrared, MIR) nevezzük az 1,3 és 2,5 μm közötti hullámhossz-
tartományt. Ebben a tartományban a sejtek víztartalma általi elnyelés a legjellemz bb. A víz sugárzás-
elnyelési maximumai 1,4 és 1,9 μm-nél találhatók.  

A nedvességtartalom tehát alapvet en befolyásolja az ezen a hullámhossz-tartományon mért reflektanciát: 
fordítottan arányosak egymással (ld. 14. ábra). A növényzet nedvesség-tartalmának vizsgálatával lehet ség 
nyílik az egyes kategóriák (lágyszárú növényzet, lombos fásszárúak, t level ek stb.) elkülönítésére, a nö-
vényzet vízellátottságának, állapotának felmérésére (DE BOER, 1993). 
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14. ábra: Kukoricalevelek víztartalmának hatása a spektrális reflektanciára. A számok a levelek 
százalékos víztartalmát jelentik, a kék pontozott vonalak a víz spektrális elnyelési maximumait 

jelzik (DE BOER, 1969 nyomán).

II.3.4.3.4. A növényegyed struktúrájának hatásai 

Az el bbiekben leírt reflektancia-jellemz k az egyes levelek biofizikai tulajdonságain alapulnak. A távérzé-
kelési gyakorlatban azonban a növényegyedek illetve növénytársulások optikai megfigyelését végezzük; az 
optikai tulajdonságokat tudnunk kell értelmezni a növényegyed, majd növénytársulás szintjén is.  

Az alábbi egyenlet egy egyszer  modell, amely DE BOER (1993) alapján a felszín optikai tulajdonságainak 
összefüggéseit mutatja be a növény biofizikai és strukturális tulajdonságaival: 

ρλ = f (Cw, Cab, m, LAI, θl, Zl, Ni, ρs) (15)
ahol

ρλ az adott hullámhosszon mért spektrális reflektancia, 

Cw a levelek víztartalma, 

Cab a levelek a- és b-klorofill-tartalma, 

m a kisebb jelent ség  abszorbensek (cellulóz, keményít ) koncentrációja, 

LAI a levélfelületi index (Leaf Area Index), 

θl a beesési szög eloszlása a levelekre, 

Zl a levelek elhelyezkedése három dimenzióban,  

Ni a levél mezofillum-struktúrájának indexe, 

ρs a talaj reflektanciája. 

Látható, hogy a levelekre jellemz  biofizikai paraméterek (pigment-tartalom, víztartalom stb.) mellett levél-
szint  (mezofillum-struktúra) és egyed-szint  strukturális paraméterek is megjelennek (levélállás-szögek el-
oszlása, levelek elhelyezkedése, LAI stb.). 

Terepi mérések alapján a közeli infravörös tartományban mért reflektancia er sen korrelált a levélfelületi 
index (Leaf Area Index LAI) nagyságával (r = 0,8-0,9), de a (fenti modell alapján) további tényez k is befo-
lyásolják. (BUITEN, 1993). A megfigyelések alapján megállapítható és a fenti modellb l levezethet , hogy a 
növényzet visszaverése általában er sen anizotropikus: a megvilágítás és a megfigyelés irányától is függ 
(GAO ET AL, 2003; vö. II.3.4.2.1 fejezet, 11. ábra). 
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A növény struktúrájának a reflektanciára gyakorolt hatásait szemlélteti a 15. ábra. A levelek laboratóriumban 
mért reflektanciája és a fakorona terepen mért értékei között számottev  a különbség mind a visszaverés át-
laga, mind a mérések szórása tekintetében. 

15. ábra: A növényi struktúra hatása a reflektanciára: az egyes levelek laboratóriumban (a) és a 
fakorona terepen, spektroradiométerrel mért (b) reflektanciájának összehasonlítása PANFE-
ROV ET AL. (2001) alapján. A vastag zöld vonal a mérések átlagát, a vékony szürke vonalak 

a szórásértékeket jelzik. 

II.3.4.3.5. A növényzet összetétele és struktúrája 

Valós távérzékelési helyzetek leírásához, értelmezéséhez nem állhatunk meg egy-egy növényegyed szintjén, 
hanem a növényzet egészére kell értelmeznünk az optikai tulajdonságokat,  így a sugárzás-háztartást. 

Az ember által er sen szabályozott agrárökoszisztémákban, leginkább egynyári kultúrák esetében viszonylag 
egyszer  a reflektancia és a biofizikai-strukturális tulajdonságok közötti kapcsolat leírása, modellezése. Eb-
ben az esetben általában viszonylag homogén optikai tulajdonságokkal találkozhatunk; a növényzet horizon-
tális és vertikális szerkezete egyszer , általában egyszerre egy  faj/fajta hasonló korú egyedeib l áll. Az em-
beri beavatkozások minimálisra csökkentik a környezeti adottságokból és a versengésb l adódó természetes 
szabályozó folyamatok hatását. Jó példa erre a II.3.4.3.4. fejezetben ismertetett modell, amely jól használha-
tó a mez gazdasági növények optikai vizsgálataihoz. Agrárökoszisztémákban a növényzet optikai tulajdon-
ságait a növények fejl dése és az emberi beavatkozások is meghatározzák.  

Természetes és féltermészetes ökoszisztémák esetében az emberi beavatkozások kisebb gyakoriságúak és ha-
tásúak, a körülmények kevésbé szabályozottak. A természetközeli él helyeken az uralkodó tényez k a létfel-
tételek és az ezek elosztásáért folyó versengés. A társulásokban több faj egyszerre van jelen, a növényzet 
jóval bonyolultabb mintázatot, vertikális és horizontális tagoltságot mutat. 

Az erd kben a vertikális tagozódás legfels  szintje a lombkoronaszint (15-50 m), amely alá kifejlett lombo-
zat esetén a teljes fénymennyiség 2-20%-a hatol csak le. Ha a fényviszonyok és a talaj tápanyagellátása lehe-
t vé teszik, cserjeszint is kialakul (max. 5 m magasságig), alatta – szintén a körülmények függvényében – 
lágyszárú fajokból álló gyepszint (max. 1 m) és néhány cm magasságú mohaszint is kialakulhat, legalul az 
alomszint általában korhadó növényi részeket tartalmaz (SOMOGYI, 2003). Fontos megemlíteni, hogy az 
egyes szintek optikai tulajdonságai a ciklikus és szukcessziós változások, illetve az esetleges emberi beavat-
kozások következtében módosulnak (ld. II.4. fejezet). 

Az erd k horizontális szerkezete valamelyik környezeti tényez  széls séges viszonyai között fás és fátlan 
foltok mozaikját jelenti (pld. a középhegységek gerincei, láperd k, stb.). Kevésbé széls séges környezeti 
jellemz k között nagyobb záródás és finomabb mozaikos szerkezet jellemz , amelyben a kompetíción kívül 
antropogén hatások (erd gazdálkodás) is szerepet játszanak. Ennek oka, hogy a domináns fajok (1-3 faj) és 
az elegyfajok térbeli eloszlása nem homogén. Az erd gazdálkodás következtében a horizontális szerkezet 
egyszer bbé válik. A gyepszint és a cserjeszint horizontális szerkezetére a fels bb szintek is hatást gyakorol-
nak (SOMOGYI, 2003).
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A 16. ábra az erd  sajátos sugárzásháztartását szemlélteti. A koronaszint nagy sugárzáselnyel  képességének 
köszönhet en a tenyészid szakban a látható tartományú fény 80-95%-a itt kerül felhasználásra, ezért az er-
d k albedója (sugárzás-visszaverése) számottev en alacsonyabb a többi felszínborítási kategóriánál. A ma-
gas LAI-értékek következtében a tenyészid szakban a talajra elenyész  mérték  sugárzás jut el.  

Lombtalan állapotban két aktív felszín alakul ki az állományban: az egyik a koronaszint, ahol a látható su-
gárzás 50-60%-a nyel dik el, a másik a talajfelszín, 40-50% részesedéssel.  

16. ábra: Az erd  sugárzásháztartása lombtalan (balra) és lombos állapotban (jobbra). A bet jel-
zések jelentése: G: beérkez  globálsugárzás, V: visszasugárzás, K: kisugárzás, R: visszave-

rés (reflexió), S: elnyelt sugárzás. (MÁTYÁS, 1996)

II.4. A növényzet ökológiája és dinamikája 

Ellentétben a klasszikus fizikai rendszerekkel, az ökoszisztéma nyílt, dinamikus rendszer, amelynek m kö-
dése a folyamatosan változó küls  tényez kt l függ. A rendszer identitásának fenntartása az az alapvet
biológiai elv, amely az életközösségek és a populációk szintjén egyaránt meghatározza a stabilitást (MÁ-
TYÁS, 1996). A valóságban a környezeti tényez k sem térben, sem id ben nem állandók. Az alkalmazkodás 
a populáció, azon belül az egyed számára napról napra új, megoldandó feladat (VIDA, 1995).

A fentiek következtében a növényzet mennyisége, összetétele és állapota id ben folyamatosan változik. Mi-
vel ez a három tényez  határozza meg a növényzet optikai tulajdonságait (ld. II.3.4.3), a távérzékelési meg-
figyelések id beli kiterjesztése szempontjából kulcsfontosságú a változásokat el idéz  folyamatok ismerete, 
így a távérzékelt adatok elemzésével a folyamatok leírása is lehet vé válhat. 

Irányultságuk szerint a folyamatok lehetnek ciklikusak vagy direkcionálisak; a folyamatot el idéz  hatások 
alapján pedig természetes és emberi hatásra bekövetkezett (antropogén) változásokat különböztethetünk 
meg. 

II.4.1. A növényzet természetes dinamikája 

II.4.1.1. Ciklikus folyamatok 

A mérsékelt égövben a ciklikus folyamatok mind egyedek, mind populációk és társulások szintjén megjelen-
nek. A periodikusan ismétl d  folyamatok hátterében állhat az egyes fajok regenerációs ciklusa, és/vagy va-
lamely környezeti tényez  ciklikus viselkedése. Elmondható ugyanakkor, hogy a szukcessziós és a regenerá-
ción alapuló változások elkülönítése skálafügg  (MÁTYÁS, 1996).

A regeneráció ebben a kontextusban az egyedek fejl dési ciklusával összefügg  változások (megtelepedés, 
növekedés, dominánssá válás, öregedés, elhalás) összefoglaló elnevezése. Bár az egyes egyedek szintjén 
ezek egyirányú, direkcionális folyamatnak tekinthet k, a populáció, illetve a társulás szintjén mégis cikli-
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kusságot fedezhetünk fel, hiszen a pld. egy klimaxpopuláció korösszetétele hosszú távon stabilnak mondható 
(ld. még II.4.1.2). 

Az éves rendszerességgel, ciklikusan bekövetkez szezonális változások a környezeti tényez k éves ciklusá-
hoz igazodnak. A mérsékelt égövben a növényzet évszakos ciklusait leginkább a h mérsékleti-, fény- és csa-
padékviszonyok határozzák meg (LUNETTA ET AL., 2002). A növények számára a mérsékelt és a hideg égöv-
ben a legfontosabb kérdés az évente visszatér  hideg id szakok áthidalása. A biotikus és abiotikus környeze-
ti hatások leküzdésére evolúciósan kialakult életmód a faj adaptív stratégiája (MÁTYÁS, 1996). A növényvi-
lágban számos stratégia fejl dött ki e kedvez tlen id szakok átvészelésére, ezeket RAUNKIAER (1934) alap-
ján életforma-típusokba sorolhatjuk. Az adott fajhoz tartozó egyedek szintjén az életforma-típus határozza 
meg a növény habitusának és így optikai tulajdonságainak éves változásait. A lombhullatás alkalmazkodás-
nak tekinthet  a száraz vagy fagyos id szakokhoz. A fás termet  (phanaerofita, Ph) életforma-típusban az 
általában örökzöld feny k és a lombhullató, zárvaterm  fafajok egyaránt alkalmasak a téli hideg id szak le-
küzdésére. A hatékonyabban fotoszintetizáló lombos fajok jelent s kompetitív el nnyel rendelkeznek a fe-
ny kkel szemben (MÁTYÁS, 1996). A lombhullató erd kben jellegzetes ritmust mutat a levelek kifejl dése, a 
teljes levélfelület elérése majd a levelek elszínez dése és lehullása. Ezek a fenológiai fázisok a levélfelületi 
index (LAI) ciklikus változásai mellett, részben annak következtében jelent sen befolyásolják például a foto-
szintetikus aktivitást, a koronaszinten átjutó fény mennyiségét is. A levelekben mérhet  pigment-
koncentráció, fotoszintetikus aktivitás és víztartalom szintén jellegzetes ciklikusságot mutat (17. ábra). 

17. ábra: Az erdei feny  (P. sylvestris) és a kocsányos tölgy (Q. robur) leveleiben mért klorofill 
(a+b)-tartalom (teli szimbólumok) és víztartalom (üres szimbólumok) évszakos változásai. A 

belgiumi De Inslag erd  1997-ben mért adatai GOND ET AL. (1999) alapján 

Mindezek a ciklikus, szezonális változások a reflektancia-értékek megváltozását okozzák (18. ábra). Termé-
szetesen a lombhullató fajok (pld. itt a kocsányos tölgy) jóval nagyobb szezonális eltéréseket mutatnak, mint 
az örökzöldek (itt: erdei feny ).
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18. ábra: A kocsányos tölgy (Q. robur) és az erdei feny  (P. sylvestris) koronájának különböz
évszakokban mért reflektanciája. A belgiumi De Inslag erd  1997-ben mért adatai GOND ET 

AL. (1999) alapján 

A növénytársulások szintjén a természetes ökoszisztémákat uraló fajok közötti kompetíció is megjelenik a 
szezonális dinamikában. Erd társulásokban jellemz  például az évszakokkal összefügg aszpektusváltozás.
Ennek oka, hogy az erd  vertikális szerkezete az alsóbb szintekben hozzáférhet  fény mennyiségének és 
spektrális összetételének befolyásolásán keresztül dönt en meghatározza a lágyszárúak, cserjék és az újulat 
életfeltételeit. A fény tehát limitáló tényez ként jelenik meg a magas záródású erdeinkben. Az aszpektus a
társulás periodikusan (évente) ismétl d  jellegzetes megjelenése, amit egy vagy több hasonló fenológiájú faj 
id szakos számbeli sokasodása okoz. Példa erre a jól záródó erdeink (bükkösök, keményfaligetek) kora tava-
szi geofiton-aszpektusa, aminek tömeges fajai lehetnek pld. a hóvirág, csillagvirág, stb. (MÁTYÁS, 1996).

II.4.1.2. Direkcionális folyamatok 

Az id beli folyamatok másik nagy csoportját az irányultságot mutató, direkcionális folyamatok alkotják. A 
társulások szintjén elmondható, hogy a biocönózis az ökoszisztémában fellép  változásokat folytonosan újjá-
szervez d  életközösségekkel igyekszik követni (HEINRICH ÉS HERGT, 1994); ez a folyamat a szukcesszió.
Jellemz je, hogy egy területen az egyes növénytársulások egymást felváltják az id ben (MÁTYÁS, 1996). A 
szukcesszió befejezése az id ben igen stabil zárótársulás létrejötte. A zárótársulás tulajdonságai természete-
sen a mindenkori környezeti adottságoktól függenek. 

Az eredeti, természetes (primer) szukcesszió útján létrejött ökoszisztémák jelent s mérték  zavarása, vagy 
elt nése esetén a szukcesszió folyamata újra lezajlik. Ilyenkor másodlagos szukcesszióról beszélünk. 

Egy-egy faj adott populációjában a különböz korosztályok versengenek egymással, a mortalitás a versengés 
által okozott tápanyag-, víz- és fényhiánnyal magyarázható. Az egyedek szintjén gondolkodva az életciklus 
szintén irányultságot mutató, direkcionális folyamatként fogható fel. Az egyensúlyban lév , természetes po-
pulációban a korosztályok eloszlása stabil. 

II.4.1.3. Természetes bolygatások 

Összefoglaló néven bolygatásoknak nevezzük a természeti környezetben fellép , viszonylag hirtelen jelent-
kez  hatásokat, amely jelent sen kibillenti kváziegyensúlyi helyzetéb l az életközösséget vagy annak egy 
részét. A természetes bolygatások általában el re nem kiszámítható természeti hatások, katasztrófák követ-
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kezményei; ide tartozik például az erd t z, lavina, hirtelen árvizek, hó- és jégtörés, rovar-és gombatámadás 
(SOMOGYI, 2003).

II.4.2. Emberi (antropogén) hatások 

II.4.2.1. Közvetlen beavatkozások 

A mez gazdasági területeken, az agrárökoszisztémákban az ember folyamatos beavatkozásai jellemz ek. 
Egynyári kultúrák esetében az emberi beavatkozások ciklusa (talajmunkák, vetés, agrotechnikai beavatkozá-
sok, betakarítás stb.) igen jól leírható, az egyes haszonnövény-kultúrákra jellemz . Ével kultúrák esetében 
az egyedfejl désen túlmen en az agrotechnikai beavatkozások és a betakarítás (pld. kaszálások) okoznak 
jelent s változásokat. Az egyes évek közötti különbségek a vetésforgó által szabályozottak, nem monokultú-
rás termesztés esetén többéves ciklusban más-más növény kerül a területre.  

Napjainkban a közvetlen antropogén bolygatások váltakozó kiterjedésben, gyakorisággal és er sséggel lép-
nek fel.  

Általánosságban elmondható, hogy a közvetlen emberi beavatkozások hirtelen drasztikus változásokat idéz-
nek el  a növényzet mennyiségében, összetételében és állapotában, tehát ezen keresztül optikai tulajdonsága-
iban is. A mez gazdasági és erd gazdasági területek els sorban a beavatkozások módjában és gyakoriságá-
ban térnek el egymástól.  

II.4.2.2. Az emberi tevékenység közvetett hatásai 

Az emberi tevékenység közvetett hatásai között említhetjük a nagy kiterjedés  antropogén bolygatásokat, 
amelyek környezetváltozásokat idéznek el . Ilyen például a klímaváltozás, savas es , CO2-felhalmozódás, 
légszennyezés. A kisebb kiterjedés  közvetett bolygatások a term helyekre korlátozódnak (talajszennyez -
dés, antropogén erózió) (SOMOGYI, 2003).

Az emberi tevékenység közvetett hatásai tehát a környezeti tényez k, az életfeltételek megváltozásában nyil-
vánulnak meg. Ha az életfeltételek drasztikusan megváltoztak, a zárótársulás másodlagos (szekunder) szuk-
cesszió útján jön létre. 

II.5. A felvételezés 

II.5.1. Az érzékel k (szenzorok) típusai 

A napjainkban használatos érzékel k igen sokféle fizikai mennyiség mérésére alkalmasak. Az ismertetés kö-
rét azonban a dolgozatom szempontjából lényeges típusokra korlátozom: az elektromágneses sugárzást érzé-
kel  m szerekre. Ezeket a m szereket szenzoroknak vagy érzékel knek nevezzük. A következ  típusaikat 
különböztetjük meg: 

• Passzív szenzorok: Nem rendelkeznek saját sugárforrással. Természetes eredet  elektromágneses sugár-
zásokat érzékelnek, amelyek forrása általában a visszavert napfény vagy a tárgy által spontán kibocsátott 
sugárzás. Klasszikus példájuk a fényképez gép, amely egy filmre felvitt fényérzékeny rétegre rögzíti a 
tárgyról érkez  sugárzás intenzitásának térbeli eloszlását. További példák: a multispektrális szkennerek, a 
termális szkennerek vagy a mikrohullámú radiométerek.  

• Aktív szenzorok: Saját sugárforrással rendelkeznek. A tárgy passzív, a szenzor a kibocsátott sugárzás 
visszavert részét érzékeli. Ide tartoznak például a radarok (RAdio Detection And Ranging, rádióhullámok 
irányának és távolságának meghatározására) vagy a lidarok (LIght Detection And Ranging, fény irányá-
nak és távolságának meghatározására) 

Mivel a dolgozatomban szerepl  felvételek mind optikai, a napsugárzás visszaver dését mér  szenzorokkal 
készültek, az ismertetésnél ezekre a típusokra szorítkozom. Nem térek ki az aktív szenzorokra (radar, lidar 
stb.), a tárgyak által kibocsátott sugárzás mérésére (passzív mikrohullám stb.).  

A szenzorok mérési adataiból el állított kép által tartalmazott információk a következ képpen osztályozha-
tók: 

• Geometriai (térbeli) információk: a tárgyak helye, elhelyezkedése, alakja, felülete stb. Fontos mér -
száma a földi pixelméret, azaz a kép egy pontjának a földfelszínen mérhet , valós térbeli kiterjedése.  
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• Spektrális információk: a tárgyról érkez  sugárzás mértéke. A mérés szenzortól függ en egy vagy több 
hullámhossztartományban (spektrális- vagy színképsáv) történik; az egysávos felvételt 
monospektrálisnak, a többsávos felvételt multispektrálisnak (2-50 sávig) ill. hiperspektrálisnak (50 sáv 
felett) nevezzük. 

Az eszközöket az észlelés távolsága, illetve a hordozóeszköz alapján is megkülönböztethetjük. A dolgoza-
tomban felhasznált felvételek mindegyike m holdas szenzorokkal készült; ezek a Föld (illetve más égitest) 
körüli pályán kering , azon mozgó m holdplatformokra, reszközökre telepített megfigyel m szerek. 

II.5.2. Az elektromágneses sugárzás detektálása és a képalkotás folyamata 

Az elektromágneses sugárzást háromféle úton detektálhatjuk: 

• Fotográfiai úton, 

• Elektro-optikai úton, 

• Elektronikus úton. 

Ezek közül jelen dolgozat szempontjából az elektro-optikai képalkotási eljárások relevánsak (a fotográfiai-
fotokémiai úton látható, közeli- és középs  infravörös tartományú rfelvételek és légifelvételek készülhet-
nek, a tisztán elektronikus úton történ  képalkotás a mikrohullámú tartományban használatos).  

A munkám során felhasznált képek mind úgynevezett többsávos digitális pásztázó letapogató szenzorokkal 
készültek. Ezen eszközök rögzítik a földfelszín repülésre mer leges sávjáról a detektorokba érkez  elektro-
mágneses sugárzás intenzitását a különböz  felvételi hullámhossz-tartományokban. A régebbi típusú pásztá-
zókban (az ún. whiskbroom scanner-ekben, pld.: Landsat TM/ETM+) forgó vagy leng  tükröt alkalmaznak a 
földi pixelekr l beérkez  sugárzás továbbítására. A korszer bb szenzorokban (a pushbroom scanner-ekben, 
pld. SPOT HRVIR, Ikonos) már ún. CCD (Charge-Coupled Device, töltéscsatolt eszköz) félvezet  detekto-
rokat alkalmaznak; ezeket egymás mellett, soros elrendezésben helyezik el. A szenzor sugárzásra érzékeny 
felületét alkotó szilícium-diódákra megfelel  optikai rendszerrel rávetítik a képet. Ekkor a diódákon a bees
sugárzás intenzitásával arányos nagyságú elektromos töltés keletkezik. Ezt a töltést azután átveszi egy, a di-
óda mögött helyet kapó tárolóelem, amelyet rendszeresen „kiolvas” egy fémoxid félvezet kb l álló integrált 
áramkör. A kiolvasott elektromos jelekb l áll össze a tárgy látszólagos képe. 

19. ábra: A whiskbroom és pushbroom rendszer  szenzorok m ködésének vázlata. 

A legújabb eszközökben már téglalapba (mátrixba) rendezett CCD detektorokat is alkalmaznak. Ezeket a 
szenzorokat általában kb. 300-1200 nm közötti hullámhossz-tartományban használhatjuk. Fontos megje-
gyezni, hogy a bees  sugárzás intenzitása a hullámhossz növekedésével egyre kisebb (ld. II.3.1 fejezet, 4. 
egyenlet), ezért a jel-zaj arány a nagyobb hullámhosszakon rosszabb. Ezt elkerülend  sok szenzorban 
(Landsat MSS/TM/ETM+, SPOT HRVIR) a középs - és a h infravörös tartomány kisebb térbeli felbontású. 
A megfelel  optikai rendszer kialakítása különleges problémákat felvet , speciális feladat. 
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Az egyes képpontok (pixelek) értékeit a pillanatnyi látómez b l a detektor egységnyi felületére egységnyi 
térszögb l érkez  sugárzási teljesítmény, a radiancia befolyásolja: 

L = 
δ 2ϕ

δΩ · δΑ · cosθ (16)

ahol

L a radiancia (Wm-2sr-1),

ϕ a sugárzási fluxus nagysága (W), ez az id egység alatt egyik pontból a másikba átjutó sugárzási energiát 
jelenti, és a δQ/δt képlettel számítható (Q: sugárzási energia, t: id ),

δΩ a kúp nyílásszöge (sr), 

δA a pontot körülvev  terület nagysága, ahonnan a sugárzás érkezik (m2),

θ az a szög, amit a megfigyelés iránya a felület normálisával bezár (sr), 

δA · cosθ pedig a felszíni elem adott irányra mer leges síkon látszó ortogonális vetületének területe (m2).

A passzív szenzoros optikai távérzékelési eljárásoknál a szenzorba jutó sugárzás mennyiségét alapvet en a 
következ  egyenlettel írhatjuk le: 

Lλ = f (S, A, θi, θv, αi, αv, D) (17)
Az adott hullámhosszon mérhet  (spektrális) radiancia tehát függ: 

A felszín optikai tulajdonságaitól (S),

Az atmoszféra optikai tulajdonságaitól (A),

A Nap és a szenzor zenittel bezárt szögét l (θi, θv),

A Nap és a szenzor azimuttal bezárt szögét l (αi, αv),

A szenzor specifikus tulajdonságaitól (D).

Az, hogy az egyes tényez ket mennyire részletesen építjük bele a vizsgálatokba, az elérni kívánt eredmé-
nyekt l, a kutatás céljától és természetesen a rendelkezésre álló forrásoktól is függ.  

II.5.3. A felvétel rögzítése 

A felvételek rögzítésére szolgáló módszereket alapvet en két csoportba sorolhatjuk: 

• A közvetlen rögzítés során a film egyszerre m ködik detektorként és rögzít  médiumként. A végered-
mény egy analóg kép, amelyet fényképnek nevezünk.   

• Az indirekt rögzítés során az elektro-optikai vagy elektronikus szenzor detektor-része elektromos jelso-
rozatot állít el , amely az egymás után folyamatosan megfigyelt földfelszíni pontokról érkez  elektro-
mágneses sugárzás er sségének függvénye. A kép rögzítése ezután általában digitális úton történik. 

Az alábbiakban az indirekt rögzítés tárgyalása következik. 

Az optikai rendszer a hordozóeszköz (m hold, repül gép) egyenes irányú mozgása során képezi a majdani 
kép térbeli összetételét. Magukat a pixeleket analóg-digitális (A/D) konverzió, digitalizálás útján állítjuk el .
Ez azt jelenti, hogy az analóg jel pillanatnyi nagyságát digitális értékekben rögzítjük. Ezt a folyamatot szem-
lélteti a 20. ábra: az id ben változó elektromos jelet bizonyos id közönként kódolt számértékekkel rögzítjük. 
A számérték (digital number, DN) nagysága az elektromos jel er sségével arányos. A függ leges tengelyen 
ábrázolt mérési szintek száma határozza meg a radiometriai felbontást. A szintek száma a számítógépes fel-
dolgozást megkönnyítend  általában 2 valamelyik hatványa, azaz a felbontást bitben is megadhatjuk. Például 
egy 8 bites felbontású szenzor 256 mérési szintet különböztet meg: a leggyengébb mért radiancia-értékhez 0-
t, a legnagyobbhoz 255-öt rendel. Természetesen el fordulnak ett l eltér  (7, 11, 12, 16...) bites digitalizálást 
végz  eszközök is. Minden egyes mérési szinthez tartozik tehát egy számérték. 
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20. ábra: Az analóg-digitális konverzió sémája. A vízszintes fekete vonalak a digitalizálási szinte-
ket, a függ legesek a rögzítési id pontokat jelölik. A kék pontok az analóg jel rögzítésre kerü-

l  értékeit jelzik. 

Különös gonddal kell megválasztani a rögzítés id intervallumait (vízszintes tengely): ha túlságosan rövid 
id közönként rögzítünk, szükségtelenül megnöveljük a kép zajtartalmát; ha túlságosan nagyok az id inter-
vallumok, a kép információtartalma, dinamikája csökken. Végs  soron a kép geometriai felbontását az egy-
más mellett sorosan elhelyezett diódák száma és a rögzítési id intervallumok határozzák meg. Az id inter-
vallumok meghatározásakor általában (legalább megközelít leg) négyzet alakú pixelek kialakítására törek-
szenek. A szenzorok térbeli felbontását a pillanatnyi látómez  (IFOV, Instantaneous Field of View) és a jel 
rögzítési intervallumai határozzák meg. A szenzorok oldalranézését l függ en a pixelek alakja mérete is vál-
tozhat. Függ leges tengely  felvételezéskor (pld. Landsat TM/ETM+ szenzorok) ez a hatás a felvételek kö-
zéppontjától ill. középvonalától távolodva figyelhet  meg; a változtatható szög  szenzorok (pld. SPOT 
HRVIR/HRG, Ikonos) esetében ez a hatás az egész felvételen jellemz  lehet. 

A mérési szintek meghatározásakor a szenzort kalibrálni kell a várható leger sebb és leggyengébb jel értéke-
ivel: így érhet  el, hogy a kép információtartalma a lehet  legnagyobb legyen. A mérési szintek számán túl 
fontos, hogy a szenzornak milyenek az átviteli jellemz i: lehet ség szerint el kell kerülni a „telít dést” és az 
„alulmérést”: a leger sebb és leggyengébb jelszint feleljen meg a legalsó ill. legfels  mérési szintnek. Egyes 
szenzorok (pld. Landsat 7 ETM+) változtatható kalibrálásúak: az évszak és az éppen felvételezett területre 
jellemz  felszínborítás-típus alapján, el re meghatározott terv alapján változtatják az egyes színképsávok 
érzékenységét („gain settings”). 

II.6. A felvételek el feldolgozása 

II.6.1. A felvétel mint adathalmaz 

Minden távérzékelési eljárás alapja, hogy a szenzorba érkez , bizonyos hullámhossztartományba es  elekt-
romágneses sugárzás mennyiségét mérjük. Ezt a mért mennyiséget Q-val jelöljük, adott hullámhossz-
tartományra a Qλ mennyiséggel jellemezhetjük. A mért Q mennyiségek elrendezése alkotja tulajdonképpen a 
felvételt, képet.  

A Q mennyiségek térbeli, kétdimenziós elrendezésével egy mátrixot kapunk, ahol minden egyes mért meny-
nyiséghez vízszintes (x) és függ leges (y) koordináták tartoznak. Mivel a kapott kép általában a földfelszín 
egy darabját reprezentálja, az ideális az lenne, ha ez az x; y koordináta-pár egyértelm en leírná az adott Q
mennyiség (tehát: az adott képpont) elhelyezkedését a Föld felszínén. Mivel ez közvetlenül az esetek nagy 
részében nem lehetséges, a kép átmeneti rendszert alkot, amelyet képmátrixnak vagy képraszternek neve-
zünk, és az i és j koordinátákkal jellemezhetünk. Ebben az esetben tehát a kétdimenziós mátrixban minden 
egyes Q mennyiséghez tartozik két koordináta, amelyek egyértelm en meghatározzák a raszterben elfoglalt 
helyét: Q(i,j).

Ha a földfelszínt különböz  fizikai és térbeli tulajdonságokkal rendelkez  tárgyak halmazaként tekintjük, a 
Q(i,j) mennyiségekb l felépül  kép egy bizonyos állapot rögzítésének tekinthet . A megfigyelt tárgyak fizikai 
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tulajdonságairól a Q értékek szolgálnak információval. A tárgyak térbeli tulajdonságairól a Q értékek és az i
és j koordináták egyidej , összehangolt elemzésével nyerhetünk adatokat.  

Multispektrális felvételek esetében a különböz  hullámhosszon mért értékek hullámhossz-tartományonként, 
sávonként kerülnek rögzítésre. (Ha a sávok geometriailag nem egységesek, pld. más a pixelméret, matemati-
kai módszerekkel jó közelítéssel azonos koordinátarendszerbe hozhatók.) Ebben az esetben a különböz
színképsávokban mért Qλ értékek háromdimenziós mátrixként kezelhet k, ahol az i és j koordináta-tengelyek 
mellett a harmadik tengelyt a λ (hullámhossz) értékek, illetve a hullámhossztartomány (sáv) azonosítója je-
lenti. E háromdimenziós mátrixot más néven „kép-kockának” („picture cube”) is szokás nevezni. Benne 
minden egyes képpont leírható a Qi,j,λ illetve Qi,j,b mennyiséggel, ahol b a sáv azonosítóját jelenti. 

Ha a pixelek térbeli koordinátáitól eltekintünk, csupán a felvétel radiometriai értékeit veszük figyelembe, a 
multispektrális felvételek n dimenziós spektrális térnek, illetve mátrixnak feleltethet k meg, ahol n a sávok 
számát jelenti. Minden képpont elhelyezhet  ebben a spektrális térben, koordinátáit az egyes sávokban, kü-
lönböz  hullámhossz-tartományokon mért radiometriai értékei adják. Ha az egyes sávok hullámhossz-
tartományát λ1, λ2, ..., λn-nel jelöljük, a képpontok a (Qλ1, Qλ2, ..., Qλn) koordinátákkal (vektorral), illetve a 
Qλ1, λ2, ..., λn mennyiséggel írhatók le. 

A földfelszín bizonyos elemei dinamikus elemeknek tekinthet k, azaz id ben változnak. Ezen változások 
nyomon követésére a változásvizsgálatok módszerei alkalmazhatók. Ha kib vítjük képi adatbázisunkat 
ugyanazon objektumokat ill. földfelszín-darabot reprezentáló, más id pontú felvételekkel, további informá-
ciókat nyerhetünk a megfigyelt tárgyakról. Az esetleg szükséges koordináta-transzformációk elvégzése után, 
az id rendi sorrend kialakításával ismét csak háromdimenziós mátrixot kaphatunk, amely multitemporális 
felvételsorozatot tartalmaz. Ebben a mátrixban a Qi,j,t mennyiségek találhatók, ahol t az id beliségre, az adat 
mérési idejére utal. Ezt a logikát követve a multispektrális-multitemporális felvétel-sorozat négy (vagy több) 
dimenziós mátrixba rendezhet ... A kvantitatív elemzésekben általában ugyanannak a hullámhossz-
tartománynak a különböz  id pontokban felvett értékeit, illetve a több sáv alapján számított indexek változá-
sait vizsgáljuk (II.7.2. fejezet). 

II.6.2. A felvételeket terhel  hatások és korrekciójuk 

A felvételezés fizikai körülményei (II.2. fejezet) és az észlelés, a felvételek rögzítésének sajátosságai (II.5. 
fejezet) hatására a felvételekben tárolt értékek nem feleltethet k meg közvetlenül a valós világnak: geomet-
riai és radiometriai torzulások terhelik ket. E hatások korrekciója része a felvételek el feldolgozásának. Az 
II.1.2. fejezetben leírtak logikája szerint az el feldolgozási eljárások azt a célt szolgálják, hogy a G’ függ-
vény közelítésével a megfigyelt adatokból minél pontosabban következtethessünk a megfigyelhet  univer-
zumra. Az elemzések végcélja általában a földfelszín, illetve a földfelszíni objektumok lehatárolása, tulajdon-
ságainak vizsgálata. Mind a geometriai, mind a radiometriai korrekciók szempontjából fontos szempont, 
hogy a felvételek elemzésének mi a végcélja: ez határozza meg azt, hogy milyen korrekciós lépések szüksé-
gesek. A felvételkészítés pontos fizikai körülményeinek ismeretén alapuló abszolút korrekciók nagyszámú 
bemeneti paraméter ismeretét igénylik, és használatukkal a torzító hatások ismert pontossággal korrigálha-
tók. A felvételek pixelértékein alapuló relatív módszerek statisztikai mutatókat és közelítéseket alkalmaznak 
a torzítások korrekciójára, és jóval kevesebb bemeneti paraméter ismeretét követelik meg. A kétfajta mód-
szer kombinációjából született hibrid módszerek ötvözik el nyeiket: megközelítik a fizikai módszerek pon-
tosságát, miközben jóval kisebb számú bemeneti paraméter ismeretét igénylik. 

II.6.2.1. Geometriai hatások 

A távérzékelt felvételek sokféle geometriai torzulással, hibával terheltek. A térbeliség, azaz az adott képpont 
képmátrixbeli (i,j) és valós földfelszín-darabnak megfeleltethet  (x,y) koordinátái (II.6.1 fejezet) ugyanakkor 
igen fontos szerepet töltenek be: ezek jelentik egyrészt az alapvet  kapcsolatot az azonos területr l készült 
különböz hullámhosszú és id pontú felvételek között, másrészt a rendelkezésre álló egyéb adatokkal (térin-
formatikai adatbázisok, egyéb mérési adatok) (BUITEN, 1993). A felvételek valamilyen szint  geometriai 
korrekciója ezért kulcsfontosságú bármilyen elemzés elvégzéséhez. 

Az rfelvételeken fellép  geometriai torzulások kapcsolatosak a szenzor bels  leképezési tulajdonságaival 
(pld. szögtorzulás), a platform (m hold) tulajdonságaival és mozgásával (pld. pályaingadozások, a m hold
helyzetének és sebességének változásai), a Föld mozgásával és görbületével (elfordulás, panoramikus torzí-
tás), valamint a felvételezéskor uralkodó körülményekkel (légköri fénytörés, domborzati hatások) (GUIENKO,
2004). A torzító hatások közül egyesek matematikailag egzaktul modellezhet k, mások közelíthet k, de a 
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lokális maradványhatások miatt a geometriai korrekció sohasem lehet tökéletes (BRUZZONE ÉS COSSU,
2003).

GUIENKO (2004) alapján a felvételekben fellép  geometriai torzulások f  okai: a szögtorzulás, a Föld görbü-
lete, a Föld elfordulása a felvételezés közben, a légköri fénytörés (ld. II.3.3.3 fejezet), és a m holdak pálya-
ingadozásai.

A szögtorzulás és a Föld görbületéb l adódó eltérések a felvételezési geometria ismeretében matematikailag 
pontosan leírhatók, de az esetleges járulékos domborzati hatások maradványhibákat okozhatnak.  

A Föld elfordul a felvétel készítésének ideje alatt, ezért szkennerek esetében az egyes sorok között általában 
vízszintes irányú eltolódások figyelhet k meg. A felvételezési id pont és id tartam pontos ismeretében ezek 
a hibák szintén korrigálhatók. 

A légkör fénytörése nem elhanyagolható az rtávérzékelés szempontjából, hiszen a tipikus térképez  m hol-
dak 400 – 900 km magasságból keresztülnéznek a Föld szinte teljes légkörén. A fénytörés geometriai hatásai 
részben kiküszöbölhet k standard atmoszféra-modellek használatával. 

A m holdak pályáját és helyzetét folyamatosan nyomon követik a m holdak saját m szereivel, földi méré-
sekkel illetve rgeodéziai módszerekkel. Az inhomogén gravitációs mez  hatására bekövetkez  pályainga-
dozások és a szándékos pályakiigazítások azonban így is geometriai eltéréseket okoznak (GUIENKO, 2004).

A geometriai hibák közül matematikailag nem modellezhet k, azaz analitikus modellekkel nem kiküszöböl-
het k a szenzorok mozgó alkatrészeinek (a whiskbroom szkennerek leng - illetve forgó tükreinek) nem 
egyenletes mozgása miatt fellép  hibák. Szintén nem leírhatók a platform szabálytalan mozgásaiból adódó 
geometriai eltérések (BRUZZONE ÉS COSSU, 2003). A légkör horizontális inhomogenitása miatt a fénytörése 
sem homogén, ezért helyi geometriai eltéréseket okozhat a felvételen. A domborzat hatásai domborzatmodell 
bevonásával korrigálhatók, de a domborzatmodell pontossága (a felvétel felbontásától függ en) limitáló le-
het.

II.6.2.2. Radiometriai hatások 

A távérzékelt felvételek radiometriai értékei számos természetes és m vi hatás eredményeként nem feleltet-
het k meg közvetlenül a földfelszínr l kiinduló sugárzásmennyiségeknek. 

A természetes radiometriai hatások közül a legfontosabbak a különböz  Nap-Föld-távolságok és napállás-
szögek által okozott megvilágítási különbségek (ld. II.3.4.1 fejezet), a különböz felvételezési szögekb l és a 
földfelszín anizotróp visszaveréséb l adódó hatások (ld. II.3.4.1 és II.3.4.2.1 fejezet), a különböz légköri 
körülmények okozta eltérések (ld. II.3.3 fejezet). 

A mesterséges radiometriai hatások között említhetjük a szenzorok különböz  hullámhossz-tartományait és 
kalibrációját, az eltér  kódolási eljárásokból adódó eltéréseket (II.5.2 és II.5.3 fejezet), a leképez  rendszer 
egyéb torzításait. 

A földfelszín heterogenitása következtében a pixelek gyakorlatilag mindig kevert értékeket tartalmaznak, 
több felszínborítási elem értékei együttesen jelennek meg a radiometriai értékekre. Különösen jellemz  ez a 
két felszínborítási kategória határán található kontúr- vagy határpixelekre. A szenzorok geometriai felbontá-
sa, a pillanatnyi látómez  földi vetülete adja meg a földfelszíni pixelméretet. A geometriai felbontás radio-
metriai hatása is ún. kevert pixelek, „mixelek” formájában jelenik meg. A keveredés mértéke, a pixelen belüli 
heterogenitás a geometriai felbontás értékével is változik: minél nagyobbak a pixelek (minél kisebb a felbon-
tás), annál több kategória kerülhet egy pixelen belülre, így annál nagyobb a spektrális keveredés. Megemlí-
tend , hogy a földfelszíni objektumok közötti határvonalakon a legnagyobb mérték  a keveredés. A különfé-
le visszaverési tulajdonságú objektumok határain a pixelek „kötelez en” kevert értékeket tartalmaznak. 

A radiometriai felbontás (azaz a digitalizálási szintek száma) és a mintavétel gyakorisága alapvet en megha-
tározza, hogy egy adott szenzor milyen pontossággal képes az eredeti analóg jel rögzítésére.  

A szenzor által regisztrált értékek ezen kívül bizonyos mennyiség zajt is tartalmaznak, amelynek mennyisé-
gét a jel/zaj arány jellemzi. A régebbi típusú optomechanikai (whiskbroom) szkennerek felvételei zajosab-
bak. Például a Landsat 5 m hold TM (Thematic Mapper) szenzorára hullámhossz-tartományonként más és 
más mérték  és eloszlású zaj jellemz . E szenzornál a zaj mértéke 1-2 kódolt számérték (DN), eloszlása sze-
rint megjelenhet csíkozásként, sávokban illetve véletlen eloszlású foltokban (MASEK ET AL., 2001).
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Az egyes detektorok érzékenysége sohasem tökéletesen egyforma, ami a szkennerek felvételein általában 
csíkozás formájában jelenik meg. 

A szenzorok öregedése olyan folyamat, amelynek során a szenzor érzékenysége, az adott bemeneti értékre 
adott kimen  jel megváltozik, ezért az ugyanazon szenzorral különböz  id pontokban készített felvételek 
sem hasonlíthatók össze közvetlenül (MARKHAM & BARKER, 1986; CHANDER & MARKHAM, 2003).

II.6.2.3. Geometriai korrekciók 

Az rfelvételek II.6.2.1. fejezetben ismertetett geometriai eltérései közül egyeseket a szolgáltatók rutinszer -
en korrigálnak, ezért már a leggyengébben korrigált („rendszerkorrigált”, „nyers” vagy „alacsony szint ”, 
azaz olcsó) felvételeken sem kell ezeket a korrekciókat elvégezni. Ilyen a szögtorzulás, a Föld görbületéb l
és elfordulásából adódó torzulások, a homogén légköri hatások, valamint a szenzor alapvet  geometriai hatá-
sainak (pld. oldalranézés nem domborzatfügg  hatásai) korrekciója (BLANC, 1999).

A rutinszer  korrekciókon túlmen en azonban általában további geometriai korrekciós lépésekre van szük-
ség. A korrekció alapvet  lépése, hogy az elemezni kívánt felvételek és egyéb adatbázisok számára egy kö-
zös referencia koordináta-rendszert választunk (DU ET AL., 2002). Mivel a felvételek és az adatbázisok is a 
földfelszín elemeihez köthet k, a referencia általában valamely földrajzi koordináta-rendszer (BUITEN,
1993). A geometriai korrekció során el ször kiszámítjuk vagy közelítjük a felvétel saját koordináta-rendszere 
és a vonatkoztatási rendszer közötti transzformációs függvényt, majd (általában) a pixelértékek 
újramintavételezése mellett a felvételt a referencia koordináta-rendszerbe transzformáljuk. 

II.6.2.3.1. A referencia-rendszer és a geometriai illeszt pontok kijelölése 

A legtöbb geometriai korrekciós módszer során szükséges lépés geometriai illeszt pontok meghatározása a 
felvétel és valamely referencia koordináta-rendszer között. A referencia lehet valamely földrajzi, térképi ko-
ordináta-rendszer, de akár egy másik felvétel saját koordináta-rendszere is. Például változásvizsgálat esetén, 
ha a cél csupán több felvétel összehasonlítása, nem feltétlenül szükséges földrajzi koordináta-rendszer hasz-
nálata; ilyen esetben elegend  lehet valamelyik felvétel saját koordinátáit használni referenciaként, és ebbe 
transzformálni a többi felvételt. 

A limitált számú illeszt pontot általában a felhasználó azonosítja és jelöli ki. Ha ugyanannak a földrajzi terü-
letnek több felvételét szeretnénk azonos koordináta-rendszerbe transzformálni, léteznek más módszerek is. 
BLANC (1999) kidolgozott egy módszert, amely két felvétel között nagyszámú illeszt pont automatikus azo-
nosítását teszi lehet vé. Az eljárás alapja a felvételek részletei közötti hasonlóság mérése mozgóablakos 
módszerrel. Az illeszt pontok így automatikusan definiálhatók, pixelméret alatti pontossággal. A módszer 
esetleges hátránya, hogy – mivel a hasonlóság alapján választja ki az illeszt pontokat – jelent s felszínválto-
zások esetén jóval kevesebb illeszt pont azonosítására képes, mint ha a változások jelentéktelenek. Ez ter-
mészetesen fokozottan igaz a vizuális-manuális azonosításra, ezért nem jelent valódi hátrányt – az automati-
kus módszerrel még így is általában nagyságrendekkel több pont azonosítható. 

II.6.2.3.2. Paraméteres eljárások: ortokorrekció 

Az ortokorrekciós módszerek a szenzor, a pálya és a topográfiai paraméterek ismeretében analitikus model-
lek segítségével írják le a felvételezés geometriai körülményeit, és így végzik el a felvétel geometriai korrek-
cióját. Sokféle módszer létezik a távérzékelt felvételek ortokorrekciójára (térbeli hátrametszés, sugárnyaláb-
kiegyenlítés, stb.). Szinte minden módszer elvi alapját a kollinearitás egyenletei adják. A kollinearitás elve 
azt mondja ki, hogy a megfigyelt földfelszíni pont, az annak megfelel képpont és a vetítés középpontja egy 
vonalba esnek (KRAUS, 1998). A korrekciók alapja a felvételek bels  és küls tájékozási paramétereinek
kiszámítása. A bels  tájékozási paraméterek a szenzor leképezési tulajdonságaitól függenek, ezért az 
ortokorrekció során általában alapkövetelmény a szenzor leképezési-geometriai tulajdonságainak ismerete. A 
felvételek küls  tájékozása, a kollinearitási egyenlet bizonyos ismeretlenjeinek meghatározása általában 
illeszt pontok alapján történik, így megtörténik a felvétel elhelyezése a referencia koordináta-rendszerben. A 
szükséges illeszt pontok száma nagyban függ az alkalmazott eljárástól és az egy menetben kezelt, részben 
átfed  felvételek számától. Domborzatmodell használatával a domborzat geometriai hatásai egzakt módon 
kiküszöbölhet k. 



38

II.6.2.3.3. Nem-paraméteres eljárások 

A nem-paraméteres módszerek alkalmazhatók bármely két koordináta-rendszer közötti transzformáció köze-
lítésére. Egyaránt alkalmazhatók akár a felvétel-párok közötti, akár a felvételek és a földfelszíni koordináták 
viszonyának közelít  leírására is, ilyenkor a referencia valamely földrajzi koordináta-rendszer, a végered-
mény pedig egy földrajzi koordinátákkal ellátott, geokódolt felvétel. Tipikus példa erre az rfelvételek 
geokódolása pld. szkennelt topográfiai térképekr l vagy terepi GPS-es mérésekkel azonosított 
illeszt pontokkal. 

A nem-paraméteres korrekció során a koordináta-transzformáció közelít  függvények használatával zajlik. 

A közelít  ún. trendfüggvényt általában az illeszt pontok statisztikáiból, a legkisebb négyzetek módszerével 
határozzuk meg. BUITEN (1993) alapján az n darab illeszt pont alapján számított trendfüggvény a következ
alakban írható fel: 

x = f(i,j) + u 

y = g(i,j) + v  (18)

ahol

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

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

(u,v) az n illeszt pont négyzetes eltérése a trendfüggvényt l a legkisebb négyzetek alapján történt illesztés 
után.

Az egyik leggyakrabban használt trendfüggvény a másodfokú polinomokon alapszik, a fenti egyenletbe behe-
lyettesítve: 

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

y = b1 + b2 · i + b3 · j + b4 · i2 + b5 · ij + b6 · j2 + v (19)

ahol a és b a függvény közelítésekor kapott együtthatók. 

A trendfüggvényen alapuló korrekciók globálisan, a kép egészére közelítik a geometriai torzulásokat. A 
domborzat vagy a légkör lokális geometriai hatásainak korrekciójára nem használhatók. 

Többféle megoldás is született a domborzati információ bevonására a trendfüggvényekbe, és így a dombor-
zati hatások relatív korrekciójára.  

PALA ÉS PONS (1995) a domborzati magasság-értékeket közvetlenül integrálta a polinom-függvénybe, így 
megalkották a „3-dimenziós polinom”-koncepciót.  

A TAO ÉS HU (2001) által javasolt törtpolinomok polinomok hányadosaként írják le a felvétel pontjai és a 
felszíni pontok közötti kapcsolatot, és figyelembe veszik az illeszt pontok x és y koordinátái mellett a z ma-
gassági adatokat, így a domborzatot is. Általános formájuk: 

in = 
p1(xn , yn , zn)
 p2(xn , yn , zn)   és  jn = 

p3(xn , yn , zn)
 p4(xn , yn , zn) (20)

ahol

(in , jn) az adott pixel eredeti képi koordinátái, 

(xn , yn) az adott pixel földi (referencia) koordinátái, 

zn az adott pixel (relatív vagy tengerszint feletti) magassága, 

p1 ... p4 polinom-függvények. 

További lehet séget kínálnak a lokális deformációs modellek, amelyek a helyi torzulások leírására is alkal-
masak. Nagy számú illeszt pont esetén a lokális geometriai torzulások korrigálhatók segítségükkel. BLANC 
(1999) geometriai korrekciós módszere igen nagyszámú illeszt pont automatikus azonosításán és ezek loká-
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lis deformációs modellben való felhasználásán alapul, két, azonos területet ábrázoló felvétel felhasználásá-
val. Segítségével pixel alatti illesztési pontosság érhet  el a két felvételre.  

II.6.2.3.4. Hibrid módszerek 

A hibrid geometriai korrekciós módszerek az ortokorrekcióhoz hasonló módon m ködnek, de nem feltétele-
zik az egzakt szenzor- és pályaparaméterek ismeretét. Ezek a modellek néhány földi illeszt pont és a terület-
r l rendelkezésre álló domborzatmodell segítségével közelítik a pontos paramétereket, így végül gyakorlati-
lag ortokorrekciót végeznek. A TOUTIN ÉS CHENG (2001) által leírt, a Kanadai rkutatási Intézetben (CCRS) 
kifejlesztett modell a felvétel készítésének geometriai körülményeit szimulálja, és ez alapján végzi el a geo-
metriai korrekciókat. A modell figyelembe veszi a platformból, a szenzorból, földfelszínb l adódó hatásokat, 
valamint esetlegesen a térképi vetületb l adódó torzulásokat is. 

II.6.2.3.5. Alternatív módszerek 

A távérzékelési elemzések nem feltétlenül csak nagy pontosságú geometriai korrekciókkal végezhet k el. 
Bármilyen pontos legyen is a korrekció, a felvételeket a lokális torzítások miatt mindenképpen maradvány-
hibák terhelik (BRUZZONE ÉS COSSU, 2003). A maradványhibák hatása a pixelmérett l és az elemezni kívánt 
objektumok méretét l, az elérend  részletességt l függ. 

Ha a többid pontú távérzékelési elemzést végzünk több felvétel felhasználásával, a geometriai hibák hatásai 
megjelennek az eredményekben, torzítják azokat; különösen igaz ez a kvantitatív vizsgálatokra. BRUZZONE
ÉS PRIETO (2000) szerint a maradványhibák hatása minimalizálható, ha a vizsgálatot az elemezni kívánt ob-
jektumok méretének megfelel , homogén pixel-csoportok szintjén végezzük. A módszer alapja az a tény, 
hogy a geometriai hibák hatása leginkább a határpixeleken, kontúrokon jelenik meg, míg a homogén régiók 
jóval kevésbé érintettek. A szerz k ezért homogén pixel-csoportokat azonosítottak a multitemporális felvé-
tel-pár között, és ezek szintjén, területi statisztikáik alapján végezték a változás-vizsgálatokat; úgy találták, 
hogy a pontosság lényegesen javult. 

II.6.2.4. Radiometriai korrekciók 

A radiometriai korrekciók szempontjából alapvet  kérdés, hogy a felvételeket kvalitatív (min ségi, temati-
kus) vagy kvantitatív (mennyiségi) elemzésekre kívánjuk-e felhasználni.  

Kvalitatív elemzésekkor a cél a felvétel interpretációja, azaz a pixelértékek alapján a földfelszín tematikus 
kategóriákba sorolása, a felszínborítási elemek elkülönítése (ld. II.7.1 fejezet). Az interpretációs módszerek 
általában statisztikai, relatív alapon m ködnek, radiometriai korrekciót nem igényelnek. A felvételek vizuális 
interpretációja (II.7.1.1. fejezet) általában kontrasztfokozást igényel. 

Kvantitatív elemzéseknél a tárgyak fizikai-kémiai tulajdonságairól a Q sugárzás-mennyiségek, illetve az 
azokból számított paraméterek szolgáltatnak információt, ezért a radiometriai korrekció elengedhetetlen. 

A korrekciós módszerek alapvet en itt is két nagy csoportba sorolhatók: az abszolút illetve a relatív korrek-
ciók csoportjába. Mivel a radiometriai korrekció általában többlépcs s eljárás, többfajta kombinált, hibrid 
módszer is létezik. 

A geometriai korrekciókhoz hasonlóan az rfelvételek terjeszt i általában különböz  szinten korrigált felvé-
teleket kínálnak. Már az alapszint , „rendszerkorrigált” felvételeken is elvégzik a radiometriai rendszerkor-
rekciókat: a kalibrációs függvények segítségével kiegyenlítik a detektorok érzékenysége közti eltérések 
okozta csíkozást, levágják a kalibrációs fényforrás adatait tartalmazó pixeleket. A további korrekciók felvé-
tel-típustól és terjeszt t l függnek. Egyes terjeszt k csak kódolt számérték  felvételeket forgalmaznak, má-
soknál lehet ség van a radiancia- és reflektancia-adatok megrendelésére. A legtöbb esetben azonban ezeket a 
korrekciókat már a felhasználónak kell elvégeznie. 

II.6.2.4.1. Abszolút korrekció 

Az abszolút radiometriai korrekció során a cél a felvétel kódolt számértékeib l a földfelszínr l kiinduló su-
gárzás értékeinek kiszámítása. A felvétel rögzítésekor, digitalizálásakor az analóg jelb l bizonyos id közön-
ként mintát véve kódolt számértékekkel rögzítik annak nagyságát (II.5.2. és II.5.3. fejezet). Ennek a folya-
matnak a „megfordításával” számíthatjuk ki a rögzített számértékekhez tartozó fizikai mennyiséget, a 
radianciát. 
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A kódolt számértékekb l a szenzor kalibrációs adatai segítségével kiszámítjuk a spektrális radiancia értékét. 
A számításhoz a szenzor kalibrációs paramétereinek ismerete szükséges. Az összefüggés a  kódolt számérté-
kek és a radiancia között lineáris, és a következ  egyenlettel írható fel: 

Lλ = aλ + bλ · Qλ (21)
ahol

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

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

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

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

(MARKHAM ÉS BARKER, 1986; CHANDER ÉS MARKHAM, 2003) 

A m holdszenzorok fellövés el tti laboratóriumi kalibrálásával meghatározzák a sávonkénti jelleggörbéket, 
az alapvet a és b értékeket. A szenzor id nkénti újrakalibrálásával illetve a szenzoröregedés hatására az 
értékek változhatnak; a szenzorok kalibrációjának változásait az rfelvételek terjeszt i közzéteszik. A kalib-
rációs paramétereket sokszor a felvételek kiegészít  fájljai tartalmazzák. 

A spektrális radiancia kiszámításával tehát fizikai sugárzás-mennyiségekhez jutunk, így kiküszöböljük a 
szenzorfügg  hatások nagy részét. 

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

A Napból a Földre érkez  sugárzási energia mennyisége fordítottan arányos a Nap-Föld-távolság négyzeté-
vel (ld. II.3.4.1. fejezet, 11. egyenlet). Mivel a távolság a Föld pályájának excentritása miatt ciklikusan válto-
zik (ld. II.3.4.1. fejezet, 9. ábra), a d távolság szerepeltetésével a különböz  dátumú felvételek ebb l adódó 
megvilágítási eltérései kiküszöbölhet k. A távolság mindenkori aktuális értéke a 12. egyenlettel számítható. 

Mivel a Nap által kibocsátott sugárzási energia hullámhossz szerint változik (ld. II.3.2. fejezet, 4. és 7. ábra), 
a különböz  sávokon mért radiancia-értékek sem hasonlíthatók össze közvetlenül egymással. Ez a hatás ki-
küszöbölhet  az adott szenzor sávjainak és a Nap ezen sávokra vett sugárzási teljesítményének ismeretében. 
Ez az Es(λ) mennyiség tehát szenzorfügg , értékét mérésekkel vagy a Planck-törvény (ld. II.3.2. fejezet, 4. és 
7. ábra, 5. egyenlet) adott hullámhosszra történ  integrálásával határozhatjuk meg. 

A napsugarak beesési szöge szintén alapvet en befolyásolja a felületre beérkez  és így az onnan visszavert 
sugárzás intenzitását. A felület normálisával bezárt szög neve zenitszög. Ennek értéke id ben napi és éves 
ciklusban, térben a földrajzi hosszúság és szélesség, valamint  a domborzat függvényében változik (ld. 
II.3.4.1. fejezet, 10. ábra). A vizsgált terület földrajzi koordinátáinak és a felvételezés dátumának és id pont-
jának ismeretében a Nap zenitszöge kiszámítható. Fontos megjegyezni, hogy a szenzor látómezejét l, a vizs-
gált terület kiterjedését l függ en a zenitszög a felvételen belül is változhat. Szintén lokális változásokat 
okozhat a domborzat (ld. II.3.4.2.2. fejezet). 

A felvételezés iránya, a látószög akkor befolyásolja a megfigyelést, ha a felszín anizotróp visszaverési tulaj-
donságokat mutat (II.3.4.2.1. fejezet, 11. ábra). Ha izotróp visszaverést feltételezünk, a helyzet leegyszer sö-
dik, hiszen a visszavert sugárzás intenzitása csak a megvilágítás er sségét l és irányától függ. Ez az egysze-
r sítés csak bizonyos földfelszín-típusokra igaz teljesen. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a kétirányú 
reflektanciaeloszlás-függvény (BRDF, ld. II.3.4.2.1. fejezet) operatív mérése egyel re nem megoldott, csak 
kísérleti módszerek léteznek. A függvény modellezésen és szimulációkon alapuló mérésére sugárzástransz-
fer-modellek használhatók (pld. GASTELLU-ETCHEGORRY ET AL., 1999). Mivel a modellek kevés felhaszná-
lónak állnak rendelkezésére, a bemeneti paraméterek a felszín részletes kvantitatív adatain alapulnak, továb-
bá a modellek igen számítás-igényesek, a gyakorlatban egyel re az izotróp visszaverésen alapuló, egyszer -
sített modellek alkalmazása terjedt el (ESA, 2002). 

Mindezek alapján a spektrális radiancia alapján a következ  összefüggéssel számíthatjuk ki a légkörön kívül 
mért reflektanciát: 
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ρTOA =
π · Lλ · d2

Es(λ) · cos θs
(22)

ahol

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

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

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

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

θs a Nap szöge a zenithez a felvétel készítése idején. 

(ESA, 2002) 

A ρTOA kiszámításával tehát korrigálható a legtöbb, különböz  Föld-Nap-távolságokból, napállászögekb l és 
Nap sugárzási teljesítmény-eloszlásából származó globális hatás. A nem korrigált globális hatások között a 
legjelent sebbek légköri hatások. A lokális hatások között korrigálandók még a domborzat hatásai, és a kö-
zelítésb l adódóan általában nem elhanyagolhatók az anizotróp visszaver dés okozta lokális eltérések, ame-
lyek az aktuális felszínborítástól is függnek. Ha célunk a növényzet vizsgálata, a különböz  id pontú felvéte-
lek összehasonlítását nehezíthetik még a növények fenológiai fázisainak eltérései (ld. II.4.1.1. fejezet). Végül 
igen jelent sek lehetnek a lokális légköri hatások (II.3.3.4. fejezet). 

A légköri hatások abszolút, fizikai modellezésen alapuló korrekciója évtizedek óta intenzíven kutatott téma, 
amelyben jelent s eredményeket értek el. A sugárzás és a légkör kölcsönhatásainak (ld. II.3.3. fejezet) szi-
mulációjára számos ún. légköri sugárzástranszfer-kódot alkottak (KNEIZYS ET AL., 1988; TANRÉ ET AL.,
1990; RAHMAN & DEDIEU, 1994; GASTELLU-ETCHEGORRY ET AL., 1999).

A modellek nagyszámú bemeneti paramétert igényelnek, mint például a szenzortulajdonságok, a felvételi 
geometria, a Nap pozíciója, a légköri körülmények és a felszíni reflektancia. Ezek közül egyesek (légköri 
körülmények, felszíni reflektancia) a felvételezéssel egyidej  helyszíni mérésekkel biztosíthatók. A légkör 
mindenkori vertikális szerkezetét, a légkörprofilt általában léggömbre telepített rádiószondás mérési adatok-
kal írják le (h mérséklet, légnyomás, vízg z-tartalom, harmatpont mérése különböz  magasságokon). Az 
aeroszolok mennyisége és eloszlása fotométerrel mérhet , vagy a horizontális látótávolságból becsülhet . A 
légköri hatásoktól mentes, „tiszta” felszíni reflektancia a m hold áthaladásával egy id ben végzett terepi 
radiométeres mérésekkel szolgáltatható. Mivel az ilyen mérési adatok – különösen archív felvételek esetén – 
csak igen ritkán állnak rendelkezésre, ezek helyettesítésére számos hibrid és relatív korrekciós eljárást dol-
goztak ki (ld. II.6.2.4.2., II.6.2.4.3. fejezetek). További lehet ség az ún. standard légkörmodellek, légkörpro-
filok alkalmazása, amelyek a sokéves meteorológiai statisztikák alapján írják le egy adott földrajzi szélesség 
adott évszakbeli átlagos vertikális légköri szerkezetét (pld. közepes szélesség, kontinentális, nyári légkörtí-
pus; arktikus, óceáni, téli légkörtípus). A standard modellek azonban nem képesek korrigálni azoknak a lég-
köri összetev knek változékonyságát, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják a radiancia-mérésekre: a 
vízg z és az aeroszolok így jelent s eltéréseket okozhatnak az egyes felvételek közt. 

A topográfiai hatások korrekciója fontos lehet a jelent s domborzattal rendelkez  dombos, hegyes területe-
ken. Mivel a napsugaraknak a beesési szöge és a megfigyelés iránya a domborzattal változik, a megvilágítási 
és visszaverési tulajdonságok a felszínborítástól független változatosságot mutathatnak a felvételeken. E ha-
tás korrekciójához a felvételezési és megvilágítási szögek ismerete, valamint az adott területre megfelel
részletesség  domborzatmodell szükséges. A normalizálási eljárások közül egyesek Lambert-i visszaver -
dést feltételeznek (COLBY, 1991; SMITH ET AL., 1980). Egyéb modellek képesek az anizotróp visszaver dés 
kezelésére, például megvilágítási- és visszaverési szögek közötti összefüggések empirikus, regressziós köze-
lítésével (HODGSON ÉS SHELLEY, 1993.)

II.6.2.4.2. Hibrid módszerek 

A hibrid módszereket kifejlesztésének ösztönz je a fentebb említett adathiány: az rfelvételek túlnyomó 
többségénél nincsen lehet ség a felvételezéssel egyidej  kiegészít  mérési adatok beszerzésére. A megoldás 
a felvételek saját radiometriai értékeinek használata: bizonyos alacsony reflektanciájú felszíni objektumok 
(s r , sötét vegetáció; mély és tiszta felszíni vizek stb.) alkalmasak arra, hogy segítségükkel magának a fel-
vételnek a radiometriai értékei alapján határozzuk meg egyes légköri paramétereket, például az aeroszolok 
mennyiségét. Mindezek után a mérési adatok helyett ezeket az empirikus úton kapott paramétereket használ-
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juk a sugárzástranszfer-modellek bemeneteként (VEEFKIND, 1999; SONG & WOODCOCK, 2003; KAUFMAN &
SENDRA, 1988; LIANG ET AL., 2001; OUAIDRARI & VERMOTE, 1999; WEN ET AL., 1999).

II.6.2.4.3. Felvétel-alapú relatív és statisztikai korrekciók 

A földfelszíni reflektancia kiszámítása bonyolult, sok bemeneti adatot igényl , számításigényes feladat. Sok 
távérzékelési alkalmazásnál nem szükséges és nem is célszer  a konkrét fizikai mennyiségek kiszámítása. 
Éppen ezért indult meg a relatív korrekciós és normalizálási eljárások kifejlesztése. Ezen módszerek célja, 
hogy igen kevés kiegészít  információ birtokában vagy akár csupán a felvétel adatai alapján kiküszöböljék 
például a változásvizsgálatoknál jelentkez  zavaró hatásokat. Az elmúlt évtizedekben számos különböz
módszert javasoltak és alkalmaztak különböz  esettanulmányokban (MARSH ÉS LYON, 1981; CHAVEZ, 1988;
1996).

Ha az elemzésben ugyanazon földfelszín-darabról több id pontban készölt felvételek szerepelnek, lehet vé 
válik a radiometriai kiegyenlítési vagy normalizációs módszerek használata. E módszerek egyik alapfeltevé-
se, hogy a különböz  id pontok között fellép  radiometriai hatások ered je jó közelítéssel lineáris természe-
t  (HALL ET AL., 1991; DU ET AL., 2002). E feltevés alapján a különböz  módszerek többféle eljárást hasz-
nálnak e hatások kiküszöbölésére, beleértve a légkör által okozott eltéréseket, a szenzorok kalibrációjának 
különbségeit és változásait, a megvilágítás és a megfigyelés szögének különbségeit (DU ET AL., 2002). Ösz-
szefoglalóan elmondható, hogy a módszerek mindegyike lineáris transzformációt használ a tárgyfelvételnek 
a referencia-felvétel radiometriai szintjére korrigálásához. Ennek a kivitelezése többféle módon történhet. 
HALL ÉS BADHWAR (1987), valamint HALL ET AL. (1991) közel változatlan visszaverés  sötét és világos fel-
színi objektumokat (Dark and Bright Objects, DBO) azonosít a felvételen. SCHOTT ET AL. (1988), valamint 
SALVAGGIO (1993) változatlan felszíni objektumokat (Pseudo-Invariant Features, PIF) használ. Fontos meg-
jegyezni ugyanakkor, hogy a szerz k minden esetben vizuálisan, vagy manuális eljárással meghatározott kü-
szöbértékekkel azonosítják a felvételeken a normalizációhoz használandó objektumoknak megfelel  pixel-
csoportokat. Ez a módszerek szubjektivitását er síti, és a normalizáció min ségét károsan befolyásolhatja. 

DU ET AL. (2002) kidolgozott és tesztelt egy olyan módszert, amely az ugyanazon területr l különböz  id -
pontokban, ugyanolyan hullámhosszon készült felvételeken automatikusan és objektív módon választja ki a 
két felvételi id pont között változatlan, stabil felszíni objektumokat, az invariánsokat. Ehhez a szerz k
többid pontú f komponens-analízist használnak, az invariánsok megbízhatóságát, min ségét korreláció-
vizsgálatokkal és egy második, ellen rz  f komponens-analízissel végzik. 

YUAN ÉS ELVIDGE (1996) áttekintett és összehasonlított számos rendelkezésre álló relatív normalizációs 
módszert. A szerz k szerint a lineáris regresszión alapuló, a két felvétel „konstans” területeinek statisztikáit 
felhasználó módszerek adják a legjobb eredményeket. SONG ET AL. (2001) nyolc abszolút/hibrid és egy rela-
tív radiometriai korrekciós eljárást hasonlítottak össze Landsat TM rfelvételek felhasználásával. Az általuk 
tesztelt relatív korrekciós eljárás alapelve, amelyet „Ridge módszer” néven említenek, hasonló DU ET AL
(2002) módszeréhez: a két id pontú szórásdiagramon azonosított empirikus vonal alapján határozzák meg a 
felvételek normalizálásához szükséges lineáris regressziós együtthatókat. SONG ET AL. (2001) úgy találták, 
hogy legtöbb esetben a legegyszer bb korrekciók adják a legjobb eredményt: abban az esetben, ha a felszíni 
reflektancia értékeire nincsen feltétlenül szükség, a szerz k a felvétel-alapú vagy a relatív radiometriai kor-
rekciós módszerek alkalmazását javasolják. 

Érdemes megjegyezni, hogy a relatív módszerek és a sugárzástranszfer-modellek kombinálásával végs  so-
ron csaknem „abszolút” korrekciót végezhetünk egy egész több id pontú felvétel-sorozatra, ha legalább egy 
felvételre rendelkezésre állnak a légkörre és a szenzortulajdonságokra vonatkozó adatok (HALL ET AL., 
1991).
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II.7. A felvételek elemzése 

A felvételek elemzésének végcélja, hogy a megfigyelt, mért adatokból a valós adatokra következtessünk. Az 
el feldolgozás során a végcélnak megfelel  mértékben közelítettük az II.1.2. fejezetben G’-vel jelölt függ-
vényt, amely a mért adatok és a megfigyelhet  univerzum közötti kapcsolatot írja le; az elemzés során célunk 
az F’ függvény közelítése, amely a megfigyelhet és a valós univerzumok kapcsolatát definiálja. 

Az el feldolgozás (II.6. fejezet) során el állt, mátrixba rendezett adathalmazból különböz  komplexitási 
szinteken nyerhetünk információkat. A bonyolultsági szint alapvet en attól függ, hogy hányfajta szemszög-
b l, milyen szempontrendszer alapján kívánjuk az elemzéseket elvégezni. A szempontrendszer felépítésénél 
alapvet en háromfajta szempontot különíthetünk el: fizikai, térbeli és id beli szempontokat. 

A fizikai szempontok els sorban a tárgy fizikai állapotára és kémiai összetételére vonatkoznak. A térbeli jel-
lemz k a tárgyak térbeli elhelyezkedését, kiterjedésüket és eloszlásukat adják meg. Az id beli megközelítés-
sel a fizikai és térbeli tulajdonságok id beli változásáról kaphatunk információkat, s ezek segítségével fo-
lyamatokat, változásokat írhatunk le.  

Ahhoz, hogy egy távérzékelési eszközzel készített felvételb l kinyerjük az aktuális kutatás szempontjából 
fontos információkat, összetett adatelemzési eljárások állnak rendelkezésünkre. Az elemzési módszerek a 
kinyerni kívánt információ jellege alapján két nagy csoportba: a kvalitatív és a kvantitatív módszerek cso-
portjába sorolhatók. 

II.7.1. Kvalitatív radiometriai elemzési módszerek 

Kvalitatív elemzéseket abban az esetben végzünk, ha célunk: 

• A földfelszíni objektumok elkülönítése, a felszínborítás vizsgálata véges számú kategória alapján, 

• Több id pontú felvétel-adatbázis alapján az egyes kategóriák konverziójának, a területi kiterjedés 
változásainak vizsgálata és leírása. 

A felvételek egyszerre hordoznak spektrális, térbeli/geometriai és (több id pontú felvételek esetén) id beli 
információkat. Mindezen információk értelmezésével, a számunkra fontos információk kinyerésével vagy 
kiszámításával egy újabb információs szintet hozunk létre: ez a tematikus szint. Hogy ezt a szintet elérhes-
sünk, különböz  feldolgozási (interpretációs) technikákat alkalmazunk. 

Az interpretáció döntéshozási folyamat, amely során a felvétel egyes elemeit meghatározott szempontrend-
szer alapján felismerjük, földfelszíni objektumokhoz kötjük és diszkrét kategóriákba soroljuk (BUITEN,
1993). A kategóriák kialakítása mindig a kutatás szempontjából releváns jellemz k alapján történik. 

E technikák között az alapvet  különbség az, hogy mekkora szerepet játszik az ember a tematikus informáci-
ós szint létrehozásában, felépítésében. Alapvet en kétfajta interpretációs módszer létezik: vizuális és digitális 
interpretáció. BUITEN (1993) alapján egy kép értelmezéséhez kilenc interpretációs elemet különíthetünk el: 
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1. táblázat: Egy felvétel értelmezéséhez használható interpretációs elemek BUITEN (1993) szerint. 

1. Alak:  A vizsgált tárgy specifikus alakja. 

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

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

4. Árnyék: Az esetleg más módon nem megfigyelhet  tárgyakat láthatóvá teheti a karakterisztikus 
árnyékuk. Az árnyékból a tárgy magasságára is következtethetünk. 

5. Mintázat: A megfigyelt tárgy mintázata utalhat természetes vagy mesterséges voltára, de gondol-
hatunk a geomorfológiai jegyekre is, vagy például mez gazdasági terület esetén a m -
velési ágak jellemz  mintázataira, a területhasználati jellemz k megjelenésére stb.  

6. Szerkezet 

(textúra): 

Az egyes tárgyak színének térbeli eloszlása szintén lehet vé teheti az azonosítást. 
Kvalitatív alapon használhatjuk például a durva, finom, szabályos, szabálytalan, fona-
las, szemcsés stb. jelz ket. Kvantitatív alapon matematikai módszerekkel számíthatjuk 
ki a kép egy adott darabjára (pld. 5*5 pixeles mozgó ablakra a szórásértékek kiszámí-
tása stb.).  

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

8. Asszociáció: A tárgyak egymás közti kapcsolatainak elemzése el segíti a kép egyes részeinek azo-
nosítását. Ehhez általános ismeretek, valamint földrajzi, fizikai illetve egyéb szakmai 
tudás lehet szükséges. Például egy h t vizet használó er m vet általában folyó mellé 
telepítenek; ipari terület város közelségét jelezheti stb. 

9. Felbontás: A szenzor felbontása meghatározza a még megkülönböztethet  tárgyak méretét. A fel-
ismerhet ség természetesen függ a kontraszttól, a tárgy környezetét l is.  

Ha több id pontú felvétel, illetve térkép is rendelkezésre áll, akkor ezekhez az elemekhez járulhat még egy 
tizedik interpretációs elem: az id beliség. Ez igen fontos kiegészít  információkat nyújthat, s az összes többi 
interpretációs kritériumhoz kiegészítéseket szolgáltathat. Például a mez gazdasági parcellákon a termesztett 
növények a vetés, betakarítás id pontja, a biomassza nagyságának különböz  értékei alapján több id pontú 
felvételeken kit n en elkülöníthet k. 

II.7.1.1. Vizuális interpretáció 

Ez a legrégebbi interpretációs módszer, amely teljes egészében az ember kognitív és asszociatív képességein 
alapul. Az interpretációs elemek mindegyike alkalmazható. El feltétele, hogy megfelel en kontrasztos, a 
vizsgált témát a lehet  legjobban kihangsúlyozó képet jelenítsünk meg (akár szürkeárnyalatos kép, akár szí-
nes kompozitok formájában). A képek tehát el feldolgozást igényelnek. A kontrasztfokozási technikák mel-
lett fontos lehet a térképi koordinátarendszerbe transzformálás. Az így el állított digitális rfotótérképek al-
kalmasak az interpretáció elvégzésére, a terepi munkára. Az interpretáció során különböz  osztály- illetve 
kategóriarendszereket használhatunk, a munka célkit zéseinek megfelel en. A kiegészít  információk intel-
ligens kezelése, az ember képességeinek kihasználása lehet vé teszi például a spektrálisan és textúra alapján 
nem elkülöníthet , funkciójában különböz  kategóriák elkülönítését is. Kiegészít  adatként más id pontú 
felvételek, térképek, terepi adatok használatosak. 

E technika el nye, hogy nagyban építhet például a nagy múlttal rendelkez légifényképezés tapasztalataira: a 
hamisszínes infravörös légifelvétel standard színeinek megfelel  színkompozitok a térképez  m holdak leg-
nagyobb részének felvételeib l el állíthatók. A légifelvételek elemzésében jártas szakemberek - 
interpretátorok - így képesek a megfelel rfelvételek elemzésére is, szaktudásuk kihasználható.  

Hátrányként említhet  a rendkívül nagy gyakorlat- és él munka-igény, valamint az emberi tényez b l adódó 
szubjektivitás. Vizuális interpretáció esetén a megismételhet ség kritériuma nem teljesül: ugyanaz az 
interpretátor sem fogja kétszer teljesen ugyanúgy értelmezni az adott felvételt, több interpretátor munkája 
között pedig még jelent sebb eltérések lehetnek. 
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II.7.1.2. Képosztályozás 

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

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

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

Különösen radarképek esetében kap nagy szerepet a geometriai információk bevonása a klasszifikációba. 
Optikai felvételeknél is hasznos lehet azonban ez az eljárás, hiszen hozzájárulhat a klasszifikáció eredménye-
inek javításához. Ennek két leginkább elterjedt módja a textúra-elemzés illetve a képszegmentáció (ld. II.7.3. 
fejezet). 

A tanításnak nevezett folyamat során felállítjuk azokat a kritériumokat, amelyek alapján a minták felismer-
het k (HORD, 1982). A tanítás (training) történhet automatikusan vagy felügyelt módon.

II.7.1.2.1. Automatikus (nem-felügyelt) osztályozás 

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

A máig legelterjedtebb automatikus osztályozási módszer az ISODATA (Iterative Self-Organizing Data 
Analysis Technique) algoritmuson alapszik (TOU ÉS GONZALEZ, 1974). A módszer egyszer  spektrális távol-
ságon alapuló döntési szabályra épül, de iteratív, azaz többször végrehajtja a képosztályozást, minden alka-
lommal az el z  osztályozási ciklus eredményét használva bemenetként. 

Az alábbiakban az Erdas Imagine programcsomagban megtalálható ISODATA implementációt ismertetem 
ERDAS (1997) alapján.  

Az els  lépés az osztályok maximális számának meghatározása. A felvételsávok átlag- és szórásértékeinek 
felhasználásával ezután meghatározzuk a kiindulási osztályátlagokat. Ezek egyenletes eloszlásban helyez-
kednek el a (μ1−σ1, μ2−σ2, ..., μn−σn) és (μ1+σ1, μ2+σ2, ..., μn+σn) koordináták között húzódó egyenesen 
(ahol μ az adott sáv pixeleinek átlagértékét, σ a szórását, n a sávok számát jelenti). Ezt szemlélteti két sáv 
esetére (két dimenzióban) a 21. ábra. A kiindulási osztályátlagokat ebben az esetben tehát úgy határozzuk 
meg, hogy egyenletesen oszoljanak el a (μA−σA, μB−σB) és (μA+σA, μB+σB) koordinátájú pontok között. 
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21. ábra: Az ISODATA osztályozás kiinduló lépése: a kiindulási osztályátlagok (piros csillagok) 

meghatározása. μ a felvételsávok pixelértékeinek átlagát, σ a szórását jelenti. 

A kiindulási osztályátlagok felhasználásával megkezd dik az osztályozás: egyszer  euklideszi spektrális tá-
volság-számítás alapján a felvétel minden pixelét a legközelebbi osztályhoz soroljuk (22. ábra). 

22. ábra: Az osztályozás els  iterációja: a kiindulási osztály-átlagok alapján minden pixelt a 
spektrálisan legközelebb es  osztályba sorolunk. A piros csillagok az osztályátlagokat, a feke-

te pontok a pixelértékeket, a zöld vonalak az osztályok közötti határokat jelölik. 

A következ  lépésben megkezd dik az „önszervez dés”: minden osztályra kiszámoljuk az oda sorolt pixelek 
átlagértékét. Így az osztályátlagok elkezdenek „mozogni” (23. ábra).  
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23. ábra: Az osztályozás második iterációja. Az els  menetben kapott osztályok összes pixele 
alapján újraszámoljuk az osztályátlagokat, és újracsoportosítjuk a pixeleket. A piros csillagok 
itt is az osztályátlagokat, a fekete pontok a pixelértékeket, a zöld vonalak az osztályok közötti 

határokat jelölik. 

A második iterációtól kezdve az osztályozás tehát önszervez d . Az osztályátlagok addig mozognak, amíg 
meg nem találják az adatstruktúrában fellelhet  s r södések, azaz az osztályok valódi középpontjait. Termé-
szetesen ehhez elegend  iterációra van szükség. Bizonyos számú iteráció elteltével a változások általában 
minimálisra csökkennek; ilyenkor felesleges tovább folytatni az osztályozást. Erre az esetre alkalmazható a 
konvergencia-küszöb: ha két iteráció között az átcsoportosított pixelek aránya néhány százalék alá csökken, 
az osztályozás befejezhet .

II.7.1.2.2. Tanulóterületes (felügyelt) osztályozás 

Felügyelt (tanulóterületes) osztályozás esetén a tanítási folyamatot az elemzést végz  személy szabályozza 
közvetlenül. A felhasználó maga választja ki azokat a pixeleket, amelyek bizonyos felszínborítási elemeknek 
felelnek meg. Ehhez vizuális felismerést alkalmaz, amelyhez kiegészítésként más forrásokat is használhat 
(pl. légifényképet, terepi adatokat, térképeket). Az adatok ismerete és a kívánt osztályok meghatározása 
szükséges a klasszifikáció megkezdése el tt. A minták azonosítása által a felhasználó „betaníthatja” a számí-
tógépet a hasonló tulajdonságokkal rendelkez  pixelek csoportjainak elkülönítésére. Ha a klasszifikáció 
megfelel en pontos, a végeredményként keletkez  osztályok az adathalmazon belül megfelelnek a felhaszná-
ló által eredetileg definiált kategóriáknak. A „tanítási folyamat” alatt a felhasználó valójában részleges fotó-
interpretációt végez. A minták, ún. tanulóterületek megadásakor az interpretációs elemek mindegyike hasz-
nálható. A felügyelt tanulóterületes osztályozás során a kép kis részére rendelkezésre álló tudást (terepi ada-
tok, térképek stb.) terjesztjük ki a kép egészére.  

Multispektrális osztályozás el készítésekor a tanítási folyamat során tehát olyan jellemz  érték-csoportokat 
definiáltunk, amelyek ideális esetben jellemzik, elkülönítik egymástól a tanulóterületeket illetve - végs  so-
ron - az osztályokat. Minden jellemz  érték-csoport megfelel egy osztálynak, és a klasszifikáció során a dön-
tési szabály használatakor, annak egyik bemen  értékeként annak eldöntését határozza meg, hogy a kép adott 
pixele mely osztályba kerül.  

Miután meghatároztuk a jellemz  értékeket, a klasszifikációs döntési szabályok használatával a kép pixeleit 
ezen értékek alapján képzett osztályokba soroljuk. A döntési szabály olyan matematikai algoritmus, amely a 
jellemz  értékek adatai alapján végrehajtja a pixelek különböz  osztályokba történ  csoportosítását.  

A szakirodalomban igen sokféle algoritmust találunk. Az egyik legelterjedtebb és leghatékonyabb módszert a 
legnagyobb valószín ség (maximum likelihod) elvén alapuló algoritmus, amelyet MOLENAAR (1993) alapján 
ismertetek. 
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Az eljárás lényege, hogy a pixel értékei és a jellemz  értékek alapján kiszámítjuk annak a valószín ségét, 
hogy a pixel az adott osztályhoz tartozik. (Fontos megjegyezni, hogy a priori azt feltételezzük, hogy az 
egyes osztályokhoz tartozó értékek normális Gauss-eloszlást mutatnak.) Ezek után a döntés meghozásakor a 
pixel abba az osztályba kerül, amelyhez a legnagyobb valószín séggel tartozik. Az osztályozás lépései a kö-
vetkez k: 

• A normális eloszlás-függvény szintvonalai (ill. 3 és többsávos felvétel esetében: szintfelületei) ellipszisek 
(ellipszoidok ill. hiperellipszoidok). Minden egyes jellemz  osztályátlag-érték köré ellipsziseket rajzo-
lunk. Az ellipszisek nagysága és elhelyezkedése az osztályhoz tartozó jellemz  értékek eloszlásától függ.  

• Az átlagtól különböz  távolságra húzódó ellipszisek különböz  valószín ségi szinteket reprezentálnak. 
Minél nagyobb egy osztályon belül a számértékek szórása, annál nagyobb az ellipszis – és annál nagyobb 
az esélye annak, hogy adott pixel abba az osztályba kerül. 

Megjegyzend , hogy a vizsgálandó dimenziók száma a sávok számával egyenes arányban n . Ez az eljárás 
tehát igen számításigényes: hiperspektrális felvételek esetében akár többszáz dimenziós hiperellipszoidokkal 
is dolgozhat az algoritmus. Cserébe viszont az osztályozás - normális eloszlást mutató osztályok esetén – 
rendkívül jó eredményeket szolgáltat. A számítógépek teljesítményének növekedésével pedig a számítás-
igényesség egyre kevésbé limitáló tényez .

24. ábra: A legnagyobb valószín ség elvén m köd  osztályozási eljárás koordinátageometriai 
szemléltetése. Példaként a vízszintes tengelyen az elképzelt kép 3. sávjának számértékeit, a 
függ leges tengelyen a 4. sáv számértékeit ábrázoltuk. A bet k a különböz  osztályok tanuló-
területeinek pixelértékeit jelentik. A koncentrikus ellipszisek azonos valószín ségi szinteket je-
leznek, középpontjaik az osztályátlagok, elhelyezkedésük és nagyságuk a pixelértékek elosz-
lásából, szórásából adódik. A példaként ábrázolt két pixel közül az 1-essel jelölt a „C” osztály-

ba, a 2-essel jelölt az „U” osztályba kerül. (LILLESAND ÉS KIEFER, 1987 alapján)

II.7.2. Kvantitatív radiometriai elemzési módszerek 

A kvantitatív elemzési módszerek alapvet en abban különböznek a kvalitatív módszerekt l, hogy a távérzé-
kelt felvételeket mérésekként kezeljük. Mivel minden távérzékelt felvétel a radiancia mérésén és annak (kó-
dolt) rögzítésén alapul (ld. II.5.2 és II.5.3), a folyamat megfordítható, és a felvételek kódolt számértékei 
megfeleltethet k egy adott sugárzás-mennyiségnek. Megfelel  el feldolgozás után (ld. II.6.2.4. fejezet) így a 
földfelszíni objektumok visszaverési tulajdonságain keresztül mennyiségi információkat hordozó, objektív 
mér számokhoz jutunk. Ezek fontos tulajdonsága, hogy – a kvalitatív-tematikus elemzések diszkrét értékei-
vel, kategóriáival szemben – folytonosak.

A kvantitatív módszerek alkalmazásához körültekint  és alapos el feldolgozásra van szükség.  
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Kvantitatív elemzéseket abban az esetben végzünk, ha célunk: 

• A földfelszíni objektumok visszaverési tulajdonságainak fizikai, számszer  vizsgálata (pld. ha a vég-
cél fizikai-kémiai paraméterek kiszámítása reflektancia-modellek invertálásával), 

• Több id pontú felvétel-adatbázis alapján a földfelszíni folyamatok mennyiségi leírása. 

II.7.2.1. Vegetációs indexek 

A növényzet távérzékelési alapú vizsgálata, állapotfelmérése és monitoringja az egyik legintenzívebben ku-
tatott téma. A növényzet biofizikai tulajdonságaival kapcsolatos visszaverési jellemz k jól megfigyelhet k
távérzékelési módszerekkel. Több mint három évtizede folynak kutatások a növényzet biofizikai tulajdonsá-
gainak vizsgálatára különböz  hullámhossz-tartományú felvételsávok digitális pixelértékeinek vagy 
reflektanciáinak segítségével (CLEVERS, 1993). A több sávban mért radiometriai értékek arányait felhasznál-
va született meg a vegetációs indexek népes családja. Az indexek megalkotásának f  célja a növényekre jel-
lemz  radiometriai mintázat kihangsúlyozása és kvantitatív információk kinyerése a növényzetr l
(YOSHIOKA ET AL., 2000). A vegetációs indexek általában a növényzet sajátos visszaver déséb l adódó nagy 
kontrasztot aknázzák ki a vörös és a közeli infravörös tartomány között (ld. II.3.4.3. fejezet). A rendkívül 
sokfajta vegetációs index közül a legszélesebb körben az NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 
használata terjedt el, amelynek kiszámítása a következ képpen történik: 

NDVI =
QNIR – QR

 QNIR + QR (23)

ahol

QR a vörös sávban mért radiometriai érték,  

QNIR a közeli infravörös sávban mért radiometriai érték. 

Az NDVI használata az utóbbi évtizedekben igen elterjedt a kvantitatív távérzékeléses növényzet-
vizsgálatokban. Az NDVI értéke a normalizálás következtében –1 és +1 közötti értéket vehet fel. A vizsgála-
tok szerint er sen korrelál a növényzet olyan tulajdonságaival, mint a levélfelületi index (LAI), a levelek klo-
rofill-tartalma, és a fotoszintetikus aktivitás. Ugyanakkor fontos belátni, hogy a vegetációs indexek, így az 
NDVI is, számos biofizikai paraméter hatását integrálják, ezért azok külön-külön nem számíthatók egyértel-
m en. Az NDVI inkább egy általános, integrált képet ad a növényzet vitalitásáról. Éppen ezért sokféle véle-
mény látott napvilágot a vegetációs indexek felhasználásáról a kvantitatív növényzet-vizsgálatokban. 
MICHENER ÉS HOUHOULIS (1997) például sikerrel alkalmazták az NDVI-t az árvíz okozta változások kvanti-
tatív leírására egy erd s ökoszisztémában. GAMON ET AL. (1995) azt találták, hogy az NDVI jól használható 
az LAI becslésére. Ugyanakkor SADER ET AL. (1989) radiometriailag korrigálatlan rfelvételek használatakor 
nem találtak egyértelm  korrelációt az NDVI és a biofizikai paraméterek közt. PEDDLE ET AL. (1999) az 
NDVI, valamint terepi és laboratóriumi mérések felhasználásával próbálták megbecsülni az LAI, a nettó 
primer produkció (NPP) és a növényi biomassza értékeit; azt találták, hogy az NDVI nem tükrözi teljes egé-
szében a növényzet biofizikai paramétereinek változékonyságát. QI ET AL. (1995) szerint az NDVI értékét 
er sen befolyásolják olyan körülmények, amelyek nem függenek a növényzett l, mint például a talaj nedves-
ségtartalma, színe, és levélzet holt anyag-tartalma. SONG ÉS WOODCOCK (2003) kimutatták, hogy az NDVI 
értékét jelent sen befolyásolják a légköri körülmények, a látószög és a domborzati hatások.  

II.7.2.2. A spektrális tér transzformációi 

Multispektrális felvételek esetében a felvétel képpontjai radiometriai értékeik alapján elhelyezhet k a 
spektrális térben (ld. II.6.1. fejezet). A növényzet és a talaj kvantitatív távérzékeléses vizsgálata lehetséges a 
spektrális tér elforgatásán alapuló eljárással, a felvétel sávjainak lineárkombinációja segítségével. 

A f komponens- (vagy Karhunen-Loeve-) transzformáció els  lépése egy sajátérték-transzformáció, amely-
nek során a kovariancia-mátrix alapján kiszámítjuk a sajátvektorokat, sajátértékeket, és az eredeti felvétel 
intenzitás-értékeit a sajátvektorok által meghatározott koordináta-rendszerbe transzformáljuk. Ennek ered-
ményeként az eredeti felvétel-sávok közötti korreláció megsz nik, és az új f komponens-sávok sorrendben 
egyre csökken  mérték  varianciát tartalmaznak. A f komponens-transzformáció relatív, hiszen a sajátvek-
torok és –értékek függnek az adott felvételt l. „Hagyományosan” a f komponens-transzformációt alkalmaz-
zák a felvétel-sávok számának csökkentésére: a sávok közötti korreláció megszüntetésével, a f komponens-
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sávok kiszámításával az adatrendszert úgy tudjuk csökkenteni, hogy közben a benne lév  információ alig, 
vagy szabályozottan csökken (CSORNAI ÉS DALIA, 1991).

A f komponens-analízis (és –transzformáció) speciális esete, amikor nem egyazon felvétel spektrális teré-
ben, hanem több, különböz  id pontú felvételen dolgozunk. Ennek alapfeltétele, hogy a felvételek ugyanazt 
a földfelszín-darabot ábrázolják, geometriailag összevethet k legyenek, és spektrális terük megegyezzen (az-
az képsávjaik hasonló hullámhossz-tartományúak legyenek). Az ilyen elemzések legegyszer bb esete a vál-
tozás-vizsgálatokban jól használható páronkénti f komponens-analízis (ld. II.8.2. fejezet). 

A Tasseled Cap- (TC-) transzformáció ezzel szemben abszolút, fizikai alapokon nyugszik. Meghatározásá-
hoz a felvételen el forduló legfontosabb felszíni összetev k (talaj, növényzet, víz) laboratóriumban és tere-
pen mért radiometriai tulajdonságait vesszük alapul, és meghatározzuk a spektrális térben ezekre jellemz
irányokat. A spektrális karakterisztika ismeretében minden szenzorra egyértelm en meghatározható egy for-
gatási mátrix, amely azután minden, az adott szenzorral készült felvételre alkalmazható (leszámítva a kalib-
ráció változásait és a szenzoröregedést; ebben az esetben újra kell számolni). A fenti alapötletb l kiindulva 
KAUTH ÉS THOMAS (1976) dolgozta ki a Tasseled Cap-transzformációt (amelyet a szerz k nevéb l Kauth-
Thomas- vagy K-T-transzformációnak is neveznek), eredetileg a Landsat m holdak MSS (MultiSpectral 
Scanner) szenzorára. CRIST ÉS CICONE (1984) számították ki a transzformáció paramétereit a Landsat TM 
(Thematic Mapper) szenzorra, ahol az eredményül kapott transzformált értékek száma a nagyobb spektrális 
információ-tartalom miatt jelent sen megn tt. Az azóta eltelt id ben egyre több új szenzorra határozták meg 
a paramétereket. A K-T-transzformációt széleskör en alkalmazzák a növényzet kvantitatív megfigyelésére 
(CSORNAI ÉS DALIA, 1991). A transzformáció kvantitatív változókat eredményez, Landsat TM/ETM+ ese-
tében a három legjelent sebb az ún. fényesség (brightness), zölder sség (greenness) és nedvesség (wetness). 
A fényesség leginkább a látható tartományú felvétel-sávok értékeit összesíti, és a talajvonalat reprezentálja. 
A zölder sség a vegetációs indexekhez hasonlóan a vörös és közeli infravörös sávok közötti kontrasztot 
hangsúlyozza ki, a növényzet vitalitásáról szolgáltat információt. A nedvesség a középs  infravörös sávok 
információ-tartalmát aknázza ki, így a felszín nedvesség-tartalmával korrelál. 

Fontos megjegyezni, hogy – bár a transzformáció „abszolút”, fizikai alapokon nyugszik – a radiometriai tor-
zító hatások éreztetik a hatásukat: a lineáris torzító hatások elforgathatják, nyújthatják és eltolhatják a TC-
változók terét, a nemlineáris torzító hatások pedig ennél bonyolultabb változásokat idéznek el  (HALL ET 
AL., 1991). SONG ÉS WOODCOCK (2003) demonstrálták, hogy a nedvesség-értékek igen kevéssé érzékenyek 
a domborzati hatásokra, a különböz  látószög-értékekre és a légköri hatásokra. Ugyanebben a munkában a 
szerz k azt is bemutatják, hogy a légköri hatások csökkentik az NDVI és a zölder sség-értékeket, ugyanak-
kor növelik a nedvesség értékét. A zölder sség-értékek az NDVI-hez hasonlóan korreláltak a levélfelülettel 
és a növényzet vitalitásával; fontos különbség ugyanakkor, hogy a zölder sség kiszámítása a sávok 
lineárkombinációjával, és nem a sávok arányának kiszámításával történik, így a légköri hatásokra kevésbé 
érzékeny (SONG ÉS WOODCOCK, 2003).

II.7.3. A térbeli információk bevonása az elemzésekbe 

A fent leírt radiometriai elemzési módszerek pusztán a képpontok spektrális radiometriai értékeit, „színét” 
veszik figyelembe. Az interpretációs elemek (1. táblázat) között azonban szerepel a mintázat, a textúra, az 
asszociáció is, amelyek a felszíni objektumok térbeli jellemz ivel kapcsolatosak. 

A digitális képelemzési technikák fejl désével mind több és több interpretációs elemet vonhatunk be a vizs-
gálatokba. Az ember által végzett, vizuális interpretáció során az interpretációs elemek egymással kombiná-
lódva, sokszor „tudat alatt” vezetnek az adott objektum felismerésére. A digitális interpretáció során az alap-
vet  probléma az ember által felismert interpretációs elemek egzakt, matematikai megfogalmazása (pld. mi-
lyen matematikai paraméterekkel írható le egy „durva” és egy „sima” felszín; mit jelent az, hogy egy objek-
tum „szabályos” vagy „szabálytalan” alakú stb.). 

II.7.3.1. Textúra-elemzés 

Minden monokróm, szürkeértékeket tartalmazó kép (felvétel) leírható egy olyan kétdimenziós f(i,j) függ-
vénnyel, ahol i és j a képpontok síkbeli koordinátáinak felelnek meg. A több sávból álló, multispektrális vagy 
multitemporális képek a sávok számának megfelel  számú ilyen függvénnyel írhatók le. A szürkefokozatok 
(radiometriai értékek) képen belüli változékonysága ebben a felfogásban térbeli frekvenciák segítségével 
írható le: a gyors változások magas frekvenciát, a lassú, átmenetes változások alacsony frekvenciát képvisel-
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nek. Az éles határvonalak („élek”) magas frekvencia-komponenst feltételeznek (GERBRANDS, 1993; ERDAS,
1997).

BUITEN (1993) alapján a képfeldolgozás kontextusában textúra alatt a kép egy olyan helyi tulajdonságát ért-
jük, amely bizonyos területhez vagy kiterjedéshez rendelhet . A szürkefokozati (azaz monospektrális radio-
metriai) értékek térbeli eloszlása adja egy-egy szegmens (ld. lejjebb) textúráját, és megadja a zaj vagy a 
strukturális mintázat jellegét. Kvalitatív alapon olyan jelz kkel jellemezhet , mint durva, finom, szabályos, 
szabálytalan, fonalas, sima stb. Kvantitatív mérése a statisztikai textúra-elemzés módszereivel lehetséges. A 
textúra fogalma szoros kapcsolatban van a térfrekvenciákkal. 

A térbeli frekvenciák tanulmányozására két módszer terjedt el a képfeldolgozásban. 

Bizonyítható, hogy bármely f(x) egydimenziós függvény (amely ebben az esetben egy pixelsornak felel meg) 
egyértelm en megfeleltethet  valamely szinusz- és koszinusz-tagokból és a hozzájuk rendelt együtthatókból 
álló Fourier-sornak. Az f(x) függvény így felírható a szinusz- és koszinusz-komponensek 
lineárkombinációjaként. A képfeldolgozásban széles körben alkalmazott Fourier-transzformáció az eredeti 
képet a valós térb l a „frekvenciatérbe” transzformálja. 

A másik, mozgóablakos módszerrel az eredeti kép transzformációja nélkül tanulmányozhatjuk a térbeli frek-
venciákat. A statisztikai textúra-paraméterek kiszámítása általában így történik. Egy a · b pixelb l álló ab-
lakkal (a és b páratlanok és általában a = b, azaz az ablak négyzet alakú),  a kép bal fels  sarkából kiindulva, 
balról jobbra haladunk végig az egyes pixel-sorokon, megismételve a m veletet a kép minden sorára (felülr l
lefelé). A m veletet a 25. ábra szemlélteti. Minden egyes pixelpozíciónál elvégezzük a számítást az egész 
mozgóablak pixelértékei alapján, majd az eredményképben a középs  pixel pozícióján tároljuk a számítás 
eredményét. Az eredménykép mérete megegyezik a bemeneti kép méretével. 

25. ábra: A mozgóablakos számítás menete. A kékkel jelzett (itt 3x3-as méret ) ablakra számított 
értékek tárolódnak az eredményképben a pirossal jelzett pixel (i,j) koordinátáin, majd a számí-
tás az egész ablak jobbra mozdulásával megismétl dik az (i+1,j), (i+2,j) stb. képpontokra. Ha 
az ablak eléri a kép jobb szélét, a következ  sor elejér l folytatódik a számítás, így az egész 

képen végighaladunk, balról jobbra és felülr l lefelé. 

Textúra-analízishez legtöbbször statisztikai mutatókat számítunk: az ablakon belüli pixelek szórását, illetve 
varianciáját. Ebben az esetben a magas térbeli frekvenciákat er sítjük, az éleket kiemeljük (ez szolgálhat 
kés bb alapul a szegmentációhoz). (A medián- illetve átlagszámítás a zajsz réshez, az élek simításához, az 
alacsony térbeli frekvenciák er sítéséhez és a magas frekvenciák kisz réséhez használatos.) A mozgóablakos 
variancia-számítás a következ  képlettel történik: 

σ2 =
Σ(xij – M)2

 n – 1 (24)

ahol

σ2 a variancia, 

xij az (i,j) koordinátájú pixel értéke, 

n a mozgóablak pixeleinek száma, 
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M a mozgóablak pixeleinek átlaga, amit az M =
Σxij

 n  képlettel számítunk. 

(ERDAS, 1997)

A lokális textúra-mutatókat tartalmazó, a fentiek alapján kiszámított eredménykép (eredménymátrix) közvet-
lenül bevonható a képosztályozásba. 

II.7.3.2. Képszegmentáció 

A képszegmentáció lényege, hogy a kép felosztása egymással összefügg , homogén, a szomszédaiktól elkü-
lönül  területekre, amelyeket régióknak vagy szegmenseknek nevezünk. (A továbbiakban a szegmens vagy 
szegmentum megnevezést használom a szegmentáció által lehatárolt, homogén képterületekre.) 

A szegmentáció elvégezhet  közvetlenül a szürkeértékek (monokróm radiometriai pixelértékek) alapján, il-
letve olyan textúra-mutatók bevonásával, mint az átlag, a variancia stb. (ld. fent). A szegmentációs módsze-
rek alapvet en két nagy csoportra, a régió- és a kontúr alapú módszerek csoportjára bonthatók. 

A régió alapú képszegmentációs módszerek közvetlenül csoportosítják a hasonló tulajdonságokkal rendelke-
z , térben is összefügg  pixeleket; ezek a pixelcsoportok alkotják a szegmentáció eredményét.  

A kontúr alapú módszerek a kép egyes régiói közti határokat, kontúrokat azonosítják. Mivel az észlelt kontú-
rok nem mindig összefügg k, ez a megközelítés nem vezet közvetlenül a szegmentáció végeredményéhez; 
sokféle eljárás létezik a zárt, „csontváz-szer ” kontúrok el állítására (FJORTOFT, 1999). 

Az egyidej leg elemzett spektrális sávok számától függ en a szegmentációs módszerek között megkülön-
böztethetünk monospektrális/monotemporális, illetve multispektrális/multitemporális módszereket. El bbi-
eknél csak egyetlen sáv (szürke)értékeit elemezzük, ilyenkor a többsávos vagy többid pontú felvételek 
elemzésekor képsávonként külön-külön szegmentációkat kapunk eredményül. A 
multispektrális/multitemporális szegmentáció esetében a homogenitás-kritériumokat egyszerre több sávon is 
alkalmazzuk, aminek eredménye egyetlen szegmentáció az összes sávra. Ha a sávok között több id pont fel-
vételei is szerepelnek, a szegmentáció mind térbeli, mind id beli kontextusban alkalmazza a homogenitás 
fogalmát; ebben az esetben a szegmentáció eredményeként olyan spektrálisan homogén pixelcsoportokat 
kapunk, amelyek hasonló tendenciákat mutatnak, tehát hasonló a „sorsuk” a különböz  id pontok között. 

A szegmentáció végeredményét általában kontúr- és folt-formátumban is ábrázolhatjuk. A kontúr-formátum 
bináris, egybites, a határpixelek és a homogén objektumokhoz tartozó pixelek elkülönítését teszi lehet vé. A 
kép felbontása az eredeti képével azonos. A kontúrpixelek 1, a „töltelék”- (nem kontúr-) pixelek 0 értéket 
kapnak. A folt-formátumban minden egyes folthoz egy saját azonosító (label) tartozik; az egyazon homogén 
folthoz tartozó pixelek ugyanazt az azonosítószámot kapják. 

Az osztályozási módszerek és a szegmentáció eredményeinek összevonására többféle lehet ség kínálkozik. 
DUCROT ET AL. (1998) az osztályozás során súlyozási paraméterként használja a szegmenseket: az ugyanah-
hoz a szegmenshez tartozó pixelek nagyobb eséllyel kerülnek egy osztályba. Egy másik lehetséges megoldás 
a szegmens-szint  statisztikák kiszámítása (BRUZZONE ÉS FERNANDEZ PRIETO, 2000).
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II.8. Változásvizsgálat 

Ha az II.1.2. fejezetben leírtakat id beli kontextusba helyezve fogalmazzuk meg a földfelszínen bekövetke-
zett változás fogalmát, azt találjuk, hogy a változások három szinten definiálhatók: 

• Valós változás, 

• Megfigyelhet  változás, 

• Megfigyelt változás. 

(BLANC, 1999)

Ez az elvi elkülönítés a gyakorlatban, a távérzékelés összefüggésében rávilágít arra, hogy milyen forrásokból 
származhatnak a különböz  id pontokban készült felvételek eltérései. Bizonyos eltérések a valós földfelszíni 
változásoktól független okok miatt jelennek meg; ezek nagy többsége a mérés, megfigyelés folyamata során 
jelenik meg. Id soros elemzés, monitoring, változásvizsgálat során a felvételek közötti eltérések minimalizá-
lása a cél. Sok esetben nem szükséges a valós fizikai adatokra következtetni, hiszen a cél a megváltozott te-
rületek azonosítása, elkülönítése a többi területt l, nem a változások pontos mérése és fizikai paraméterekhez 
kötése. A leírandó változás mértékét l függ az, hogy milyen mértékben kell közelítenünk a megfigyelések és 
a valós értékek közötti kapcsolatokat leíró G függvényt (ld. II.1.2. fejezet). 

Maguk a valós változások is több csoportra bonthatók: 

• Hirtelen és/vagy nagymérték  változások, amelyek kategóriákkal, diszkrét értékekkel leírhatók (pld. 
erd t z, aratás), 

• Fokozatos és/vagy kismérték  változások, amelyek folyamatos skálán írhatók le. 

(COPPIN ET AL., 2004).

Ha a vizsgálat célja nagymérték , a felszínborításban, földhasználatban bekövetkezett konverziók azonosítá-
sa, kvalitatív változásvizsgálati módszereket alkalmazhatunk. A második típusba sorolt módosulások csupán 
a felszín tulajdonságainak (relatíve) kisebb mérv  változását okozzák, ezért kvantitatív módszerek alkalma-
zását követelik meg. 

A változásvizsgálati módszerekr l igen jó összefoglalást ad COPPIN ET AL. (2004). A módszerek ismertetése-
kor a legf bb módszereket emelem ki, és részben az  csoportosításukra támaszkodom. 

II.8.1. Kvalitatív változásvizsgálati módszerek 

A kvalitatív változásvizsgálati módszerek leginkább a diszkrét kategóriákba sorolható, általában drasztikus 
és hirtelen változások azonosítására és területi elemzésére alkalmasak. 

A kompozit-analízis során a több id pontból származó felvétel-sávokat egységesen kezelve végezzük az 
elemzéseket. Vizuális interpretációs módszerekkel egyetlen színkompozitban jelenítjük meg a több (maxi-
mum 3) id pontból származó felvétel-sávokat, majd a színeltéréseket értelmezzük. 

Digitális elemzésre ad lehet séget a közvetlen többid pontú osztályozás, amelynek során a spektrális és id -
beli dimenziók keverednek: a különböz  hullámhosszok és id pontok adatait tartalmazó felvétel-sávok 
együttesen kerülnek osztályozásra. Az eredményül kapott osztályok értelmezése igen összetett feladat, mivel 
a spektrális tulajdonságokon kívül az id beliség is fontos szerepet játszik: egy-egy osztályba a hasonló visz-
szaverés  és hasonló id beli tendenciákat mutató pixelek kerülnek. Mivel az id pontok között bekövetkezett 
változások eltér  statisztikákat eredményeznek, a jelent sen megváltozott területek nagy eséllyel külön osz-
tályokba kerülnek. Mivel az id beli tendenciák igen sokfélék lehetnek, az osztályok közötti keveredések el-
kerülésére igen nagyszámú osztállyal kell dolgozni. 

 Az egyedi osztályozás utáni összehasonlítás alkalmazásakor a vizsgálathoz használt felvételeket egyenként 
osztályozzuk, majd az osztályozás eredményét, a tematikus osztályokat tartalmazó eredményképet hasonlít-
juk össze. Az összehasonlíthatóság biztosítása, a vizsgálat megbízhatóságának növelése érdekében az egyes 
osztályozásokat azonos kategória-rendszerrel, azonos tematikus osztályokkal kell elvégezni. Ha radiometriai-
lag nem korrigált felvételekkel dolgozunk, minden felvételi id pontra megfelel  mennyiség  terepi adattal 
kell rendelkeznünk, és így biztonsággal kijelölhetjük a tanulóterületeket. Ez a módszer meglehet sen munka-
igényes, és sok bemeneti adatot igényel. A felvételek megfelel  min ség  relatív radiometriai normalizálása 
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(vagy akár a munka- és adatigényesebb abszolút radiometriai korrekció) megfelel  alapot biztosít a tanulóte-
rületek hordozhatósának biztosítására. Ez azt jelenti, hogy az egyik felvételi dátumra rendelkezésre álló tere-
pi adatok alapján kijelölt tanulóterületek használhatók a többi felvétel osztályozásához is, hiszen – ha nincs 
változás a felszínborításban – a spektrális jellemz k azonosak. Ebben az esetben képenkénti automatikus 
osztályozási módszerek is használhatók, hiszen az eredményképek osztályai ekvivalensek lesznek egymás-
sal.

II.8.2. Kvantitatív változásvizsgálati módszerek 

Ha a távérzékeléssel nyert felvétel-sorozatot mérési id sornak tekintjük, megfelel  el feldolgozás után (ld. 
II.6. fejezet) kvantitatív változásvizsgálatot végezhetünk. A szakirodalomban igen sokfajta módszert talá-
lunk; COPPIN ET AL. (2004) alapján az alábbi csoportokat különíthetjük el: 

Egyváltozós különbség-számítás. Ez a legszélesebb körben alkalmazott változásvizsgálati módszer, amelynek 
során két különböz  id pontban készült felvétel eredeti vagy transzformált adatait kivonjuk egymásból. Az 
eredeti adatok alkalmazása esetén ugyanazon hullámhossz-tartomány különböz  id pontú adataival van ér-
telme dolgozni, így ahány hasonló hullámhossz-tartományú sávjuk van a felvételeknek, annyiféle különbség-
érték számítható. A transzformált értékek lehetnek például vegetációs indexek (NDVI stb.), Tasseled Cap-
változók (fényesség, zölder sség, nedvesség). Ha torzító hatások (ld. II.6.2.1, II.6.2.2. fejezetek) nem lenné-
nek, ez a módszer negatív és pozitív értékekkel egyértelm en jelezné a változás nagyságát és irányát, a vál-
tozatlan területeken pedig nullát adna eredményül. A módszer tehát pontos eredményeket szolgáltat, de igen 
érzékeny az el feldolgozás min ségére. 

Arányszámítás. A módszer a különbség-számításhoz hasonlóan m ködik, de az értékek arányát számítja ki a 
különbségük helyett. Sok kritika érte, mivel az eredmények nem normális, hanem kétcsúcsú eloszlással ren-
delkeznek; éppen ezért nem javasolják kvantitatív vizsgálatokhoz. 

Két id pontú lineáris adat-transzformáció. A spektrális tér transzformációján alapuló eljárások könnyen ki-
terjeszthet k két id pontra, így az eredetileg n dimenziós spektrális tér 2n dimenzióssá válik. A transzformá-
ciók közül a f komponens-analízisen alapuló f komponens-transzformációt és a földfelszín visszaverési tu-
lajdonságain alapuló Tasseled Cap-transzformációt alkalmazzák a legnagyobb sikerrel. Mindkét transzfor-
mációt kétféleképp alkalmazhatjuk a változás-vizsgálatokban. Ha a transzformációt az egyes felvételek 
spektrális terében, egyedileg végezzük, akkor a változás-vizsgálatban az eredményül kapott új képsávok kü-
lönbségét használhatjuk fel. Ha egyszerre több id pontban készült felvételeken végezzük a transzformáció-
kat, akkor az id beli és a spektrális tulajdonságok egymással keverednek. Megjegyzend  ugyanakkor, hogy a 
varianciát maximalizáló f komponens-transzformáció sok tényez t l függ, és az eredmény nehezen értel-
mezhet , köthet  valós változókhoz. Ezért COLLINS ÉS WOODCOCK (1996), valamint SONG ÉS WOODCOCK
(2003) a több id pontú, fizikailag megalapozott, fix paraméterezés  Tasseled Cap-transzformációt javasolják 
a növényzet változásainak kvantitatív elemzésére. Az el feldolgozás min sége ugyanakkor ebben az esetben 
is kritikus pont.

Speciális esete a f komponens-analízisnek az ugyanarról a területr l két id pontban, azonos spektrális sáv-
ban készített felvételek összevetése. A „szelektív f komponens-analízis” (MAS, 1999) eredményeként két 
f komponens-sávot kapunk, amelyek közül az els  a két id pont közötti közös értékeket, a második a külön-
böz  értékeket, azaz a változások mértékét tartalmazza. 

A f komponens-analízissel rokon módszer a több id pontú regresszió, amelynek szintén alapfeltevése, hogy 
ugyanazon pixel két id pontban felvett értékei között az összefüggés lineáris. Ez akkor igaz, ha a két id pont 
között a pixelek többsége nem változott meg szignifikánsan. A regressziós vonal meghatározása után az 
egyes pixelek hibaértékei mutatják a változások nagyságát. A módszer el nye, hogy az átlagokban és szórá-
sokban bekövetkezett változások figyelembe vételével csökkenti a légköri hatások és a különböz  napállás-
szögek befolyását. 

A változásvektor-vizsgálat egy többváltozós változásvizsgálati módszer, amelynek segítségével az adatok 
spektrális és id beli dimenziójában egyszerre végezhet  az elemzés. Eredményeként két változót: a változás 
nagyságát és irányát kapjuk. A változás nagyságát általában egyszer  euklideszi távolság-számítással kapjuk 
meg, irányának meghatározására azonban sokfajta megoldás létezik (ld. pld. ALLEN ÉS KUPFER, 2000).
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II.9. Adatintegráció 

A távérzékelés kontextusában az adatintegráció több szempontból is dönt  jelent ség .

Az els  (és legfontosabb) szempont az információmennyiséggel kapcsolatos. Az II.1.2. fejezetben leírtakból  
következik, hogy a távérzékelés (mint akármilyen más megfigyelés vagy mérés) csak részleges információt
szolgáltat a megfigyelt objektumokról és folyamatokról. A megfigyelés tárgyáról rendelkezésre álló egyéb 
adatok a legtöbbször helyhez köthet ek, azaz jellemz  rájuk a térbeliség. Éppen ezért kézen fekv  megoldás 
az adatok földrajzi információs rendszerbe (GIS) történ  összevonása, integrációja (MOLENAAR, 1993). A 
távérzékelési vizsgálatokba egyre többször és egyre nagyobb mértékben vonnak be olyan GIS alapú adatbá-
zisokat, amelyek már a képelemzések el tt (a priori) információkat tartalmaznak a vizsgált területr l. A GIS 
rendszerek igen alkalmasak nagy mennyiség  térbeli adat hatékony, együttes elemzésére. Lehet ség nyílik 
az objektum-alapú elemzésekre és az objektumok közötti topológiai viszonyok bevonására. A GIS technoló-
gia és a digitális változás-vizsgálati módszerek kombinálásával könnyen és gyorsan juthatunk változás-
térképekhez. Ha a célunk a természeti rendszerek, ökoszisztémák monitoringja, ökológiai leíró modelleket is 
használhatunk az elemzésekhez (COPPIN ET AL., 2004). Összefoglalóan elmondható, hogy a GIS rendszerek 
alkalmazása képezheti a f  kapcsolatot a távérzékelés és egyéb tudományterületek (ökológia, mez gazdaság, 
geológiai stb.) között, hiszen a GIS-adatbázisokban tárolt attribútumok határozzák meg az elemzés tematiká-
ját.

Az adatintegráció indirekt módon is segíti a távérzékelési elemzéseket. Az II.6.2. fejezetben leírtak alapján a 
felvételeken pixel-szinten jelentkez  térbeli geometriai és radiometriai torzító hatások, zajok is csökkenthe-
t k, sz rhet k a nagyobb kiterjedés objektumok használatával (BRUZZONE ÉS FERNANDEZ PRIETO, 2000).

Objektum alatt a továbbiakban olyan összefügg  földfelszíni területeket értek, amelyek egy vagy több tulaj-
donság szempontjából homogénnek tekinthet k, mely tulajdonságok a vizsgálat szempontjából relevánsak. 

A távérzékelési vizsgálatokban két lehet ség kínálkozik az objektumok definiálására. Az objektumok lehet-
nek a priori definiáltak, például, ha megfeleltethet k a rendelkezésre álló GIS adatbázisok elemeinek (bár ez 
speciális problémákat vethet fel). Az objektumokat lehatárolhatjuk magából a távérzékelt felvétel-
adatbázisból is; ebben az esetben a képszegmentációs módszerek sikerrel alkalmazhatók (ld. II.7.3.2. fejezet). 
A felvételek vizuális interpretációja is alkalmas módszer az objektumok lehatárolására, azonban ez a folya-
mat igen munkaigényes, és szubjektív eredményekhez vezethet. 

A távérzékelt felvételek és GIS-adatbázisok integrációjára a leggyakrabban alkalmazott, kézenfekv  módszer 
a területi vagy objektum alapú statisztikák kiszámítása (BURROUGH, 1993).
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III. ESETTANULMÁNYOK 

III.1. rfelvétel-alapú vegetációtérképezés habitatpreferencia-felmérésekhez 

III.1.1. Bevezetés, célkit zések 

A Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszékén 1993 óta folyik a gímszarvas terület-
használatának vizsgálata rádiótelemetriás módszerekkel. A vizsgálati terület Hajósszentgyörgy térsége (Baja 
közelében). A területen a telepített haszonerd k alkotják a domináns vegetációtípust. A kutatások egyik f
vezérfonala az állatok él helypreferenciájának felmérése, a szezonális, egyedekre és nemekre jellemz  kü-
lönbségek feltérképezése. 

A vizsgálatokhoz a Tanszéken a rádiótelemetriás lokalizációs pontokat és – mindezidáig – digitalizált erdé-
szeti térkép-adatbázist használtak. Az él helypreferencia-vizsgálatok azonban olyan problémákat vetettek 
fel, amelyek a digitális erdészeti adatok használatával nem megoldhatók, és teret nyitnak a távérzékelési 
módszerek alkalmazásának. A felmerült problémák a következ k: 

• az erdészeti térkép-adatbázis erd részletek szintjén, lehet leg a term helyi adottságokat tükrözve ké-
szül. Ha a term hely mozaikos, akkor ez az elv nem minden esetben érvényesül, hiszen a túl kicsi 
erd részletek kialakítása nem gazdaságos. Ilyenkor egy-egy erd részlet többfajta term helyet is tar-
talmazhat. Ezen túlmen en ha kis területen több fafaj fordul el  kis foltokban, csoportosan elegyed-
ve, szintén nem indokolt az erd részlet megosztása. Éppen ezért az erd részletek hálózata nem min-
dig ad megfelel  képet a term hely és a növényzet természetes mozaikosságáról; 

• mivel az erd tervek megújítására 10 évenként kerül sor, a vizsgált id tartamban az adatbázis csupán 
egy id pontra (1998) aktuális, nem tartalmazza az azóta bekövetkezett változásokat, így az el tte és 
utána gy jtött lokalizációs pontok feldolgozásakor az id távval egyre növekv  mérték  hibát okoz 
az elemzésben. 

Jelen esettanulmány módszertani célja, hogy megvizsgálja a kvalitatív rfelvétel-elemzés alkalmazhatóságát 
a célzott vegetáció-térképezésben. A konkrét cél olyan vegetáció-térkép el állítása, amely megfelel  temati-
kus részletességgel tartalmazza a vizsgálati terület természetes mozaikosságát. 

III.1.2. Felhasznált adatok 

III.1.2.1. Vektoros erdészeti adatbázis 

A vektoros erdészeti adatbázis az 1 : 10 000 méretarányú erdészeti üzemtervi térképek digitalizálásával és az 
egyes erd részletekhez tartozó legfontosabb üzemtervi adatok bevitelével készült. Összesen 3173 erd rész-
let-poligont tartalmaz, amelyek együttes területe 14601 ha. Attribútumként minden erd részletre tartalmazza 
a f fafaj, a korosztály, a záródás és az elegyarány értékeit. A térkép-adatbázis Egységes Országos Vetületi 
Rendszer (EOV) vetület .

III.1.2.2. rfelvétel 

A vizsgálathoz felhasznált rfelvétel a francia SPOT-4 m hold HRVIR High Resolution Visible and 
InfraRed) szenzorával készült 1998. augusztus 2-án. A felvétel 4 spektrális sávot tartalmaz. Két sáv a látható 
színképtartományba esik (Xi-1: zöld és a Xi-2: vörös), egy sáv a közeli-, egy pedig a középs  infravörös tar-
tományba (Xi-3: NIR, Xi-4: MIR). A két utóbbi sáv megléte teszi a felvételt különösen alkalmassá a vegetá-
ció-térképezésre.  

Az el feldolgozás során a Földmérési és Távérzékelési Intézet Környezetvédelmi Távérzékelési Osztályán 
(FÖMI/KTO) a képet ortokorrigálták EOV-rendszerbe (Egységes Országos Vetület), ami lehet vé teszi a 
szintén EOV-vetület  erdészeti adatbázissal való közvetlen összehasonlítást. Ezen túlmen en a 10 m-es 
monospektrális és 20 m-es multispektrális képek ún. HPF (High Pass Filter) fúziójával a multispektrális sá-
vok felbontását szintén 10 m-esre javították. 

A felvétel 1998. augusztus 2-án készült, amikor az erdei vegetáció biomasszája közel maximális. A visszave-
r dési jelleggörbék alapján így lehet ség nyílik az osztályozásra, s végs  soron a vegetáció-térképezésre. 
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III.1.3. Módszerek 

III.1.3.1. Automatikus képosztályozás 

A terepi adatgy jtés és a képelemzés megkönnyítésére egy megfelel en heterogén mintaterületet választot-
tunk ki a vizsgálati területb l, s az elemzéseket ezen végeztem el. 

A felvétel és a vektoros erdészeti adatbázis összehasonlításához el ször nem-felügyelt osztályozási módszer-
rel a m holdfelvétel képpontjait 30 osztályba soroltam. Ehhez az ISODATA módszert alkalmaztam (ld. 
II.7.1.2.1. fejezet). Ennek lényege, hogy a felvétel sávjai által alkotott spektrális térben a spektrális távolság 
alapján határoljuk le az osztályokat. Így a hasonló visszaverési tulajdonságokkal rendelkez  képpontok, ame-
lyek valószín síthet en hasonló felszínborítási kategóriáknak felelnek meg, azonos osztályokba kerülnek. Ez 
a technika akkor is alkalmazható, ha a vizsgált területr l semmiféle el zetes ismerettel nem rendelkezünk. A 
terepi adatok aztán az egyes kategóriák (osztályok) beazonosításához szükségesek. Mivel a vizsgálat célja 
éppen az erdészeti adatbázis ellen rzése, pontosítása és felülbírálása volt, nem használtam azt referencia-
adatként. A nem-felügyelt osztályozás ebb l a szempontból a lehet  legobjektívebbnek tekinthet , hiszen az 
rfelvétel-adatbázisból el zetes ismeretek nélkül nyeri ki az adatstruktúrában fellelhet  mintázatot. 

A kevert pixelek hatásainak kiküszöbölésére, az osztályozás megbízhatóságának növelésére célszer  a ra-
diometriai értékek térbeliségét is felhasználni (ld. II.7.3. fejezet). Az osztályozás elvégzésekor ezért kiegészí-
tésként textúra-elemzést is végeztem, és a felvétel sávjai mellett felhasználtam az azokból számított textúra-
sávokat is. A textúra kiszámítását a II.7.3.1. fejezetben ismertetett mozgóablakos módszerrel végeztem, 3x3 
pixeles ablakra számított variancia-értékeket használva. Az így el állított négy új „textúra-sávot” (ld. 26. 
ábra) együtt osztályoztam az eredeti felvétel-sávokkal. 

a)           b) 

26. ábra: 

a) A vizsgálati terület a SPOT-4 rfelvételen, hamisszínes színkompozitban, vörös: 3. sáv (közeli 
infravörös), kék: 4. sáv (középs  infravörös), zöld: 2. sáv (vörös). Felvételi id pont: 1998. augusz-
tus 2. 

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

III.1.3.2. Els  terepi adatgy jtés 

Az els  terepi adatgy jtés és ellen rzés során az erdészeti térkép és az rfotó-térkép segítségével azonosítot-
tuk a nem-felügyelt osztályozás során kapott osztályokat, valamint terepi referencia-adatokat gy jtöttünk a 
további képelemzéshez. Ezen túlmen en az erdészeti adatbázis és az rfelvétel el zetes vizuális összehason-
lítása során kijelölt „kérdéses területek” ellen rzését is elvégeztem. E területek kijelölése úgy történt, hogy 
az rfelvétel egy hamisszínes kompozitját és az erdészeti vektortérképet vizuálisan összehasonlítottam a 
képerny n. A használt színkompozit a vegetáció-térképezésben „szabványnak” számító 3, 4, 2 (R, G, B) ösz-
szetétel  volt. Látható, hogy ebben a szerepel mind a közeli-, mind a középs  infravörös sáv (Xi-3 és Xi-4), 
amelyek a vegetációtérképezés szempontjából a legtöbb információt hordozzák (ld. II.3.4.3. fejezet). A „kér-
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déses területek” kijelölésekor azokat a helyeket kerestem, ahol az rfelvétel és az erdészeti adatbázis attribú-
tumai között „szemmel látható” különbség van. 

Az els  terepi adatgy jtés során egy olyan referencia-adatbázist kaptam, amelynek segítségével azonosíthat-
tam a nem-felügyelt osztályozás során kapott kategóriákat, valamint már végezhettem felügyelt (tanulóterü-
letes) osztályozást is. Az adatbázisok elemzése és a terepi bejárás után úgy találtam, hogy els sorban a kü-
lönböz  fafajok illetve fajcsoportok, valamint a korosztályok elkülönítésére van lehet ség. 

III.1.3.3. Tanulóterületes osztályozás 

A terepi adatok alapján tanulóterületeket jelöltem ki, amelyek az egyes osztályok jellemz  spektrális értékeit 
tisztán tartalmazzák. Az osztályozás ezután már felügyelt módon történik, statisztikai és valószín ség-
számítási módszerek alapján keresünk a megadott tanulóterületek értékeihez hasonló értékekkel rendelkez
képpontokat. Az osztályozáshoz a legnagyobb valószín ség (maximum likelikood, HORD, 1982.; ld. II.7.1.2. 
fejezet) elvét használtam.  

Az osztályozások végeredménye egy olyan tematikus raszterállomány, amelyben az egyes pixelérték-kódok 
egyértelm en egy-egy osztálynak felelnek meg. Ezután az egyes osztályok összevonásával (pld. ha többféle 
osztály is megfelel egy-egy fafajnak) alakul ki a végleges tematikus térkép. Az osztályozás megbízhatóságát 
ezután a terepi adatokkal összehasonlítva teszteltem. 

III.1.3.4. A képelemzés eredményeinek összevetése az erdészeti adatbázissal 

A következ  lépés a képelemzés végeredményeként el állt, raszteres formátumú adatbázis összevetése az 
erdészeti adatbázissal. A cél a nyilvánvaló ellentmondások keresése, ahol a vektoros térkép és a tematikus 
adatbázisok egyértelm en más attribútumot tartalmaznak. A mintaterületen a fafaj és a kor szempontjából 
végezem el ezeket a vizsgálatokat. A „problémás területek” kiválasztása után meghatároztam a terepi ellen-

rzés újabb célterületeit. 

III.1.3.5. Második terepi ellen rzés és adatgy jtés 

A második terepi adatgy jtés során az újonnan kijelölt célterületek ellen rzése, s egyben újabb lehetséges 
tanulóterületek gy jtése történt meg. Az így gy jtött adatok már referenciaként szolgálnak az erdészeti vek-
toros térképi adatbázis felülbírálására, aktualizálására, valamint bemen  adatként szolgálnak az újabb fel-
ügyelt osztályozásokhoz. Ezen túlmen en fontos, hogy a terepi adatgy jtés során azt is ellen riztük, mennyi-
re használhatóak a tematikus eredmény-térképek önállóan, az erdészeti vektoros adatbázis helyett.

a)           b) 

27. ábra: Az els  (a) és a második (b) terepi adatgy jtés területei az erdészeti adatbázissal. 

III.1.3.6. Második képelemzés 

Az így kiegészített adatbázis alapján újra lefuttattam a felügyelt osztályozásokat a mintaterületre, valamint 
újból megvizsgáltam a nem-felügyelt osztályozások eredményeit. A kétféle osztályozási módszer közül a 
nem-felügyelt 30 osztályos ISODATA osztályozás eredményei voltak a legjobbak. Az osztályok (clusterek) 
összevonásával 7 tematikus osztályt képeztem, amelyek a következ k: 
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• Záródott feny ,

• Nem záródott feny ,

• Vegyes feny -lombos, 

• Záródott akác, 

• Nem záródott akác, 

• Egyéb lombos fafaj, 

• Erd szegély. 

III.1.4. Eredmények és értékelés 

Munkánk eredményeként a mintaterületre el állt egy olyan tematikus térképi adatbázis, amely a valós viszo-
nyokat tükrözve nyújt információt az adott helyen található él hely-típusokról (28. ábra) 

Egyel re biztos információink a fafajok tekintetében vannak, bizonyos fafaj-csoportok elkülönítése nagy 
biztonsággal megoldott. Megoldásra vár még a különböz  korú állományok fajonkénti elkülönítése. Ezt ne-
hezíti, hogy pld. az id s akác- és a fiatal tölgyállományok visszaver dési tulajdonságai nagyon hasonlóak. A 
fafajok és él helytípusok meghatározásakor a legfontosabb zavaró tényez , hogy nem lehet egy kép ill. id -
pont alapján egyértelm en elkülöníteni a záródás, a korosztály és a fajspecifikus hatásokat. Megoldás lehet a 
több id pontú (multitemporális) elemzés. Fontos lenne továbbá az él hely-térképezést legalább 2-3 évenkén-
ti gyakorisággal megismételni a vizsgált periódusra, hogy az él hely-preferencia kiszámításánál mindig a 
mérés id pontjához közeli adatbázis álljon rendelkezésre. Ezt archív rfelvételek felhasználásával lehetne 
megoldani. 
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III.2. Igen nagy felbontású rfelvételek erd gazdálkodási célú felhasználása 

III.2.1. Bevezetés, célkit zések 

Az IKONOS m hold 1999. szeptember végi fellövése új korszak kezdetét jelentette a polgári távérzékelés-
ben. Sok szempontból mérföldk  ez a m hold. El ször is, a felbontása miatt: ez volt az els  olyan polgári 
m hold, amely pánkromatikus üzemmódban elérte az 1m-es, multispektrális módban a 4 m-es felbontást. 
Mindaddig csak katonai m holdak voltak képesek ilyen felbontású képeket szolgáltatni. A másik lényeges 
újdonság, hogy az addigi állami finanszírozású m holdprogramok után ez az els  teljes egészében civil fej-
lesztés  m hold, és a felvételek terjesztését is egy profitorientált cég (SpaceImaging Inc.) végzi, ami a felvé-
telek áraira is rányomja a bélyegét. 

A terjeszt  többféle feldolgozási, korrekciós szinten értékesíti a felvételeket. Az alacsonyabb árú, így sok 
felhasználó számára még elérhet  felvételek igen jelent s geometriai torzításokat tartalmaznak, ezért az 
utóbbi évek meghatározó trendje az ilyen felvételek geometriai korrekciójának fejl dése. A különösen nagy 
térbeli felbontás kritikus ponttá teszi a geometriai korrekciót, hiszen a teljes információtartalom kihasználá-
sához pixelméret közelébe, vagy inkább az alá kell csökkenteni a geometriai torzítások mértékét. 

A felvételek nagy geometriai részletessége a képelemzésben is új eljárások kifejlesztését teszi szükségessé. 
A feladatot tovább nehezíti az a tény, hogy az új, igen nagy geometriai felbontású szenzorok felvételeinek 
spektrális információ-tartalma jóval alacsonyabb, mint például a Landsat és SPOT m holdcsalád felvételeié. 

A kutatás háttere, hogy Földmérési és Távérzékelési Intézet „Távérzékelési adatok felhasználása az erd gaz-
dálkodásban” cím  IKTA KÉPI-2000 nyertes pályázatába volt alkalmam bekapcsolódni, és az igen nagy fel-
bontású rfelvételekkel kapcsolatos kutatásokat elvégezni. 

Ebben az esettanulmányban a f  célom az, hogy megvizsgáljam az IKONOS felvételek alkalmazhatóságát 
erd gazdálkodási és el hely-térképezési célokra. A legfontosabb kérdések a felvételek geometriai korrekció-
jával és digitális interpretációjával kapcsolatosak. Céljaim a következ k: 

• az olcsóbb árfekvés , így még elérhet  árú „Carterra Geo” felvételek geometriai pontosságának 
vizsgálata; 

• a szükséges geometriai korrekciók elvégzése, a rendelkezésre álló módszerek tesztelése, és a leg-
megfelel bb módszer kiválasztása; 

• a felvételek radiometriai adattartalmának elemzése;  

• a hagyományos vizuális és digitális interpretáció alkalmazhatóságának vizsgálata; 

• szükség esetén alternatív interpretációs módszerek tesztelése és a legmegfelel bb módszer kiválasz-
tása. 

III.2.2. Felhasznált adatok 

III.2.2.1. IKONOS felvételek 

A területre két db „IKONOS Carterra Geo 1m” került beszerzésre. A képek részben átfedésben vannak, 
együtt lefedik a teljes mintaterületet. A felvételeket a Space Imaging Inc. szállította, az IKONOS-2 m hold
szenzorával készültek. A képeket tartalmazó fájlokat összesen 3 db kompaktlemezen kaptuk meg. A képfor-
mátum GeoTIFF, a kép egyes spektrális sávjait külön fájlban kaptuk. A képeket a PO (Product Order) szá-
muk alapján azonosítom a továbbiakban. A nyugati, nagyobb kiterjedés  kép a 69566-os, a keleti a 69567-es 
számot kapta.  

Mindkét felvételhez tartozik egy-egy metaadat-fájl, amely tartalmazza a legfontosabb információkat a felvé-
tel készítésének körülményeir l és a nyers adatokon elvégzett m veletekr l. A 2. táblázat mutatja a két kép 
legfontosabb jellemz it, amelyeket a továbbiakban részletesebben is kifejtek. 
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2. táblázat: A felhasznált IKONOS felvételek f bb adatai 

Jellemz k 69566 69567 
Szenzor IKONOS-2 IKONOS-2 
Készítési dátum és id  2001. május 2., 10:00 2001. május 2., 9:59 
A nyers kép középponti pixelmérete a föld-
felszínen 

• mozgásirányra mer legesen 
• mozgásirányban 

0,92 m

0,87 m

0,94 m

1,01 m
Azimutirány É-hoz képest 262,46° 335,81°
A szenzor felvételezési szöge 70,66° 62,58°
A Nap iránya 159,48° 159,38°
A Nap magassági szöge 56,99° 56,98°
A végtermék pixelmérete a földfelszínen 

• mozgásirányra mer legesen 
• mozgásirányban 1 m

1 m

1 m

1 m
Vetület UTM, észak, 33-as zóna UTM, észak, 33-as zóna 
Ellipszoid WGS 84 WGS 84 
Bal fels  sarok koordinátái (UTM, méter) X:   707899,86 

Y: 5244719,30
X:   718426,72
Y: 5244867,12

Oszlopok száma (pixel) 12704 6104
Sorok száma (pixel) 12672 12436
Bit/pixel/sáv 11 (16 biten tárolva) 11 (16 biten tárolva) 

III.2.2.1.1. Geometriai jellemz k

• Földi pixelméret (térbeli felbontás): Mindkét felvétel 1m-es felbontású, multispektrális, 
ún. „Pan Sharpened” termék. El állításakor az IKONOS m hold egyazon id ben készült 1 
m-es felbontású pánkromatikus és 4 m-es multispektrális felvételeit digitálisan egyesítették. 
Így állt el  az 1 m-es felbontású, 4 spektrális sávot (kék, zöld, vörös, közeli infravörös) tar-
talmazó végtermék. Megjegyzend , hogy a felvétel el feldolgozásakor a nyers képet a kí-
vánt 1 m-es pixelméretre újramintavételezték (ld. 2. táblázat). 

• A felvételezés szöge: A 69566-os felvétel 70°, a 69567-es pedig 62° alatt készült a földfel-
színhez képest. A legkisebb torzulás akkor lép fel egy felvételen, ha annak tengelye a föld-
felszínre mer leges (90°). IKONOS felvételek esetében lehet ség van a közel függ leges 
(mer leges) tengely  képek rendelésére („Carterra Geo Ortho Kit”), ez azonban igen jelen-
t sen megnöveli a vételárat, ami nem elhanyagolható szempont. A 70° illetve 62° látószög 
alatt készült felvételek esetében a domborzati hatás jelent s, hiszen a területen a magasság-
különbségek elérik az 500 m-t (ld. II.3.4.2.2. fejezet) 

• Térképi koordináták: IKONOS felvételeket nem lehet „nyersen” rendelni. A terjeszt
mindkét felvételen elvégezte az alapvet  korrekciókat, és ellátta földrajzi koordinátákkal. 
Mindkét kép Universal Transverse Mercator (UTM) rendszerben, az északi 33-as zóna koor-
dinátarendszere szerinti koordinátákat kapott. A vetületi ellipszoid WGS84-es. 

3. táblázat: A terjeszt  specifikációi az IKONOS felvételek geometriai pontosságára. 

Termék neve CE90 
(maximális körkörös 
hiba a pontok 90%-
ára) 

RMSE 
(maximális hibatávol-
ság) 

NMAS  
(ajánlott méretarány a 
felhasználáshoz) 

Geo *50,0 m *23,6 m N/A 
Reference 25,4 m 11,8 m 1 : 50 000 
Map 12,2 m 5,7 m 1 : 24 000 
Pro 10,2 m 4,8 m 1 : 12 000 
Precision 4,1 m 1,9 m 1 : 4 800 

*: nem számítva a domborzati hatásból ered  hibákat (!) 
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III.2.2.1.2. Spektrális és radiometriai jellemz k

• Spektrális tulajdonságok: A felvételek 4 spektrális sávot tartalmaznak, amelyek adatait a 4. táblá-
zat foglalja össze. A felvétel a pánkromatikus és a multispektrális sávok egyesítésével jött létre, 
spektrális tulajdonságai a multispektrális sávokhoz hasonlóak. 

4. táblázat: Az IKONOS szenzor spektrális jellemz i.

Sáv  Alsó határ (nm) Fels  határ (nm) Sávszélesség (nm) Sávközép (nm) 

Pan  525.8  928.5  403.0  727.1  
MS-1 (kék)  444.7  516.0  71.3  480.3  
MS-2 (zöld)  506.4  595.0  88.6  550.7  
MS-3 (vörös)  631.9  697.7  65.8  664.8  
MS-4 (közeli 
infravörös)  

757.3  852.7  95.4  805.0  

• Radiometriai felbontás: Mindkét felvétel 11 bites kódolású, tehát sávonként és pixelenként 2048-
féle digitalizálási szinten rögzített értéket tartalmazhat. A TIFF szabvány el írásai szerint minden pi-
xel sávonként 16 bites kódolású, tehát a 11 bites értékeket 16 biten tároljuk. 

• Radiometriai pontosság, megbízhatóság: Mivel a felvételt a multispektrális és pánkromatikus fel-
vételek utólagos fúziójával mesterségesen állították el , radiometriai értékei nem tükrözik teljes egé-
szében a természetes viszonyokat. A metadata-fájlból viszont kiderül, hogy DRA (Dynamic Range 
Adjustment – képdinamika-fokozás) eljárást nem alkalmaztak egyik felvételen sem. A Space 
Imaging honlapjáról származó információk szerint az ilyen típusú felvételek radiometriailag még ak-
kor is korrektnek tekinthet k, ha a „pan-sharpened” kategóriába tartoznak. A terjeszt  által alkalma-
zott fúziós eljárás végeredményeként valóban olyan termék áll el , mintha 1 m-es multispektrális, jól 
kalibrált szenzorral történt volna a felvételezés. Ez fontos, hiszen így a kalibrációs adatok birtokában 
lehet vé válik a képek fizikai mennyiségekre (radiancia, reflektancia) történ  átszámítása (ld. 
II.6.2.4. fejezet). 

III.2.2.2. 1 : 10 000 méretarányú topográfiai térképszelvények 

Az IKONOS felvételek pontosságának vizsgálatához, a hibák mértékének megállapításához, majd a geomet-
riai korrekció elvégzéséhez megbízható, nagy pontosságú referencia-adatbázisra volt szükség. Ehhez fel-
használtam a terület 1 : 10 000 méretarányú EOTR topográfiai térképszelvényeit. A térképeket szkennelés 
után EOV koordinátarendszerbe transzformálták.  

További értékes adatbázist jelentett ugyanezen topográfiai térképek digitalizált (vektoros) szintvonal-
állománya, amely a továbbiakban felhasznált domborzatmodell alapját képezte. Az el állított térképi refe-
rencia-adatbázis f  jellemz it tartalmazza az 5. táblázat. 

5. táblázat: Az 1 : 10 000 méretarányú topográfiai térképekb l el állított térképi referencia-adatbázis f
geometriai jellemz i

Térképszelvények száma 12
Szkennelés utáni pixelméret a földfelszínre vetítve 0,8 m 
A nyomtatott térképszelvények rajzi (horizontális) pontossága 3 m 
Szintvonal-osztásköz 2,5 ill. 1 m 
A szintvonal-állomány vertikális pontossága 0,7 – 0,8 m 
Térképi vetület EOV (Egységes Országos Vetü-

leti Rendszer) 

III.2.2.3. Digitális domborzatmodell 

A topográfiai térképek digitalizált, felattribútumozott szintvonal-állományából számított digitális dombor-
zatmodell alapvet  fontosságú volt mind a geometriai pontosság-vizsgálatok, mind az ortokorrekció során. A 
domborzatmodell raszteres formátumú, minden cellájában tartalmazza az adott koordinátájú földfelszíni 
pontra jellemz , a szintvonal-attribútumok alapján „linear rubber sheeting” interpolációval számított tenger-
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szint feletti magasság-értéket. A domborzatmodell felbontása (cellamérete) 2,5 x 2,5 m, vertikális pontossága 
az eredeti szintvonal-állományéval összemérhet .

III.2.2.4. Digitális erdészeti térkép-adatbázis 

A terület egészére rendelkezésre áll a digitális erdészeti üzemtervi térkép-adatbázis. Az adatbázist Arc/Info 
Export (e00) formátumban kaptuk meg. Az adatbázis településenkénti és erd részletenkénti lebontásban tar-
talmaz adatokat. A vektoros fedvény összesen 2534 erd részlet-poligont, s minden egyes poligonhoz kapcso-
lódóan több mint 70 leíró adatot (attribútumot) tartalmaz. Ezek jellemzik az adott részlet klimatikus-, talaj-, 
és vízgazdálkodási viszonyait, leírják a fajösszetételt, elegyarányt, záródást és még sok más adminisztratív és 
termelési szempontú tulajdonságot. 

A terepi bejárások során sor került az erdészeti adatbázis részleges ellen rzésére is. Tapasztalataink azt mu-
tatják, hogy az adatok sok esetben nem tükrözik a valós állapotokat. Ennek oka szintén a III.1.1. fejezetben 
említett okokra (generalizálás, ill. 10 évenkénti megújítás) vezethet  vissza Tematikus elemz  munkánkhoz 
ezért az adatbázist csak korlátozottan használhattuk referenciaként. 

III.2.3. Módszerek 

III.2.3.1. Az eredeti felvételek geometriai pontosságának vizsgálata 

III.2.3.1.1. Potenciális hibák, hibaforrások 

A geometriai pontosság alapvet  fontosságú akkor, ha a felvételeket térképek készítésére, interpretálása, 
konkrét elemzésekre kívánjuk használni. A felvételeket ugyanakkor – a felvételezés módjából és a szenzor-
ból adódóan – szükségszer en olyan hatások terhelik, amelyek végs  soron geometriai eltérések, hibák forrá-
sai lehetnek. 

GUIENKO (2001) alapján tekintsük át, hogy milyen hatások terhelhetik az IKONOS felvételeket, és ezek 
mekkora hibát okozhatnak. Az adatok 64° alatt készült felvételekre vonatkoznak, a szög növekedésével az 
eltérések (hibák) csökkennek. 

6. táblázat: A különböz  forrásokból származó geometriai hatások mértéke Guienko (2004) alapján. 

Hatás Eltérés (pixel) 
Szögtorzulás (az oldalra tekintés miatt) 332 023,6
A Föld görbülete 4 221,3
A légköri fénytörés 87,7
Domborzati hatások 
    0 m magasságkülönbség 
200 m magasságkülönbség 
500 m magasságkülönbség 

0,0
97,5

243,8

A fenti adatok mind nyers IKONOS képekre vonatkoznak, ahogyan azokat a földi vev állomásokon a m -
holdról közvetlenül lesugározva megkapják. A terjeszt  a forgalomba hozatal el tt elvégzi az alapkorrekció-
kat. A végtermék ára és pontossága attól függ, hogy milyen korrekciókat végeznek el, és milyen pontosság-
gal.  

A szögtorzulás és a Föld görbületéb l ered  hatás egyszer  matematikai módszerekkel korrigálható, a légkö-
ri fénytörés pedig egyszer bb atmoszféra-modellekkel is közelíthet . E három hatás korrekcióját minden 
IKONOS felvételen elvégzi a terjeszt , miel tt földrajzi koordináta-rendszerbe illesztené azokat. A megren-
del höz kerül  el feldolgozott felvételekben a legnagyobb torzító hatása tehát a domborzatnak van. 

Fentebb ismertettük a különböz  IKONOS feldolgozási szinteket, amelyek közül mi a legolcsóbb (megfizet-
het ) „Geo” szint  felvételekkel dolgoztunk. Ezeket a felvételeket egyáltalán nem korrigálták domborzati 
hatásokra. 

Látható, hogy a teljesen sík területeken a domborzati hatás elhanyagolható, ott a legolcsóbb IKONOS képek 
is kielégít  pontosságúak lehetnek. A zirci mintaterületnek azonban jelent s a domborzata, a magasságkü-
lönbségek a 480 m-t is elérik. Az IKONOS Geo felvételek tehát, mivel a domborzati hatásra nem korrigáltak, 
200 m nagyságrend  maximális domborzati hibával terheltek. 
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III.2.3.1.2. Koordináta-transzformáció 

Az IKONOS felvételek UTM koordinátarendszerbe transzformálva érkeztek. A referencia-adatbázisként 
használt 1 : 10 000 EOTR topográfiai szelvények ugyanakkor Egységes Országos Vetület (EOV) koordináta- 
és vetületi rendszer ek. A felvétel geometriai pontosságának vizsgálatához ezért „közös nevez re”, közös 
vetületi- és koordináta-rendszerbe kellett hozni a két adatbázist.  

Az eredeti IKONOS felvételeket ezért az eredeti UTM rendszerb l EOV rendszerbe transzformáltam. Azért 
választottam ezt az utat, mert a területet viszonylag nagy számú (12 db) EOTR szelvény fedi le, ezen túlme-
n en a rendelkezésre álló összes egyéb referencia-adatbázis is EOV vetület .

A transzformációt az ERDAS Imagine programcsomaggal végeztem, amely részben tartalmazza a szükséges 
vetületi definíciókat. Az Egységes Országos Vetületi Rendszer definícióit a Földmérési és Távérzékelési In-
tézetben készített EOV kiegészít  modul tartalmazza, amelyet munkámban felhasználtam. 

A transzformációt a vetületi rendszerek matematikai definíciójából kiindulva, vetítéssel végeztem, a minél 
nagyobb pontosság elérése érdekében. A felvételek újramintavételezésére köbös konvolúciót használtam, 
amely 16 pixel súlyozott értékeivel számítja ki az új pixelek értékét. 

III.2.3.1.3. Vizuális ellen rzés 

Az ily módon közvetlenül összehasonlíthatóvá tett m holdfelvételek és az 1 : 10 000 méretarányú topográfi-
ai szelvények illeszkedését többek között vizuális módszerekkel elemeztem. További összehasonlítást végez-
tem a topográfiai térképszelvényekr l digitalizált (vektorizált) vonalas elemekkel (utak, vasút). Ezek a vizs-
gálatok jó áttekintést adtak az eredeti felvételek geometriai jellemz ir l.

III.2.3.1.4. Referencia-pontok gy jtése és vizsgálata 

A vizuális ellen rzésen túlmen en a topográfiai térkép-adatbázis segítségével referencia-pontokat is gy jtöt-
tem a felvételek geometriai pontosságának kvantitatív megállapítására. A referencia-pontokat olyan felszíni 
objektumokon helyeztem el, amelyek mind a topográfiai térképen, mind a m holdfelvételen nagy pontosság-
gal azonosíthatók és elhelyezhet k (útkeresztez dések, épületek sarkai, hidak stb.). A 69566-os felvételen 
38, a 69567-es felvételen pedig 16 referenciapontot azonosítottam. Törekedtem arra, hogy a pontok vízszin-
tes és magasság szerinti eloszlása egyaránt a lehet  legegyenletesebb legyen a felvételeken belül. 

A geometriai pontosság-vizsgálatainkhoz felhasznált, az el bbiekben leírt módon el állított referenciapont-
adatbázis tartalmazza az adott pont azonosítóját, az EOV rendszerbe transzformált eredeti kép szerinti EOV 
(x, y) koordinátáit, valamint a referenciaként használt topográfiai térképszelvények szerinti EOV (x, y) koor-
dinátáit. 

A képi- és referencia-koordináták eltérései szolgáltatnak információt a felvételek valódi geometriai pontos-
ságáról. Az egyes pontokban mérhet  geometriai eltérések (hibák) kiszámítása egyszer  távolság-számítással 
történik: 

Hibai =  [ ( EOV_Xkép – Xref ) 2 + ( EOV_Ykép – Yref ) 2 ] 1/2
(25)

ahol

Hibai az „i” azonosítójú ellen rz pont távolsága a referenciaponttól méterben, (EOV_Xkép ; EOV_Ykép) az i-
edik ellen rz pont vízszintes és függ leges koordinátái az EOV rendszerbe transzformált eredeti felvétel 
szerint, (Xref ; Yref) az i-edik ellen rz pont vízszintes ill. függ leges referencia-koordinátái a topográfiai tér-
kép-adatbázis alapján. 

III.2.3.2. Radiometriai vizsgálatok 

A felvételek szórásdiagramjainak el állításához a felvétel pixeleit nem a valós (térbeli) koordinátáik, hanem 
a spektrális értékeik mint koordináták alapján jelenítjük meg. Ebben az esetben a spektrális tér egy részét 
(spektrális síkot) ábrázolunk. A vízszintes tengelyen az egyik, a függ legesen egy másik sáv pixelértékeit 
vesszük fel, majd a pixeleket a sávokban felvett értékeik alapján ábrázoljuk. Jól vizsgálható ezzel a módszer-
rel az egyes sávok korreláltságának mértéke. Amennyiben a sávok korreláltak, a szórásdiagram vonalas, el-
nyúlt elhelyezkedést mutat. A vörös és közeli infravörös sávok szórásdiagramja mutatja általában a legna-
gyobb adattartalmat. Az azonos vagy hasonló értékekkel rendelkez  pixelek csomósodási pontokat alkotnak, 
amelyek nagy valószín séggel egy-egy felszínborítási kategória jellemz  értékeinek felelnek meg. A külön-
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böz , spektrális érték szerinti pixel-s r ségeket különböz  színekkel ábrázolhatjuk (a következ  ábrákon: 
lila – kevés pixel, vörös – sok pixel). A 69566-os felvétel sávjainak szórásdiagramjait mutatja a 29. ábra. 

  a)     b) 

  c)     d) 
29. ábra: 

a) A kék és a zöld sáv szórásdiagramja (vízszintes tengely: zöld, függ leges: kék 
sáv) 

b) A zöld és a vörös sáv szórásdiagramja (vízszintes tengely: vörös, függ leges: 
zöld sáv) 

c) A vörös és a közeli infravörös sáv szórásdiagramja (vízszintes tengely: vörös, 
függ leges: közeli infravörös sáv) 

d) A vörös és a közeli infravörös sáv szórásdiagramja erd maszk alkalmazásával 
(vízszintes tengely: vörös, függ leges: közeli infravörös sáv) 

A szórásdiagramok elemzése azt mutatja, hogy a látható tartomány sávjai er sen korreláltak. A legnagyobb 
kovariancia a vörös és infravörös sáv értékei között figyelhet  meg, így ebben a tartományban nyílik a leg-
jobb lehet ség a tematikus adatkinyerésre, itt különíthet k el legjobban a vegetációs osztályok. 

A vörös és közeli infravörös sáv hisztogramja a jellegzetes „pomponos sapka” („Tasseled Cap”) alakot mu-
tatja. Ennek jellegzetes elemei a talajvonal ill. az arra mer leges vegetáció-vonal. 

Ha az erdészeti térkép-adatbázist maszkként alkalmazzuk, s így csak az erd területek értékeit vesszük figye-
lembe, megfigyelhetjük, hogy a talajvonal jóval kevésbé kifejezett. Az is jól látható továbbá, hogy a 
hisztogramban nem figyelhetünk meg további külön „csomósodásokat”, ami el revetíti a klasszifikáció ne-
hézségeit. 



68

A sávok közötti korreláció mértékének számszer  vizsgálatára, azaz a sávok közötti lineáris kapcsolat szo-
rosságának mérésére kiszámítottam a korrelációs együttható értékeit az összes sávpárosítás esetére, így meg-
kaptam a korrelációs mátrixot (7. táblázat). 

7. táblázat: A 69566-os felvétel korrelációs mátrixa. 

1 2 3 4
1 1,000 - - -
2 0,969 1,000 - -
3 0,978 0,964 1,000 -
4 0,559 0,706 0,555 1,000

A látható tartományú sávok (1-3) között a korreláció igen magas, az információ legnagyobb részét ezért a 
látható és a közeli infravörös tartomány kontrasztja hordozza. 

III.2.3.2.1. Geometriai korrekciók 

Az eredeti felvételek geometriai pontosságának vizuális és kvantitatív elemzése rávilágított arra, hogy a fel-
vétel feldolgozásakor kapott adatok gyakorlati alkalmazásához, a nagylépték  térképezési munkákhoz elen-
gedhetetlenül szükséges további geometriai korrekciók elvégzése. A megfelel  korrekciós eljárás kiválasztá-
sához többféle, a kereskedelmi szoftverekbe beépített eljárás tesztelését végeztem el. 

Minden korrekciós eljárás igényel földi illeszt -pontokat (Ground Control Point, GCP). Annak érdekében, 
hogy a geometriai korrekciók hatásait közvetlenül mérhessem, ugyanazokat a pontokat használtam 
illeszt pontnak, amelyeket az eredeti felvételek geometriai pontosságának meghatározásakor ellen rz pont-
ként használtam. 

A geometriai korrekciós eljárások során az eredeti UTM rendszerben geokódolt felvételekb l indultam ki. A 
felvétel TIFF formátumból történ  beimportálása után a térképi koordináta-rendszer helyett a felvételek bel-
s  koordinátarendszereit használtam (X: pixel_oszlop, Y: pixel_sor). Ebben a koordináta-rendszerben adtam 
meg minden illeszt pont bemeneti koordinátáit, a referencia-koordinátákat pedig EOV koordinátákban hatá-
roztam meg. A korrekció során az új pixelértékek kiszámításához köbös konvolúciót alkalmaztam, amely 16 
pixel súlyozott átlagával számol. 

A módszerek hatékonyságát a kimeneti képállomány geometriai hibáival (Root Mean Square Error, RMSE) 
mértem. Az RMSE értékeket minden földi illeszt -pontra kiszámíttattam. 

Egyszer  polinomiális módszer 

Az egyik legegyszer bb és legelterjedtebb geometriai korrekciós módszer, amely nem igényel sem topográ-
fiai-, sem szenzorinformációkat. A szakirodalmi adatok alapján kisebb, jelentéktelen domborzatú területek 
esetén alkalmazható hatékonyan.  

Legnagyobb el nye, hogy relatíve alacsony a számítás-igénye, valamint kevés bemeneti paraméter szükséges 
hozzá. Hátránya, hogy segítségével csak a polinomokkal leírható vagy azokkal jól közelíthet  hatások korri-
gálhatók; a domborzat hatásai pedig nem ilyenek.  

Vizsgálataim során másod-, harmad- és negyedrend  polinomiális transzformációkat teszteltem. 

Törtpolinomokon alapuló módszer 

A törtpolinomok egy általános polinomiális összefüggésen alapulnak. A modell polinomok hányadosaként 
írja le egy adott képpont és az annak megfelel  földi illeszt pont közötti matematikai összefüggést. El nye 
az egyszer  polinomokkal szemben, hogy a pontok z-koordinátáját (magasságát) is figyelembe veszi. Szen-
zorinformációt nem igényel, a szenzor paramétereit szintén polinomokkal közelíti. (B vebben ld. az Irodalmi 
áttekintésben, II.6.2.3.3. fejezet). 

A módszer el nye, hogy a domborzati hatásokat is figyelembe veszi, valamint, hogy nem igényel szenzorin-
formációkat. TOUTIN ÉS CHENG (2001) vizsgálatai alapján azonban csak mérsékelt domborzati viszonyok 
esetén alkalmazható hatékonyan. 



69

Ortokorrekció, m holdpálya-modellezés 

A Kanadai rkutatási Intézetben (CCRS) kifejlesztett modell a felvétel készítésének geometriai körülménye-
it szimulálja, és ez alapján végzi el a geometriai korrekciókat. A modell figyelembe veszi a platformból, a 
szenzorból, földfelszínb l adódó hatásokat, valamint esetlegesen a térképi vetületb l adódó torzulásokat is.  

Fontos megemlíteni a felvétel néhány sajátosságát, amelyek megnehezítik az ortokorrekciót. Az els  és leg-
fontosabb tény, hogy az adatok feldolgozása idején nem álltak rendelkezésre az IKONOS m hold pontos 
pályaadatai valamint a szenzorparaméterek sem. Fontos nehezít  tényez  továbbá, hogy a beszerezhet  fel-
vételeken az el feldolgozás során végzett korrekciók szintén nem ismertek. Mindezek tükrében igen ígére-
tesnek t nik egy olyan módszer, amely a fenti tények ellenére szabatos ortokorrekciót ígér. 

A CCRS-modell égi mechanikai, fotogrammetriai, geodéziai és térképészeti összefüggések segítségével m -
ködik. A szükséges adatok a felvételeken kívül: a terület domborzatmodellje, földi illeszt -pontok, a felvéte-
lek eredeti háttéradat („metaadat”) fájljai. A háttéradat-fájlok fontossága nagy, hiszen a képkészítés körül-
ményeire vonatkozó összes információ közvetlenül vagy számítással kinyerhet  bel lük. A domborzatmo-
dellb l származó tengerszint feletti magassági értékeket minden egyes képpontnál használja a modell a szá-
mításhoz. A módszer pontos algoritmusa titkos. 

Az illeszt -pontok koordinátáit nem adhattam meg EOV-rendszerben, hiszen a modell a referencia-
koordinátákat ugyanabban a vetületi- és koordináta-rendszerben igényli, mint amiben az eredeti felvételek 
vannak. Ezért a referencia-pontok EOV-koordinátáit átszámítottam UTM (északi 33-as zóna, WGS84 ellip-
szoidi) koordinátákra.  

Mivel a modell képes egy blokkban kezelni az átfed  képeket, a két kép ortokorrekcióját egy menetben vé-
geztem. A minél jobb eredmény elérése érdekében a két felvétel között jól azonosítható kapcsolópontok fel-
vétele szükséges. Vizuális módszerrel összesen 8 kapcsolópontot határoztam meg, az egész átfed  részen 
egyenletes, „f részfog-szer ” eloszlásban. 

III.2.3.2.2. Az IKONOS felvételek eredeti és korrekció utáni geometriai pontossága 

Az ellen rz pont-adatbázis felhasználásával nyert legfontosabb eredményeket tartalmazza az alábbi táblázat: 
8. táblázat: Az eredeti IKONOS felvételek geometriai pontossága az ellen rz pontok alapján. 

Kép azonosítószáma 69566 69567
Ellen rz pontok száma 38 16
Minimális hiba 2.81 m 3.61 m
Hibaátlag 16.11 m 14.43 m
Maximális hiba 96.91 m 29.25 m

Megállapítható, hogy a felvételek megfelelnek a terjeszt  specifikációinak. Ugyanakkor mind a hibaátlag, 
mind a maximális hiba mértéke megkérd jelezi a felbontással összevethet  lépték  alkalmazhatóságot. A 
nagylépték  térképezésre ezért a felvételek ebben az állapotukban nem tekinthet k alkalmasnak, így e cél 
érdekében indokolt a további geometriai korrekció elvégzése. 

A tesztelt geometriai korrekciós módszerek eredményeit, az illeszt -pontokon mért hibákat foglalja össze az 
alábbi táblázat: 

9. táblázat: A tesztelt geometriai korrekciós módszerek RMS hibái az illeszt pontokon. 

Kép 69566 69567 
Hiba Min Átlag Max Min Átlag Max 
Poly2 1.58 13.82 70.71 2.06 7.13 19.32 
Poly3 1.41 13.26 41.35 0.68 5.98 20.13 
Poly4 2.07 13.68 42.25 0.25 5.98 22.24 
RPF 5.09 18.93 35.24 1.51 6.32 15.54 
Ortho 0.98 6.61 20.08 0.20 4.38 9.38 
Polyx: x-edfokú polinomiális módszer 
RPF: törtpolinom-módszer 
Ortho: m holdpálya-modellezésen alapuló ortokorrekció 
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A polinomiális módszerek jelen esetben kevéssé alkalmazhatók, hiszen a terület nagy kiterjedés , és a dom-
borzati egyenetlenségek az 500 m-t is elérik néhol. Aránylag a legjobb eredmény harmadrend  polinomokkal 
érhetjük el, ez azonban még jóval az elfogadható szint fölötti hibákat tartalmaz.  
A törtpolinomos módszer, bár a maximális hibát csökkentette az egyszer  polinomiális módszerhez képest, 
mind az átlagos, mind a minimális hibákat tekintve rosszabb eredményt nyújtott. 

A várakozásoknak megfelel en az ortokorrekció biztosítja a legjobb eredményt. Megjegyzend  azonban, 
hogy egyes kirívó esetekben a hibák még így is jelent sek lehetnek (ld. 69566 – maximális hiba: 20 m!). Jól 
mutatja a domborzat hatását, hogy a maximális hibát a legmagasabb illeszt -ponton mértem. Mindent össze-
vetve azonban elmondható, hogy jelent s javulás érhet  el az eredeti geometriai pontossághoz képest. 

30. ábra: A 69566-os IKONOS felvétel egy részlete a topográfiai térképr l vektorizált úttal. Fent a 
geometriai korrekció el tti, lent az ortokorrekció utáni állapot látható. 

III.2.4. Tematikus információ-kinyerés 

III.2.4.1. Terepi bejárás és adatgy jtés 

A terepi bejárás célja az volt, hogy referencia-adatokat gy jtsünk a képfeldolgozáshoz. A terepi adatok az 
erdészeti adatbázis ellen rzését, az automatikus osztályozások eredmény-osztályainak azonosítását, valamint 
a tanulóterületes osztályozások lehetséges tanulóterületeinek lehatárolását szolgálták. 

A terepi bejárást a terület nagysága miatt egy kb. 6 x 10 km-es kiválasztott mintaterületen, Zirc környékén 
végeztük el. Az adatok a spektrális és radiometriai megbízhatóság miatt a felvételek egészén reprezentatív-
nak tekinthet k. 

A terepi bejárás során erdészeti szakemberek bevonásával terepi referencia-adatokat gy jtöttem. A terepi 
bejárás célterületeit úgy határoztam meg, hogy az ortokorrigált felvételt illetve az automatikus klasszifikáci-
ók eredményeit vizuális és statisztikai módszerekkel összevetettem az erdészeti térkép-adatbázissal, és azo-
kon a területeken, ahol egészen biztosan ellentmondás van a két adatbázis között, terepi ellen rz -területet 
jelöltem ki. A terepen továbbá kerestem az egyes fajokra illetve korcsoportokra jellemz  „tiszta” erd folto-
kat, amelyek tanuló- és ellen rz területként szolgálnak a képosztályozások során. 

Az adatgy jtés során GPS-s és (adatgy jt ként) zsebszámítógépet (Pocket PC) használtam. A GPS-szel ösz-
szekapcsolt zsebszámítógép tárolta a terület csökkentett felbontású IKONOS felvételét, az erdészeti térkép-
adatbázis kivágatát, valamint a vonatkozó kérdéseket. Összesen 40 terepi ellen rzési pontot jelöltem ki, 
amelyb l 28 ellen rzése történt meg az els  terepi bejárás alkalmával. A terepi adatokat a helyszínen azonnal 
rögzítettem. A jellemz  állományokról digitális fényképek is készültek. A terepi adatokat ezután asztali szá-
mítógépre töltöttem át, és itt történt meg azok kiértékelése.  

A második adatgy jtés célja a fennmaradó 12 terület adatainak felvétele, az eddigi eredmények ellen rzése, 
validálása, valamint újabb referencia-adatok gy jtése volt.  
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a)     b) 
31. ábra:  

 a) Az els  terepi adatgy jtés területei Zirc környékén.  

 b) Hamisszínes infravörös képrészlet a vektoros erdészeti adatbázis egy részletével 

III.2.4.2. Vizuális interpretáció 

A rendkívül nagy térbeli és radiometriai felbontás, valamint az értékek jó eloszlása megkönnyíti a vizuális 
interpretációt. A felvételek tartalmazzák az összes látható színtartományt (vörös, zöld, kék), valamint a köze-
li infravörös (NIR) tartományt. A vegetáció-térképezés céljaira célravezet  a „szabványos” hamisszínes inf-
ravörös megjelenítés (R: NIR, G: vörös, B: zöld). Ez a hamisszínes infravörös légifotókhoz közeli színvilá-
got biztosít, így megkönnyíti a vizuális interpretációt.  

Az ortokorrigált felvételek hamisszínes infravörös színkompozitját és a vektoros erdészeti adatbázist egyide-
j leg megjelenítve lehet vé válik az adatbázis tematikus adatainak vizsgálata. A jól közelíthet  attribútumo-
kat (fafaj, elegyarány, záródás) kiválasztottam, és az adatbázist vizuális interpretációs módszerekkel ellen-

riztem illetve (már a terepi adatok birtokában) felülbíráltam.  

III.2.4.3. Automatikus osztályozás 

A terepi mintaterületnek megfelel , geometriailag korrigált felvétel-kivágaton Isodata módszeren alapuló 
automatikus osztályozást végeztem 50 osztállyal (ld. II.7.1.2.1. fejezet; TOU ÉS GONZALEZ, 1974). Az osz-
tályozás végeredménye egy olyan tematikus adatokat tartalmazó fájl, ahol minden egyes osztálynak egy kód-
szám felel meg. Az egyes osztályok tematikus információ-tartalmát (fafaj, záródás, kor stb.) a terepi adatok 
alapján határoztam meg. 

III.2.4.4. Kép-szegmentáció 

A kép-szegmentáció egy olyan eljárás, amelyet els sorban radarfelvételek elemzéséhez fejlesztettek ki, de 
egyre nagyobb szerephez jut az optikai felvételek, leginkább a nagy felbontású felvételek kiértékelésében is. 
Lényege, hogy spektrális és textúra-jellemz k alapján képes a felvételt képobjektumokra, „szegmentumokra” 
bontani (b vebben ld. III.3.4.1. fejezet). A hagyományos pixel-alapú megközelítéssel szemben a képobjek-
tumok olyan homogén pixelcsoportok, amelyek egy bizonyos szempontból egységes földfelszíni objektum-
nak feleltethet k meg. Ilyen objektum lehet például egy azonos korcsoportú és fajú faállományt tartalmazó 
erd részlet, vagy egy tisztás. Nagy el nye az eljárásnak, hogy kiküszöböli a nagyon nagy felbontású m -
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holdképekre jellemz  szórás-problémát. Ennek lényege, hogy a térbeli felbontás finomodásával az egy osz-
tályhoz (pld. 30 éves 100%-os záródású tiszta bükkös) tartozó pixelértékek szórása nagymértékben megn .
Nem számolhatunk ugyanis a pixelméret átlagoló hatásával, mint kis- és közepes felbontású felvételek eseté-
ben. Jó példa erre a fakoronák napos és árnyékos oldala, amely spektrálisan messze esik egymástól, és való-
szín leg külön osztályba kerül egy pixel-alapú osztályozásnál. 

A képszegmentációt a Definiens Inc. eCognition szoftverével végeztem el, és minden egyes képobjektumhoz 
az általa tartalmazott pixelek sávonkénti átlagértékét rendeltem. 

III.2.4.5. A tematikus adatkinyerési vizsgálatok eredményei 

Elmondható, hogy a nagy térbeli és radiometriai felbontás el segíti a vizuális interpretációt. A nagy képdi-
namika jó kontrasztosságot biztosít. A vegetáció-térképezés szempontjából kedvez  lenne azonban, ha a fel-
vétel tartalmazna középs  infravörös sávot. A felvételek a hamisszínes infravörös légifelvételekhez hasonló-
an használhatók, interpretációs technikájuk, színviláguk gyakorlatilag megegyezik. A vizuális interpretációs 
módszer terepi adatokkal megtámogatva alkalmas a digitális erdészeti térképek aktualizálására, frissítésére, 
felülbírálására.  

A számítógépes interpretáció, képosztályozás szempontjából nehézséget jelent a nagy térbeli felbontás és 
ugyanakkor a viszonylag csekély spektrális információ-tartalom. A három látható tartományú sáv (vörös, 
zöld, kék) er sen korrelált, vegetáció-térképezéshez kevéssé használható. A közeli infravörös sáv, bár javítja 
az eredményeket, nem elegend  a pixel-alapú feldolgozás során.  

Mind az automatikus, mind a tanulóterületes osztályozások eredményei meglehet sen gyengék a pixel-alapú 
képfeldolgozás esetén. A gyenge eredmények a már említett csekély spektrális információ-tartalommal, illet-
ve a nagy térbeli felbontásból adódóan megnövekedett pixelérték-szórással magyarázhatók. 

32. ábra: Ugyanazon terület pixel alapú (balra) illetve szegmentáció utáni (jobbra) ISODATA osz-
tályozásának végeredménye. A hasonló színek hasonló osztályokat jelölnek. 

A kép-szegmentáció és az azt követ en végrehajtott képosztályozás a terepi adatok alapján jelent sen meg-
növeli az eredményességet. 
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III.3. A Szigetköz állapotváltozásainak vizsgálata kvantitatív távérzékelési 

módszerekkel 

III.3.1. Bevezetés és célkit zések 

A B s-Nagymarosi vízlépcs  ügye már a tervezés, illetve az építkezés megkezdése során viharokat kavart, a 
kezdetekt l folyt – és részben azóta is folyik – a közéleti, szakmai, diplomáciai vita. A magyar fél végül az 
építkezés leállítása mellett döntött. Aztán a Duna 1992. októberi egyoldalú elterelése új helyzetet teremtett. 
A vita diplomáciai és jogi mederben folyik tovább, Magyarország és Szlovákia között. 

Nálunk az ökológiailag igen értékes Szigetköz területét érintik leginkább a vízlépcs rendszer hatásai, ezért a 
monitoringot megalapozó állapot-felmérések már az építkezés közben megkezd dtek. A munka azóta is fo-
lyik, a Magyar Tudományos Akadémia Szigetköz-munkacsoportja fogja össze a kutatásokat. A monitoring 
leginkább terepi megfigyeléseken, méréseken alapul, de például az erdészeti vizsgálatok keretében végeztek 
légifénykép-alapú elemzéseket is.  

SMITH, BÜTTNER ET AL. (2000) négy különböz  dátumú (1988, 1992, 1993, 1997) Landsat TM rfelvétel 
alapján vizsgálta a változásokat. A felvételek invariáns-alapú és DBO-normalizálása után felvételenként ta-
nulóterületes osztályozással és az NDVI-értékek változásaival dolgoztak. A kvantitatív vizsgálatok során 
megvizsgálták a folyó különböz  szélesség  parti sávjait (25, 50, 100, és 200 m távolsággal, illetve az összes 
erd re); 1992 és 1993 között szignifikáns különbséget találtak a sz k parti sáv NDVI-értékeiben. 

Az irodalom áttekintése után kit nik, hogy az NDVI nem feltétlenül tekinthet  univerzális indikátornak, hi-
szen érzékeny a légköri hatásokra, az anizotrópiára és csak kis hullámhossz-tartományát használja ki a TM 

rfelvételeknek. Több kritika érte a szerz k által alkalmazott normalizálási eljárásokat is, és mindenképpen 
szükség van az egyéb emberi beavatkozások, a lokális légköri hatások és a geometriai maradványhibák hatá-
sainak kisz résére. Az erd változások tematikus leírásánál mindenképpen figyelembe kell venni az egyes 
fajok, korcsoportok és él hely-típusok egyedi reakcióit. Mindezek alapján döntöttem úgy, hogy az id táv 
növelésével, az azóta készült felvételek bevonásával, a korrekciós módszerek finomításával, más indikátorok 
megválasztásával és küls  adatbázisok bevonásával új, megbízhatóbb és részletesebb elemzést végzek. 

A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) archívumában fellelhet rfelvételek egészen az építkezés 
megkezdése el tti állapottól napjainkig tartalmaznak adatokat a területr l, ami lehet séget ad hosszú távú 
távérzékelési elemzések végzésére. A FÖMI Távérzékelési Adatforgalmazási és Adatarchiválási Osztályával 
(TAAO) két pályázatunk nyert támogatást a Magyar rkutatási Irodától (M I), így a pályázatok keretében 

rfelvételeket megkaptam és a kutatást elvégezhettem. 

Végcélom, hogy távérzékelési-képfeldolgozási módszerek alkalmazásával, id soros elemzéssel az elérhet
maximális részletességgel kvantitatív alapon feltérképezzem a b s-nagymarosi vízlépcs rendszer C varián-
sának hatásait a Szigetköz és a Csallóköz erd s növényzetére. 

Módszertani-tudományos értelemben célom, hogy megvizsgáljam a távérzékelési módszerek alkalmazási 
határait, tehát hogy meghatározzam: milyen térbeli és tematikus részletességgel, milyen mutatók és konkrét 
módszerek alkalmazásával lehetséges a hatások feltérképezése. A felvételek kvantitatív elemzéséhez elen-
gedhetetlen azok geometriai és radiometriai korrekciója. A szakirodalomban többfajta módszerrel találkoz-
hatunk a hasonló elemzések kivitelezésére. Célom, hogy a megfelel  módszerek kiválasztásával, adaptálásá-
val, kombinálásával, a módszerek közti ellentmondások kiküszöbölésével illetve új módszerek kidolgozásá-
val olyan eljárást javasoljak, amely lehet vé teszi, hogy a lehet  legnagyobb részletességgel térképezem fel a 
Szigetközben bekövetkezett változásokat. A f  célkit zés teljesítéséhez elengedhetetlen, hogy a változás-
vizsgálat során a lehet ségekhez mérten elkülönítsem a Duna egyoldalú elterelésének hatásait a többi termé-
szetes és emberi hatástól. A kit zött célok megvalósításához kidolgozott módszertan általánosabb kontextus-
ban is legyen alkalmas a hosszú távú vegetáció-változások távérzékeléses vizsgálatára. 

Igen fontos célom továbbá olyan integrált térinformatikai adatbázisok létrehozása, amelyek az 
el feldolgozott távérzékelési adatok alapján számított mutatók segítségével el segíthetik a területen dolgozó 
kutatók, szakemberek munkáját, és hozzájárulhatnak a változások megfigyelésének térbeli és id beli kiter-
jesztéséhez. 
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Az esettanulmány kapcsán kidolgozott módszertan a következ  problémakörökre terjed ki: 

• a felvételsorozatot terhel  geometriai maradványhibák hatásainak mérséklése; 

• a valós földfelszíni változásokhoz nem köthet  radiometriai változékonyság csökkentése; 

• távérzékelt és egyéb adatok összekapcsolt integrációja térinformatikai rendszerekbe; 

• hosszú távú trendelemzés az el bbi lépésekben nem kisz rt zavaró hatások minimalizálásával. 

III.3.2. A Szigetköz és a Csallóköz ökorendszere és a Duna elterelése 

A Szigetköz és a Csallóköz a Duna magyar és szlovák oldalán elhelyezked , ökológiailag igen értékes tájak. 
Különlegességük, hogy Európa egyik utolsó szárazföldi deltájához tartoznak: a terület igen alacsony esése 
miatt a Duna alsószakasz-jelleg vé válva igen kiterjedt, kanyargós ágrendszert hozott itt létre.  

A helyi ökoszisztémák közül legjelent sebbek és legjellemz bbek az erd k, amelyek három kategóriába 
oszthatók: 

• A féltermészetes ártéri erd k a mélyártereken jellemz k, domináns fajaik: fehér f z (Salix alba),
rekettyef z (S. cinerea) és fehérnyár (Populus alba).

• A magasabb részeken elegyes, féltermészetes keményfaligetek a jellemz k, amelyekben magas k -
ris (Fraxinus excelsior), tölgyfajok (Quercus spp.) és kisebb mennyiségben fehérnyár (Populus 
alba) jelennek meg. 

• Igen elterjedtek a fatermelési célú erd ültetvények, amelyekben a hibrid nyárfa-klónok (Populus x 
euramericana) dominálnak. 

(A jellemz  ökológiai típusok Á-NÉR-kategóriák szerinti részletesebb ismertetését ld. a X.2. mellékletben). 

Az emberi tevékenység már évszázadok óta érezteti tájformáló-gazdálkodó hatásait, ezért az él helyek több-
sége féltermészetesnek tekinthet .

A kutatások szerint jórészt a talajban elérhet  vízmennyiség drámai változásai tartják fenn a folyóparti terü-
letek magas biodiverzitását. Ugyanez a tényez  er s fiziológiai adaptációt okozott az ezeken a területeken 

shonos-endemikus  növényfajoknál. A behurcolt, nem shonos fajok (pld. nemesnyár-ültetvények) nem 
mutatnak ilyen adaptációt (LAMBS ÉS MULLER, 2002). Fontos megjegyezni, hogy a folyóparti él helyeken 
leginkább a folyó vízszintje által befolyásolt talajvíz-szint szabja meg, hogy adott id pontban mennyi víz áll 
az ökorendszer rendelkezésére. Ez azt is jelenti, hogy a helyi id járási körülményekt l viszonylag független 
a rendelkezésre álló víz mennyisége. LAMBS ÉS MULLER (2002) viszonylag er s korrelációt találtak a kés
nyári vízszintek és a fák növekedése között mintaterületükön, a dél-franciaországi Garonne folyó mentén. 

A Duna 1992. októberi elterelése jelent sen módosította a vízmennyiségek térbeli és id beli eloszlását, meg-
változtatta a rendszer dinamikáját. 

A szigetközi monitoring eddigi eredményei szerint a Duna eltereléseinek hatásai közül a legfontosabbak: 

• a vízszint csökkenése a Duna f ágában és ágrendszerében; 

• ennek következtében a talajvízszintek jelent s csökkenése e terület nagy részén; 

• az évi rendszeres elöntések elmaradása. 

Mindezek alapján a növényzetre gyakorolt hatások: 

• a természetes vegetáció fajösszetételének megváltozása; 

• az erd k növekedésének csökkenése, egészségi állapotának, vitalitásának romlása. 

A növényzetre gyakorolt hatás er sen függ a fajok ökológiai igényeit l, így például az erdészeti monitoring 
során megfigyelték, hogy az endemikusnak tekinthet  füzek sokkal rosszabbul viselik a tartós vízhiányt, 
mint a tájidegen nemesnyár-klónok (SOMOGYI, 2003, szóbeli közlés). Ennek okai a fent említett ökológiai 
adaptációban kereshet k. 
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III.3.3. Felhasznált adatok 

III.3.3.1. rfelvételek 

A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) archívumában összesen 23 rfelvétel állt rendelkezésre a te-
rületr l; a legtöbb közülük a Landsat m holdcsalád tagjainak felvétele. A korábbiak között találunk a Multi-
Spectral Scanner (MSS) szenzorral készült felvételeket, az újabb felvételek szinte mindegyike a Landsat 
Thematic Mapper (TM) és Enhanced Thematic Mapper (ETM+) szenzoraival készült. Egy felvétel készült a 
SPOT 4 m hold HRVIR szenzorával. A felvételek legf bb jellemz it a 10. táblázat foglalja össze. A kvanti-
tatív elemzésben végül csak a spektrálisan összeegyeztethet  Landsat TM és ETM+ felvételeket használtam, 
ezek tulajdonságait foglalja össze a 11. táblázat. 

10. táblázat: A FÖMI archívumában fellelhet , a Szigetköz és a Csallóköz területét ábrázoló felvételek. 
A szürkével jelölt felvételeket nem használtam a kvantitatív elemzésben. 

M hold Szenzor Év Hónap Nap

Landsat 2 MSS 1981 7 2
Landsat 4 MSS 1983 8 20
Landsat 4 MSS 1984 8 22
Landsat 5 MSS 1985 8 17
Landsat 5 TM 1984 6 11
Landsat 5 TM 1988 9 10
Landsat 5 TM 1990 3 8
Landsat 5 TM 1992 8 4
Landsat 5 TM 1993 8 7
Landsat 5 TM 1994 8 10
Landsat 5 TM 1997 9 3
SPOT 4 HRVIR 1998 7 ?
Landsat 5 TM 2000 5 6
Landsat 7 ETM+ 2000 5 14
Landsat 5 TM 2000 6 23
Landsat 7 ETM+ 2000 7 1
Landsat 7 ETM+ 2000 8 2
Landsat 5 TM 2000 8 10
Landsat 7 ETM+ 2000 8 18
Landsat 5 TM 2000 8 26
Landsat 5 TM 2000 10 13
Landsat 7 ETM+ 2000 10 21
Landsat 5 TM 2001 8 13

11. táblázat: A Landsat TM és ETM+ szenzorok spektrális sávjai Mucsi (2004) alapján 

Szenzor 1. sáv 2. sáv 3. sáv 4. sáv 5. sáv 6. sáv 7. sáv 
Tartomány 

kék zöld vörös 
közeli 

infavörös 
középs

infravörös 
h infra 

középs
infravörös 

Hullámhossz  
(TM) 

0,45-
0,52

0,52-0,60 0,63-0,69 0,76-0,90 1,55-1,75 10,4-12,5 2,08-2,35 

Térbeli felbontás  
(TM, m) 30 30 30 30 30 120 30 

Hullámhossz  
(ETM+) 

0,45-
0,515 0,525-0,605 0,63-0,69 0,75-0,9 1,55-1,75 10,4-12,5 2,09-2,35 

Térbeli felbontás  
(ETM+, m) 30 30 30 30 30 60 30 

III.3.3.2. A Szigetköz védett területeinek digitális él hely-térképe 

A Szigetköz védett területeinek digitális él hely-térképét a Soproni Egyetem Növénytani Tanszéke és Távér-
zékelési Tanszéke készítette el az EcoMap BT közrem ködésével, 1999-ben. F  szerz i Király Gergely, Ki-
rály Géza, Magyari Máté és Márkus András. A térkép 1991-ben és 1999-ben készített, ortokorrigált 
légifelvételek kiértékelésével, számítógéppel segített vizuális interpretációval készült, méretaránya 1: 10 000. 
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A megbízhatóságot terepi bejárásokkal biztosították. Az adatbázis kategória-rendszere a Nemzeti 
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) ÁNÉR él hely-leírási rendszerén alapul, kisebb korrekciókkal 
(a kategóriák leírását ld. a X.2. mellékletben). Az adatbázist ArcView Shape formátumban, poligon-
topológiával kaptuk meg. 

A Szigetköz védett területeire az adatbázis 3130 poligont tartalmaz, amelyek területe 0,01-t l 79,21 ha-ig 
terjed. 

III.3.3.3. Digitális erdészeti térképek 

A vektoros erdészeti térkép-adatbázis az erd részletek és –alrészletek szintjén nyújt igen részletes informá-
ciót a területr l. Az erdészeti körzetenként rendelkezésre álló adatbázist az egész területre egyesítettem, így 
több mint 6000 poligont tartalmaz. A külön fájlban lév  leíró adatokat a részletek azonosítója alapján kap-
csoltam a vektoros objektumokhoz (poligonokhoz). Minden objektumhoz több mint 70 attribútum tartozik, 
amelyek jellemzik az adott részlet klimatikus-, talaj-, és vízgazdálkodási viszonyait, leírják a kort, fajösszeté-
telt, elegyarányt, záródást és még sok más adminisztratív és termelési szempontú tulajdonságot.  

Az egyes területeken más-más id pontban, többéves különbségekkel történt meg az adatbázis felvételezése, 
felújítása, így az összevonás után például az állományok korára vonatkozó attribútumokat nem lehetne ösz-
szevetni egymással. és Ennek elkerülésére a felvételezés dátuma és az aktuális kor alapján minden erd állo-
mányra kiszámítottam a telepítési dátumot.

III.3.3.4. CORINE Land Cover 1 : 50 000 felszínborítási adatbázis 

A FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) által 1999-ben elkészített felszínborítási adatbázis számító-
géppel segített vizuális rfelvétel-kiértékeléssel készült. Szabványosított nomenklatúra-rendszere 87 felszín-
borítási kategóriát különböztet meg. A legkisebb térképezett objektum-méret 4 ha (vizek esetében 1 ha), a 
legkisebb térképezett vonalas elem-szélesség 50 m. 

III.3.4. Módszerek 

III.3.4.1. Képszegmentáció 

A felvételek szegmentációja kulcsfontosságú volt mind a geometriai hibák hatásainak minimalizálása, mind 
az adatintegráció és a változások leírása szempontjából. 

Az alkalmazott képszegmentációs módszer az élek detektálásán alapul, amelyeket a szomszédos pixelek hir-
telen intenzitás-változásai definiálnak (FJORTOFT, 1999). A szegmentációs módszer egyszerre több felvétel-
sávon fut, tehát multispektrális; ha több felvételi id pont áll rendelkezésre, ez egyben azt is jelenti, hogy 
multitemporális.

A szegmentáció több lépésb l áll: 

• Differenciális operátor segítségével kiszámítjuk a felvétel minden pixelére a gradienst. A szakiroda-
lomban igen sokfajta differenciális operátor-kernel szerepel; ezek közül az alkalmazott módszerben 
az „Optimális Éldetektort” (Optimal Edge Detector, SHEN ÉS CASTAN, 1992) használjuk. Ennek 
oka, hogy ez az operátor optimális az additív, gauss-i zajjal terhelt képek elemzésére, mint amilye-
nek az optikai tartományú felvételek; robosztus, zajra kevéssé érzékeny, és nagy pontossággal al-
kalmas az élek helyének meghatározására. Az eredmény egy gradiens-kép, az ún. éler sség-kép. Az 
élek, illetve az azokat alkotó kontúr-pixelek a gradiens helyi maximumainál azonosíthatók. 

• Az éler sség-képen az élek általában nem összefügg ek (ld. II.7.3.2, fejezet), ezért a cél a zárt,
csontváz-szer  élek el állítása. Ennek érdekében a hierarchikus vízválasztó-algoritmust használjuk 
(VINCENT ÉS SOILLE, 1991) az éler sség-térképen. Ez az algoritmus matematikai morfológiai ala-
pokon nyugszik. Ha (találó hasonlattal) az éler sség-képet „domborzatmodellként”, felszínként fog-
juk fel, akkor az abból kiemelked  „vízválasztók” az eredeti felvétel kontúrjainak feleltethet k meg. 
A vízválasztók azonosításához a felület „elöntését” szimuláljuk; ezt szemlélteti egy dimenzióra egy-
szer sítve a 33. ábra. Minden lokális minimumnál „lyukat fúrunk”, és megkezdjük a felület elönté-
sét, egyre növekv  szinttel. Ha két szomszédos medence vize keveredne, „gátat” építünk közéjük. 
Az elöntés szimulációjának befejezésekor minden medence közé gátak épültek, a kép teljes egészé-
ben elöntésre került. A gátak megfelelnek az eredeti kép kontúrjainak, az elöntött medencék pedig 
egy-egy homogén régiót (szegmentumot) definiálnak. 
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33. ábra: A vízválasztó-algoritmus m ködésének vázlata egy dimenzióban. Az „a” képen a pixe-
lek intenzitás-értékei által meghatározott görbe látható. A „b” ábrán a lokális minimumoknál 
„lyukat fúrunk”, és megkezdjük az „elöntést”. A „c” ábrán látható, hogy az elöntés szintjének 
emelése során a szomszédos régiók közé „gátakat” emelünk. A „d” ábrán a számokkal azo-
nosított régiók illetve a gátak (=kontúrok) a szegmentáció végeredményei. (FJORTOFT, 1999

alapján) 

• A vízválasztó-algoritmus hátránya, hogy a képet gyakran er sen túlszegmentálja, mivel minden 
egyes helyi minimumhoz létrehoz egy régiót. Ennek kiküszöbölésére több módosítást is javasoltak 
az algoritmuson, mint pld. a medence-dinamikák küszöbértékes sz rése (LEMARÉCHAL ET AL.,
1998). Ennek lényege, hogy minden lokális minimumhoz hozzárendelünk egy dinamika-értéket; ez 
azt mutatja, hogy mekkora a magasság-különbség e minimum és a legalacsonyabb vízválasztó kö-
zött, amelyen túl egy ennél alacsonyabb helyi minimumú medence található. A medencék így hierar-
chikus struktúrába szervezhet k, amely leírja, hogy az elöntési szint emelésével mely régiók olvad-
nak össze egymással. 

• A szegmentációs eljárás végeredményeként el álló zárt kontúrok egyértelm en meghatározzák a ré-
giókat (szegmentumokat). A módszer több szegmentációs szint létrehozását is lehet vé teszi, ame-
lyek részletesség szerint durvábbak vagy finomabbak lehetnek. Ahogy a szegmentáció szintje (azaz 
az elöntési szint) n , a szomszédos régiók összeolvadnak, így a szegmentáció részletessége csökken. 

• A szegmentáció eredménye ezek után kiegészít  módszerekkel tovább alakítható. Az esetleg még 
mindig meglév  túlszegmentáltság a régiók statisztikai fúziója segítségével küszöbölhet  ki. Ennek 
során a szomszédos régiók radiometriai értékei között statisztikai próbákat (pld. Student-féle T-teszt) 
végzünk, és a küszöbérték alatti különbséget mutató, tehát szignifikánsan egymástól nem különböz
régiókat összeolvasztjuk. Lehet ség van annak megadására is, hogy egy szegmentum minimálisan 
hány pixelt tartalmazzon; az ennél kisebb régiókat a hozzájuk leginkább hasonló szomszédjukba ol-
vasztjuk bele. 

A képszegmentációt a hosszú távú elemzéshez felhasznált összes felvételen együttesen végeztem el, a 3., 
4. és 5. felvétel-sávok felhasználásával. A szegmentáció végeredményét kontúr- és folt- (label-) formá-
ban is eltároltam (ld. II.7.3.2. fejezet és 34. ábra). Mivel a szegmentáció multitemporális és 
multispektrális, az eredményként kapott képszegmentumok mind térben, mind id ben homogének, azaz 
olyan spektrálisan homogén pixelcsoportok, amelyek hasonló id beli tendenciákat mutatnak. 
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 a)      b) 

 c)      d) 
34. ábra:  

a) A 2000. május 14-ei Landsat-7 felvétel egy részlete (fent, hamisszínes színkompozit: 
4,5,3 RGB) 

b) A felvétel szegmentációja során létrehozott éler sség-kép. A fekete szín a 0 értéket je-
löli („nem határpixel”), a sárga árnyalatai a határvonalakat, fontosságuk szerint. 

c) A kiválasztott szegmentációs küszöbértéknek megfelel  bináris kontúr-kép. A fehér szín az 1-
es értéknek felel meg (kontúrpixelek), a fekete a 0 értéket jelöli (nem határpixel, „töltelékpi-
xel”). 

d) A kiválasztott szegmentációs küszöbértéknek megfelel  folt- (label-) kép. Az azonos színek az 
ugyanazon homogén folthoz, szegmentumhoz tartozó pixeleket jelölik. 

A képszegmentáció végeredményeként el állt folt-formátumú adatbázis kit n en vektorizálható. Mivel 
minden egyes folt az egyedi azonosítójával kódolt pixelekb l áll, a folthatárok egyértelm en megfelel-
tethet k egy-egy poligonnak. Így a szegmentáció útján létrehozható egy, a felvételen azonosított határ-
vonalaknak megfelel poligonos adatbázis, aminek kulcsszerepe lehet az adatintegrációban (ld. III.3.4.4. 
fejezet). 

III.3.4.2. Geometriai korrekció 

III.3.4.2.1. Alapvet  geometriai korrekciók 

A felvétel-id sor összehasonlíthatóságának egyik alapfeltétele a közös geometriai rendszerbe illesztés 
(II.6.2.3. fejezet). A nyers felvételek alapvet  geometriai korrekcióját a FÖMI végezte: az összes felvételt 
Egységes Országos Vetületi Rendszerbe (EOV) transzformálták, els - és másodfokú polinomos eljárással 
(II.6.2.3.3 fejezet, 19. egyenlet). A szükséges referencia-pontokat szkennelt, EOV-be transzformált, 1 : 10 
000 méretarányú topográfiai térképekr l, illetve egy ortokorrigált SPOT-4 rfelvételr l manuálisan azonosí-
tották. A korrekcióhoz felvételenként 30-40 közötti számú illeszt pontot használtak. Az illeszt pontokon 
mért négyzetes középhiba (RMS) egyetlen felvétel és illeszt pont esetében sem haladta meg a 0,8 pixelt. 
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Az illeszt pontok eloszlása a vizsgálati területre meglehet sen homogén volt, és a módszerb l adódóan hi-
bák magukon az illeszt pontokon minimalizáltak. Az II.6.2.3.5 fejezetben leírtak és BRUZZONE ÉS COSSU 
(2003) alapján ugyanakkor várható volt, hogy a felvétel-id sort így is jelent s geometriai maradvány-hibák 
terhelik; ezeket az eltéréseket a szerz k „regisztrációs zaj” néven említik. A regisztrációs zaj minimalizálása 
kritikus pontja lehet a kvantitatív változás-vizsgálatoknak. A maradvány-hibák vizuálisan is jól megfigyelhe-
t k, mértékük pixelméret körüli. 

Az alapvet  geometriai korrekciók után tehát az id soros felvétel-adatbázisról elmondható, hogy a felvételek 
egymással összevethet vé váltak, bár a geometriai maradványhibák miatt pixel-szint  összehasonlításuk je-
lent s hibákkal terhelt. 

III.3.4.2.2. Automatikus illeszt pont-meghatározás és lokális deformációs modellek 

A geometriai maradványhibák minimalizálásra kínálkozó egyik módszer az II.6.2.3.3. és II.6.2.3.5. fejeze-
tekben említett, BLANC (1999) által kidolgozott eljárás, amelyet a szerz  jóvoltából volt alkalmam kipróbálni 
egy felvétel-páron: a 2000. 08. 10-i és a 2001. 08. 13. dátumú Landsat 5 TM felvételeken. A „hagyományos” 
manuális illeszt pont-kereséshez képest az illeszt pontok azonosítása itt hasonlóság-méréseken alapul, és 
automatikus módon történik, így relatíve rendkívül sok (esetemben közel 10 000) pont használható a transz-
formációhoz. A meghatározható pontok száma természetesen a két kép hasonlóságának (a közöttük bekövet-
kezett változásoknak) és a hasonlósági kritériumok „szigorúságának” is függvénye; ezek a jellemz k alapve-
t en befolyásolják az illeszt pontok min ségét is. 

A két felvétel közötti illeszt pontok meghatározásához a felvételeket különböz  mértékben 
alulmintavételezve egyre csökken  felbontású, hierarchikus „piramisba” transzformálják. Az illeszt pontok 
helyének „durva” azonosításához el ször a legkisebb felbontású képeken, a „munkaképen” és a „referencia-
képen” végzik el kapcsolt mozgóablakos módszerrel a hasonlósági számításokat. Ennek során a munkaképen 
definiálnak egy n x m méret  mozgóablakot (a II.7.3.1. fejezethez, 25. ábrához hasonlóan), a referenciaképen 
pedig egy i x j méret  keres ablakot, ahol i > n és j > m. A cél, hogy a referenciakép keres ablakán belül 
megkeressék a munkakép mozgóablakához leginkább hasonló, ugyanolyan méret  területet; ha a hasonlóság 
(pld. korreláció) küszöbértéknél nagyobb a két ablak között, az illeszt pont definiálható. Doktori értekezésé-
nek „C” mellékletében BLANC (1999) részletesen kidolgozza az eljárás matematikai részleteit; az általa ja-
vasolt módszer f  er ssége, hogy pixelméret alatti pontosságot tesz lehet vé. A legrosszabb felbontású ké-
peken meghatározott pontok helyzete alapján a szerz  felállít egy els dleges deformációs modellt. Az elem-
zés ezután iteratív módon folytatódik az eggyel jobb felbontású képen, a már meghatározott illeszt pont-
koordináták és deformációs modell ismeretében; a paraméterek minden iterációban egyre pontosabban meg-
határozhatók, s végül a felvételek valós felbontásának elérésével véglegesíthet k. A meghatározott 
illeszt pontok min ségét több lépcs ben is ellen rzi a modell, hiszen ez kulcsfontosságú a végeredmény 
szempontjából. 

Az automatikus illeszt pont-azonosításon túlmen en a módszer másik nagy el nye a lokális deformációs 
modell alkalmazása, ami lehet vé teszi az II.6.2.3.5. fejezetben említett lokális geometriai torzulások relatív 
korrekcióját egy másik (referencia-) felvételhez képest. Megfelel  eredmények esetén a felvételek így pixel 
szinten összehasonlíthatóvá válnak; fontos azonban megjegyezni, hogy – mivel a korrekció relatív, és egy 
szintén lokális geometriai hibákkal terhelt felvételt használunk referenciaként – a földfelszín és a felvételek
közötti geometriai eltéréseket ez a módszer nem csökkenti.

III.3.4.2.3. Javaslat a felvételek közötti geometriai maradványhibák hatásainak minimalizálására: 

képszegmentáción alapuló alternatív módszer kidolgozása 

A fent ismertetett módszer (III.3.4.2.2. fejezet), bár igen kifinomult, nem áll széles körben rendelkezésre. 
Ezen túlmen en azt is elmondhatjuk, hogy a távérzékelt felvételek környezetgazdálkodási alkalmazása során 
általában nem rendelkezünk pixel-szint  információkkal, és nem is szükséges az információk ilyen részletes-
ség  kinyerése. A gyakorlatban sokkal inkább az objektumok szintjén dolgozunk: a referencia-adataink az 
entitások, illetve objektumok szintjén állnak rendelkezésre, és az elemzés során is a földfelszíni objektumok 
tulajdonságairól, azok változásairól szeretnénk információkat nyerni. 

A pixel-szintr l az objektum-szintre történ áttérésnek, valamint az ehhez kapcsolódó adatintegrációnak több 
(közvetlen és közvetett) el nye is van. Ezek a módszerek egyrészt megkönnyítik a távérzékelt adatok integ-
rációját egyéb térbeli adatbázisokkal, másrészt a geometriai maradványhibák és a lokális radiometriai torzító 
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hatások hatásainak minimalizálásában is fontos szerepet játszanak (ld. az Irodalmi áttekintésben a II.6.2.3., 
II.7.3.2., II.9. fejezeteket). 

Az objektum-alapú megközelítések általában jóval kevésbé zajérzékenyek, mint a pixel-alapúak, zaj alatt itt 
a geometriai maradványhibákat és a lokális radiometriai torzító hatásokat értve. Ebb l következ leg felhasz-
nálhatók a „tiszta jel” kinyerésére a távérzékelt felvételekb l (BRUZZONE ÉS FERNANDEZ PRIETO, 2000).
A kutatás szempontjából releváns objektumok szintjén végzett területi statisztika-számítások úgy végzik el 
az adatok sz rését, hogy közben a feladat szempontjából kritikus geometriai információ-tartalmat nem csök-
kentik. 

A földfelszíni objektumok a felvételb l közvetlenül, automatizált módon képszegmentációs módszerek al-
kalmazásával nyerhet k ki (ld. II.7.3.2.). 

Mindezek alapján az alábbiakban kifejtek és a kés bbiekben tesztelek két olyan módszert, amelyek célja a 
geometriai maradványhibák és a lokális radiometriai torzulások hatásának minimalizálása, alapja pedig a 
képszegmentáció és a területi statisztika-számítás. 

Az els  megközelítés elvi alapja az a tény, hogy a határpixelek (kontúrok, élek) a leginkább terheltek geo-
metriai maradványhibákkal, mert az egyes id pontokban különböz  arányban tartalmazzák a szomszédos 
objektumok radiometriai értékeit; nagyobb hibák esetén az is el fordulhat, hogy egyik id pontban az egyik, 
máskor a másik szomszédos objektum „tiszta” értékei jelennek meg bennük. A maradványhibák mértéke az 
els  geometriai korrekciók után a felhasznált felvételek esetében pixelméret közeli (ez egyébként általában is 
igaz pld. a Landsat, SPOT felvételekre). Ha a rendelkezésre álló több id pontú (multitemporális) felvétel-
adatbázisról feltételezzük, hogy az egyes felvételek között a hibák eloszlása normális, akkor azt várhatjuk, 
hogy a szegmentációs eljárás az összes felvétel éleinek átlagos pozícióin definiálja a kontúrokat. Ezekb l a 
megfontolásokból kiindulva az els  módszer a kontúrok egyszer kimaszkolása a bináris kontúr-kép segítsé-
gével. 

Ha különböz  szenzoroktól származó vagy igen nagy felbontású felvételeket elemzünk, a geometriai marad-
ványhibák értéke meghaladhatja az egy pixeles nagyságrendet. Ebben az esetben a szegmentáció valószín -
leg egész régiókat azonosít, amelyek csak geometriai hibákat, határpixeleket tartalmaznak. Ilyenkor célszer
magasabb szegmentációs küszöböt használni, így a „durvább” szegmentáció eredményeképp ezek a szeg-
mentumok beolvadnak a szomszédos régiókba. Ilyenkor azonban a beolvasztott szegmentumok járulékos 
hibákkal terhelhetik meg azokat a régiókat, amelyekbe beolvadtak. Ennek elkerülése érdekében ilyenkor a 
kontúrok szélesítése (dilatációja) kínál kedvez  lehet séget a hibás pixelcsoportok kimaszkolására. 

A második megközelítés elvi alapja, hogy a homogén képobjektumokat kevésbé érintik a geometriai marad-
ványhibák, mint az egyes pixeleket. Ha feltételezzük, hogy a szegmentációs küszöbértéket jól választottuk 
meg, és így a végeredmény korrekt, a képszegmentumok mérete a vizsgálni kívánt objektumok méreteivel 
egyez . Tételezzük fel azt is, hogy a küszöbértéket úgy választottuk meg, hogy a szegmentumok pixeleinek 
túlnyomó többsége „töltelékpixel”, azaz nem kontúrpixel (ez egyébként ésszer  feltételezés). A szegmentu-
mokat a szegmentáció algoritmusából kifolyólag homogén radiometriai tulajdonságok és hasonló id beli fo-
lyamatok jellemzik. Ebben az esetben viszont kijelenthetjük, hogy a szegmentumokon belüli radiometriai 
eltérések (variabilitás) nem hordoznak számunkra releváns információt. A második módszer lényege, hogy 
az egyes szegmentumokra területi statisztika-számítást végzünk, így a továbbiakban a hozzájuk tartozó pixe-
lek statisztikai mutatóival (átlag és szórás) jellemezzük. 

A fenti két módszert mind külön-külön, mind kombinálva teszteltem. 

III.3.4.3. Radiometriai korrekció 

A felvételek radiometriai korrekciója létfontosságú a kvantitatív távérzékeléses vizsgálatok szempontjából. 
Mivel a kvantitatív elemzésben a felvétel-id sort hibával terhelt fizikai mérések sorozataként fogjuk fel, az 
összehasonlíthatóság biztosítása érdekében szükséges a különböz  forrásokból származó, a földfelszín valós 
változásaihoz nem köthet  radiometriai eltérések, hibák minimalizálása. 

A változás-vizsgálatban felhasznált felvételek a Landsat m holdcsalád több tagjával, Landsat-5 TM és a 
Landsat-7 ETM+ szenzoraival készültek. A kiindulási felvételek rendszerkorrigáltak voltak, azaz a detekto-
rok közötti érzékenység-különbségeket a szolgáltató a kalibrációs adatok segítségével korrigálta. 

A radiometriai korrekció módszerének megválasztásakor figyelembe vettem, hogy a cél a földfelszín válto-
zásainak kvantitatív elemzése lesz. A II.6.2.2. fejezetben felsorolt radiometriai hatások, valamint ezek 
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II.6.2.4. fejezetben ismertetett korrekciós lehet ségei közül a rendelkezésre álló adatok valamint a vizsgálat 
céljának szem el tt tartásával hibrid módszert választottam.  

A felvételek nyers pixelértékei egymással közvetlenül nem hasonlíthatók össze (II.6.2.2. fejezet). A szenzo-
rok kalibrációs adatai az rfelvétel-terjeszt knél elérhet k, ezáltal a radiancia kiszámítható. A Landsat-7 
ETM+ szenzorának változó kalibrációja is kiküszöbölhet  a pontos felvételi id pontok és a kalibráció-
váltások ismeretében. A Landsat-5 TM szenzor öregedésének hatásai a szakirodalomban fellelhet  lineáris 
egyenletekkel jól közelíthet k. Ezzel a szenzorok különböz ségéb l és öregedéséb l származó eltérések ki-
küszöbölhet k. 

A Nap-Föld-távolság ciklikus változásaiból, valamint a különböz  napállásszögekb l adódó hatások szintén 
kiküszöbölhet k a pontos felvételi id pontok ismeretében, csillagászati számításokkal. Az egyszer
Lambert-i visszaver dési modellen alapuló reflektancia-faktorok kiszámítása csökkenti a különböz  megvi-
lágítási viszonyok okozta eltéréseket. 

Az ezek után fennmaradó torzító hatások közül legjelent sebbek a globális és lokális légköri hatások (II.3.3, 
II.6.2.2. fejezetek). Ezek teljesen abszolút módszerrel történ  kiküszöböléséhez szükség lenne a légkör min-
denkori aktuális állapotát, függ leges rétegzettségét leíró légköri adatokra (légkörprofilokra) minden felvéte-
li id pontra, a vizsgált terület közelében. Egy másik lehet ség lenne a „szabványos” légkörmodellek alkal-
mazása (II.6.2.4.1. fejezet, 39. oldal). Ebben az esetben viszont részben elveszítjük az abszolút korrekció 
el nyeit: a napállásszögek és a megfigyelés iránya alapján számítható terjedési úton alapuló korrekciókat 
elvégezhetjük, de a változó légköri körülmények hatásai továbbra is terhelik a felvételeket. 

Jelent s torzító hatásként említhetjük még az anizotróp visszaverés hatásait (II.3.4.2.1. és II.6.2.2. fejezetek), 
amit nem küszöböl ki a Lambert-i reflektanciamodell használata. 

Az alapvet  (abszolút) radiometriai korrekciók után mindezek figyelembevételével egy relatív, statisztikai 
alapú korrekciós módszert javasolok (és tesztelek) az alábbiakban. A módszer alapja a DU ET AL. (2002)
által leírt eljárás, amelyen több módosítást hajtottam végre. 

Az alábbiakban az egyes korrekciós lépések részletes ismertetése következik. 

III.3.4.3.1. A radiancia kiszámítása 

A radiancia kiszámítása a MARKHAM ÉS BARKER (1986), valamint CHANDER ÉS MARKHAM (2003) által 
ismertetett lineáris egyenleteken alapul: 

Lλ = 
Lmaxλ - Lminλ

Qcal max
 · Qcal + Lminλ (26)

ahol

Lλ a spektrális radiancia a szenzorbemenetnél [W/(m2 · sr · μm)], 

Qcal a felvétel pixelértéke [kódolt számérték, Digital Number, DN], 

Qcal max a maximális pixelérték (DN = 255), ami Lmaxλ-nak felel meg, 

Lminλ a Qcalmin-hez tartozó spektrális radiancia [W/(m2 · sr · μm)], 

Lmaxλ a Qcalmax-hoz tartozó spektrális radiancia [W/(m2 · sr · μm)]. 

Az Lminλ és Lmaxλ értékeket a szenzorok kalibrációja során állapítják meg. A számítást nehezíti, hogy a 
Landsat-5 TM esetében a fellövés óta eltelt id ben a szenzor érzékenysége jelent sen változott (szenzoröre-
gedés). Ennek kiküszöbölésére a TEILLET ET AL. (2001) által ismertetett lineáris egyenleteket használtam a 
fenti egyenletbe behelyettesítve. Az Lmin értékeket az ESA (2002) táblázata szerint határoztam meg. Mind-
ezeket összefoglalva tartalmazza a 12. táblázat. 
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12. táblázat: A Landsat-5 TM felvételek spektrális reflektancia-értékeinek kiszámításához használt 
együtthatók. 

Sáv Gn = 
Lmaxλ - Lminλ

Qcal max
Lminλ

1 1.0/(1.371724-0.000032522 · DSL) -1.5
2 1.0/(0.733396-0.000017361 · DSL) -2.8
3 1.0/(0.930107-0.000008690 · DSL) -1.2
4 1.0/(1.071477+0.000000427 · DSL) -1.5
5 1.0/(7.204576+0.000067259 · DSL) -0.37
7 1.0/(15.917533-0.000306 · DSL) -0.15

A fenti táblázatban: 

Gn az n. felvételsáv specifikus szorzótényez je, a 26. egyenletben 
Lmaxλ - Lminλ

Qcal max
,

DSL a Landsat 5 m hold fellövése (1984. március 1.) óta eltelt napok száma a felvétel készítésének idején. 

A Landsat-7 ETM+ szenzor esetében a számítást a változó érzékenységi beállítások (gain settings) bonyolít-
ják (II.5.3. fejezet). A felszínborítás és a napállásszögek (így az évszakok) függvényében a sávok érzékeny-
sége két-két érték között változik (magas érzékenység: „high gain”, ill. alacsony érzékenység: „low gain”). A 
sávok érzékenysége egymástól függetlenül változhat. Az érzékenységi beállítások a felvétel kiegészít  fájlja-
iban megtalálhatók, vagy a felvételi id pont és az ábrázolt terület alapján visszakereshet k. A lehetséges ér-
tékeket foglalja össze a 13. táblázat. 

13. táblázat: A Landsat 7 ETM+ szenzorának alacsony (low gain) és magas (high gain) érzékenység
kalibrációs együtthatói. 

2000. július 1. el tt 2000. július 1. után 
Low Gain High Gain Low Gain High Gain 

Sáv Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax Lmin Lmax

1 -6,20 297,50 -6,20 194,30 -6,20 293,70 -6,20 191,60
2 -6,00 303,40 -6,00 202,40 -6,40 300,90 -6,40 196,50
3 -4,50 235,50 -4,50 158,60 -5,00 234,40 -5,00 152,90
4 -4,50 235,00 -4,50 157,50 -5,10 241,10 -5,10 157,40
5 -1,00 47,70 -1,00 31,76 -1,00 47,57 -1,00 31,06
6 0,00 17,01 3,20 12,65 0,00 17,04 3,20 12,65
7 -0,35 16,60 -0,35 10,93 -0,35 16,54 -0,35 10,80

A radiancia-számítást az összes felvételen elvégeztem a pixelértékek alapján. Ezzel a szenzor-függ  radio-
metriai hatások jelent s részét kiküszöböltem. 

III.3.4.3.2. A légkörön kívül mért reflektancia-faktor kiszámítása 

A radiancia kiszámítása után, kiegészít  adatok birtokában lehet vé válik a légkörön kívül (a szenzornál) 
mért reflektancia-faktor kiszámítása. Ez a (dimenzió nélküli) mennyiség azt adja meg, hogy adott hullám-
hosszon a földfelszín mekkora részét veri vissza a Nap sugárzási energiájának egy teljes visszaverés  (töké-
letesen fehér) Lambert-i reflektorhoz képest. A számítás segítségével kiküszöbölhet k a változó Nap-Föld-
távolságból, napállásszögekb l és a Nap sugárzási energiájának hullámhossz szerinti egyenl tlen eloszlásá-
ból származó hatások. Az izotróp visszaverési modellb l adódóan az anizotróp visszaver dés hatásait a szá-
mítás nem érinti; a légköri hatásokat ugyancsak figyelmen kívül hagyjuk ebben a lépésben. A számítás a 
II.6.2.4.1. fejezetben ismertetett 22. egyenlet alapján történt.  

A mindenkori aktuális Nap-Föld-távolságot a felvételek készítési dátumának ismeretében a II.3.4.1. fejezet-
ben leírt 12. egyenlettel számítottam. 

A Nap légkörön kívül mért képsávonkénti átlagos sugárzási energiáját a Landsat 5 TM szenzorra 
MARKHAM ÉS BARKER (1986) II. táblázatából vettem, a Landsat 7 ETM+ szenzor esetében a „Landsat 7 
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Science Data Users Handbook” (http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/IAS/handbook/) adatai alapján dolgoztam. Az 
értékeket az alábbi táblázat tartalmazza: 

14. táblázat: A Nap átlagos sugárzási energiája a légkörön kívül a Landsat 5 TM és Landsat 7 ETM+ 
szenzorok reflektív sávjaira. 

Besugárzás (W/m2/μm) Sáv
Landsat 5 TM Landsat 7 ETM+ 

1 1957,00 1969,00 
2 1829,00 1840,00 
3 1557,00 1551,00 
4 1047,00 1044,00 
5 219,30 225,70 
7 74,52 82,07 

A napállásszög vagy a zenitszög kiszámítása szintén elengedhetetlen a reflektancia számításához. Lambert-i 
visszaver dési modell esetében a visszaver dés mértéke a bees  sugárzás zenitszögének koszinuszával ará-
nyos.  

A zenitszögek kiszámítása csillagászati segédprogram (Home Planet 3.1, copyright John Walker; 
http://www.fourmilab.ch) használatával történt. A felvételek készítésének pontos dátumát és idejét, valamint 
az ábrázolt terület földrajzi koordinátáit ismerve a napállásszögek kiszámíthatók voltak. 

A felvételek készítési dátuma és ideje a legtöbb esetben a felvétel kiegészít  fájljaiban rögzített. A hiányzó 
adatok pótlására illetve a meglév  adatok pontosítására letöltöttem a m holdak pontos archív pályaadatait 
(ezek az Interneten hozzáférhet k a http://www.celestrak.com címen). A m hold-pályaadatok szabvány két-
soros NORAD pályaelem-formátumban lelhet k fel, és rendszeres méréssel pontosítják azokat. A pályaele-
mek folyamatosan változnak a m holdpályát módosító zavaró hatások (gravitációs anomáliák, a többi bolygó 
gravitációs hatása stb.) következtében. A CelesTrak adatbázisból minden esetben kiválasztottam a felvétel 
készítésének dátumához legközelebbi pályaadatokat. A legtöbb esetben a felvételkészítés napjára vonatkozó 
adatokkal dolgozhattam, a legnagyobb eltérés 7 nap volt. 

A dátum és a földrajzi hely ismeretében az áthaladási id ket szintén a Home Planet programmal számoltam. 

A napállásszögeket a vizsgálati terület középpontjára számítottam ki. A felvételek kiegészít  fájljaiban fel-
lelhet k a képközéppont földrajzi koordinátái, a vizsgálat szempontjából azonban nem ez, hanem a megfi-
gyelt területen aktuális zenitszög kiszámítása a fontos. A képközéppont koordinátái változnak m holdtól és 
évt l/évszaktól függ en, és ez eltéréseket okozott volna a mindenkori zenitszögekben. A felhasznált koordi-
náták a következ k voltak: északi szélesség 47°53’30”, keleti hosszúság 17°27’39”. Mivel a vizsgált terület 
kiterjedése viszonylag kicsi (a legnagyobb átmér je 45 km), a napállásszög nem változik jelent sen a terüle-
ten belül: a zenitszögek különbsége mindössze 0,4° a terület végpontjai között a Landsat-áthaladások idején. 
Ugyanezen okból a m holdak rálátási szögének változásai is elhanyagolhatók, számításaim szerint a különb-
ség kb. 3,74° a különbség a vizsgált terület szélei között. 

A fenti egyenletek alapján számított legf bb jellemz ket foglalja össze az alábbi táblázat: 
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15. táblázat: A felvételek készítési körülményei a számítások alapján 

M hold Szenzor Év Hónap Nap Évnap Id  (GMT) Napmagasság 
(°) 

Zenitszög (°) Fellövés 
óta eltelt 
id  (nap) 

Landsat 2 MSS 1981 7 2 183

Landsat 4 MSS 1983 8 20 232 09:08:00 48,402 41,598

Landsat 4 MSS 1984 8 22 235 09:04:00 47,221 42,779

Landsat 5 MSS 1985 8 17 229 09:09:00 49,167 40,833

Landsat 5 TM 1984 6 11 163 09:07:30 57,95 32,05 102

Landsat 5 TM 1988 9 10 254 09:10:00 42,16 47,84 1654

Landsat 5 TM 1990 3 8 67 09:00:00 30,882 59,118 2198

Landsat 5 TM 1992 8 4 217 09:02:00 51,39 38,61 3078

Landsat 5 TM 1993 8 7 219 09:01:30 50,716 39,284 3446

Landsat 5 TM 1994 8 10 222 08:56:45 49,499 40,501 3814

Landsat 5 TM 1997 9 3 246 09:11:30 44,552 45,448 4934

Landsat 5 TM 2000 5 6 127 09:15:00 53,552 36,448 5910

Landsat 7 ETM+ 2000 5 14 135 09:31:30 57,11 32,89

Landsat 5 TM 2000 6 23 175 09:16:00 58,937 31,063 5958

Landsat 7 ETM+ 2000 7 1 183 09:31:00 60,185 29,815

Landsat 7 ETM+ 2000 8 2 215 09:30:30 55,035 34,965

Landsat 5 TM 2000 8 10 223 09:17:00 51,666 38,334 6006

Landsat 7 ETM+ 2000 8 18 231 09:30:30 50,976 39,024

Landsat 5 TM 2000 8 26 239 09:17:00 47,404 42,596 6022

Landsat 5 TM 2000 10 13 287 09:17:00 31,48 58,52 6070

Landsat 7 ETM+ 2000 10 21 295 09:30:30 29,488 60,512

Landsat 5 TM 2001 8 13 225 09:19:30 51,295 38,705 6374

III.3.4.3.3. Javaslat a fennmaradó radiometriai torzítások minimalizálására: automatikus invariáns-

azonosításon és lineáris regresszión alapuló módszer kidolgozása 

A fenti radiometriai korrekciók után a felvételek még mindig jelent s radiometriai torzításokat tartalmaznak. 
A legjelent sebb, mindeddig korrigálatlan „zajforrás” a földi légkör (ld. II.3.3.); fontos hatásai lehetnek to-
vábbá az anizotróp visszaver désnek (ld. II.3.4.2.1). Mivel a felvételek id pontjaira a légkör állapotára vo-
natkozó kiegészít  mérési adatok nem álltak rendelkezésre, a relatív korrekció mellett döntöttem. A valós 
földfelszíni reflektancia-értékek kiszámítása az adataim alapján nem lehetséges, de nem is szükséges, hiszen 
ha a felvételeket sikerül radiometriailag „közös nevez re hozni”, a célul kit zött kvantitatív változásvizsgálat 
relatív skálán már elvégezhet .

A korrekcióhoz a szakirodalom áttekintése után (ld. II.6.2.4.3. fejezet) a DU ET AL. (2002) által kidolgozott 
módszert választottam. A módszer egyik alapfeltevése, hogy a lineáris radiometriai torzító hatások jóval 
nagyobbak és jelent sebbek a nemlineáris hatásoknál. A módszer két részre bontható: el ször megtörténik a 
felvétel-párok között a látszólag változatlan földfelszíni elemek (invariánsok, vagy PIF – Pseudo-Invariant 
Features) automatikus azonosítása, majd ezek statisztikái alapján meghatározzuk a normalizáláshoz szüksé-
ges lineáris transzformáció együtthatóit. 

A módszer alapfeltételezései a következ k: 

1. a normalizáláshoz használt invariánsok reflektanciája a vizsgált periódus alatt változatlan; 
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2. a radiometriai torzító hatások lineárisak és térben homogének a normalizálásban felhasznált 
pixelek összességére; 

3. a felvételek pixelértékeiben változásokat okozó hatások egymástól függetlenek, ered jük az 
egyes hatások lineáris összegzésével el állítható; 

4. a két id pont között jelent s felszínborítás-változásokat mutató objektumok száma minden 
felvételen kisebb, mint a változatlan objektumoké. 

35. ábra: Két, azonos területr l, azonos hullámhossz-tartományban készült felvétel 
(„Image A” és „Image B”) pixelértékeinek összefüggései. A radiometriai korrekciók 
célja a C ábrán látható állapot elérése a D alapállapotból (DU ET AL., 2001). 

 A) Radiometriai torzítások és földfelszíni változások nélkül,  

 B) Lineáris radiometriai torzításokkal, földfelszíni változások nélkül, 

 C) Radiometriai torzítások nélkül, földfelszíni változásokkal, 

 D) Lineáris radiometriai torzításokkal és földfelszíni változásokkal. 

Az ugyanazon területet ábrázoló, különböz  id pontokban készült felvételek ezzel az eljárással normalizál-
hatók egy közös referencia-szintre. A számításhoz a következ  egyenletet használjuk: 

Qref(i) = Qj(i) · αj + βj i = 1,2,3…,n; j = 1,2,3, …,m (27)
ahol

i a felvétel spektrális sávjának azonosítója, 

j a felvétel azonosítója, 

n a felvételek spektrális sávjainak száma, 

m az összes felvétel száma,  

Qref a radiometriai referencia-szint,  

Q a felvétel pixelértéke,  

α és β a lineáris transzformáció együtthatói. 
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A szerz k leírnak továbbá egy olyan algoritmust, amellyel statisztikai alapon, félautomatikus módon végez-
het  el az invariánsok azonosítása két-két felvételi id pont között ugyanazon a spektrális sávon.  

A módszer vázlatos leírása a következ :

• Két (geometriailag azonos rendszerbe hozott) felvétel azonos színképtartományban, de különböz
id pontokban készült képsávját vesszük alapul.  

• Ezen a sávpáron elvégzünk egy f komponens-analízist és -transzformációt. A szerz k a f kompo-
nensek meghatározása el tt sávpáronként manuálisan és vizuálisan meghatározott küszöbértékek 
alapján kisz rik a felszíni vizeket, a felh k és a felszínborítás-változásokat, mivel ezek „elhúzhatják” 
a f komponenseket.  

• Az els  f tengelyhez legközelebbi pixelek igen er s lineáris összefüggést mutatnak a két id pont 
között, ezért ezeket invariáns-jelöltekként azonosítjuk. 

• Az invariánsok min ségének többlépcs s ellen rzése után azok statisztikái alapján, lineáris regresz-
szió alkalmazásával történik meg a radiometriai transzformáció együtthatóinak kiszámítása. A reg-
resszió együtthatóinak kiszámításához referenciaként a következ  értékeket használhatjuk: 

- Ismert földfelszíni reflektanciákat, ha vannak mérési vagy szimulációs eredményeink; ebben 
az esetben a légkör hatásai az összes felvételen kiküszöbölhet k. 

- Az összes felvétel invariánsainak statisztikáit, például átlagát; ennek logikai alapja, hogy 
nagyszámú felvételi dátum esetében a változó felvételezési körülmények (légköri hatások, 
anizotróp visszaverés stb.) ezáltal „kiátlagolódnak”. A korrekció relatív, a torzító hatások 
„átlagosak” lesznek. 

- Egy referencia-felvételt; ebben az esetben a felvételek transzformációja során a referencia-
felvétel spektrális terébe transzformáljuk az összes többi felvételt. A korrekció relatív, a tor-
zító hatások a referencia-felvételéivel egyez k lesznek. 

• A normalizálás végén egy további min ség-vizsgálati lépést javasolnak a szerz k: f komponens-
analízist végeznek a transzformált és a referencia-sávok közt, és az els  f tengely meredeksége alap-
ján ítélik meg a transzformáció min ségét. 

A radiometriai normalizálás teljes folyamatábráját és az általam javasolt módosításokat a 36. ábra mutat-
ja.
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36. ábra: A radiometriai normalizálás folyamatábrája. Módosításokat a piros kerettel jelölt lépé-
seknél hajtottam végre, illetve javasolok az eredeti eljáráshoz (DU ET AL., 2002) képest. 

Az alábbiakban a teljes módszer lépésenkénti részletes ismertetése, kritikája és a javasolt módosítások
következnek. A javasolt módosítások végcélja, hogy az emberi beavatkozás csökkentésével, az abszolút 
küszöbértékek helyett statisztikai számításokkal automatizáljam a módszert, hogy így növeljem a meg-
bízhatóságot, a sebességet és az objektivitást.

Az invariánsok meghatározásának els  lépése a két id pont között hirtelen változásokat mutató pixelek 
kisz rése, mivel ezek a sávok statisztikát „elhúzva” er sen módosíthatják a meghatározott f komponen-
seket. A szerz k ide sorolják: 

• A felszíni vizeket, amelyek hirtelen reflektancia-változásokat mutathatnak a lebegtetett anyag-
tartalom megváltozása, vagy a szél okozta fodrozódás és tükrös reflexió miatt; 

• A felh ket és a lokálisan el forduló aeroszol-foltokat, amelyek a két id pont között igen jelent s
reflektancia-változást okozhatnak; 

• A bizonyos küszöbértéknél nagyobb változást mutató pixeleket, mivel ezeken a felszínborítás való-
szín leg megváltozott a két id pont között. 

Az eredeti módszer szerint a szerz k képsávonkénti, vizuálisan meghatározott, abszolút küszöbértékeket 
használnak a fenti pixelek kisz résére. A felh k és a felszíni vizek kisz résére maximum- és minimum-
értékeket határoznak meg, és az ezen az intervallumon kívül es  pixeleket nem veszik figyelembe a f -
komponens-számításnál. A felszínborítás-változások kisz résére a pixelértékek két id pont közötti arit-
metikai különbségét veszik alapul; ha a különbség nagyobb egy meghatározott küszöbértéknél, a pixel 
szintén nem vesz részt a további számításokban. 

Ugyanakkor elmondható, hogy a küszöbértékeket így meghatározni igen munkaigényes eljárás, ráadásul 
viszonylag sok szubjektivitást visz a módszerbe. Az egyszer  aritmetikai különbségen alapuló küszöbér-
ték hátránya továbbá, hogy a két id pontú szórásdiagramon szemléltetve két 45°-os irányultságú vonalat 
határoz meg küszöbértékként, ami a magas és alacsony pixelértékek csonkolását eredményezheti, ha a 
két felvétel közötti lineáris torzító hatások er sek (37. ábra). 
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37. ábra: Két id pontú szórásdiagram a Du et al. (2002) által javasolt abszolút küszöbértékes 
sz rés hatásainak ábrázolására. A és B két különböz  felvételi id pont ugyanazon színkép-
sávú pixelértékei. A felszíni vizeket az Amin és Bmin , a felh ket az Amax és Bmax küszöbérté-

kekkel,. a nagymértékben megváltozott pixeleket a Diffmax különbség-küszöbértékkel sz rik ki. 
A világosabb szín  sokszög jelzi a sz rés után „bent maradt” pixeleket, amelyeken a f kom-
ponens-analízist végezzük majd. Jól látható, hogy a Diffmax küszöbérték alkalmazása és az 

er s lineáris hatások miatt a lehetséges invariánsok egy jelent s része elvész. 

A fenti problémák elkerülésére az alábbiakban egy új el sz rési módszert javasolok.  

A felhasználó által megállapított abszolút küszöbértékek helyett célszer  valamilyen statisztikai alapú kü-
szöbérték használata. Tekintettel kell lenni arra is, hogy elkerüljük az egyszer  maximális különbség-
küszöbb l (37. ábra, Diffmax) adódó invariáns-vesztést. 

Mindezek figyelembevételével az alábbiakban javaslatot teszek a sávok multitemporális, normalizált különb-
ségén alapuló index (a továbbiakban MNSK, azaz Multitemporális Normalizált Sáv-Különbség) használatá-
ra. Ennek kiszámítása az alábbi képlet szerint történik: 

MNSKxyi = 
Bxyi – Axyi

Bxyi + Axyi (28)

ahol

MNSK a multitemporális normalizált sáv-különbség az i sáv (x,y) koordinátájú pixelére, 

i a színképsáv azonosítója, 

A és B két különböz  id pontú, közös geometriai rendszerbe transzformált felvétel ugyanarról a területr l,

Axyi és Bxyi az (x,y) koordinátájú pixel értékei az A ill. B felvételek i képsávjában. 

A fenti egyenlet az A és B sávok által meghatározott síkban egy olyan egyenest határoz meg, amelynek me-
redeksége az MNSK értékét l függ. Az egyenes minden pontjára teljesül az egyenl ség. Ezt mutatja be né-
hány MNSK-értékre a 0..1 intervallumon a 38. ábra. 
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38. ábra: A normalizált különbség egyenletének ábrázolása a 0..1 intervallumban. Az egyenlet: 
MNSK = B–A/B+A. A vízszintes tengelyen az A, a függ legesen a B értékei szerepelnek, az 

MNSK-értékeket színessel jelöltem. 

Miután az MNSK kiszámítását minden pixelre elvégeztük, az eredményül kapott MNSK-kép pixelértékei a 
normalizálás hatására szimmetrikus eloszlást mutatnak, értékük -1 és +1 közötti lehet (ld. 39. ábra). 

39. ábra: Példa az MNSK-kép hisztogramjára. A vízszintes tengely az MNSK-értékeket (pixelér-
tékeket), a függ leges tengely az adott értéket felvev  pixelek számát, azaz az értékek gya-

koriságát mutatja. Mivel a pixelértékek lebeg pontos számok, a hisztogramon valójában a tel-
jes terjedelem 256 intervallumra osztott gyakorisági értékei szerepelnek. 

A következ  lépés az MNSK-kép összes pixele alapján az MNSK-értékek átlagának (μMNSK) és szórásának 
(σMNSK) kiszámítása: ezeket a mutatókat használjuk majd a küszöbértékek statisztikai alapú megállapításá-
hoz. A normalizálás miatt az MNSK átlagául nullát kapnánk, ha a két felvétel között nem lennének radiomet-
riai torzító hatások, és a negatív és pozitív irányú földfelszíni változások aránya egyenl  lenne. Mivel feltéte-
lezzük, hogy a radiometriai torzító hatások a két felvétel között szisztematikus eltéréseket okoznak, az 
MNSK-kép számtani átlaga valószín leg nem 0. A két id pont között jelent s reflektancia-változást mutató 
pixelekr l els  közelítésben elmondhatjuk, hogy az (A-B)/(A+B) = μMNSK egyenlet által meghatározott egye-
nest l bizonyos távolságon kívül helyezkednek el. Fontos megemlíteni továbbá, hogy a lineáris torzító hatá-
soknál, leginkább a légköri hatásoknál a szorzó komponens általában jóval jelent sebb, mint az additív kom-
ponens. Ez azt is jelenti, hogy a világos és a sötét objektumok más-más mértékben terheltek a hatásokkal, 
tehát a radiometriai torzulások mértéke függ a pixel radiometriai értékét l. A felszín változásai által okozott 
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radiometriai eltérések nagysága szintén függ az objektumok fényességét l: például a folyóvíz esetében a le-
begtetett anyag-tartalom változásai jóval kisebb abszolút eltérést okoznak, mint a csupasz talajfelszín eseté-
ben a nedvességtartalom megváltozása.  

Ezek a megfontolások arra vezetnek, hogy a változások mértékének megítélésekor a radiometriai értéket, 
azaz a fényességet is figyelembe kell venni. Éppen ezért a „jelent s mértékben” megváltozott pixelek azono-
sításához is relatív, a radiometriai értékt l is függ  küszöbértéket célszer  használni. Mindezek alapján a 
megváltozott pixelek kizárására a (μMNSK – n · σMNSK; μMNSK + n · σMNSK) intervallum használatát javaslom. 
Az n szorzó változtatása az intervallum nagyságát növeli vagy csökkenti, ezáltal a küszöbérték „szigorúsága” 
változtatható. Az n=1 esetet szemlélteti a 40. ábra.  

40. ábra: Két id pontú szórásdiagram a javasolt MNSK-alapú sz rés hatásainak szemléltetésére. 
μMNSK az MNSK-kép pixeleinek átlagértéke által meghatározott egyenes. μMNSK + 1σMNSK , il-

letve μMNSK - 1σMNSK az MNSK átlag +/- 1 szórásértéknyi intervallum határait jelzik. A szemlél-
tetett esetben a világos háromszögben lév  pixelek között találhatók az invariánsok, ezért 

ezeket invariáns-jelölteknek tekintjük; az ezen kívül es  pixelek jelent s változásokat mutat-
nak, ezért invariánsként nem jöhetnek számításba. 

Az ábrán jól látható, hogy sikerült kiküszöbölni az eredeti módszer által okozott invariáns-vesztést (vö. 37. 
ábra). 

Ha az MNSK értékek eloszlását közel normálisnak tekintjük, a (μMNSK –σMNSK; μMNSK + σMNSK) intervallum-
ba a pixelek kb. 68,3%-a esik (BARÁTHNÉ, 1996). Az intervallumon kívül es  pixelek jelent s változást 
mutatnak a két id pont között (felh k, lokális aeroszol-hatások, földfelszíni változások stb. miatt). Az inter-
vallum belsejében elhelyezked  pixelek az els  sz r n átmentek, közöttük találhatók az invariánsok, ezért 
ezeket a továbbiakban invariáns-jelölteknek tekintjük. Természetesen valószín tlen, hogy a felvételek között 
ilyen sok pixel nem változott meg, ezért továbbiakban a valódi invariánsok azonosítása a cél. 

Du et al. (2002) javaslata alapján az invariánsok azonosítására az el zetes sz rés után két id pontú f kom-
ponens-analízist használhatunk sáv-páronként; a sáv-pár két tagja azonos hullámhossz-tartományokon, de 
különböz  id pontokban készült, ugyanazon területr l. Ebben az esetben két f komponenst kapunk, mivel 
két sávot használunk fel. A f komponens-tengelyek közül az els  tartalmazza a leger sebb lineáris össze-
függést mutató, tehát nem változott pixeleket. A második f komponens-tengely, amely az els re mer leges, 
a két id pont között jelent s változást mutató pixeleknek felel meg. Az invariánsok az els  tengely közelé-
ben, attól l távolságon belül helyezkednek el. Az l távolság meghatározásához DU ET AL. (2002) iteratív 
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módszert használnak, amelynek során el ször „kézzel” meghatároznak egy l távolságot, majd az els  f ten-
gelyt l l távolságon belül lév  pixelekre a lineáris összefüggés szorosságának mérésére kiszámítják a korre-
lációs együtthatót (r). Az összefüggést akkor ítélik elég szorosnak, ha r>=0,9; ebben az esetben a pixeleket 
valódi invariánsoknak tekintik. Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor az el zetes sz rési küszöbértékek és az l
távolság módosítása után megismétlik az eljárást (ld. 36. ábra). 

Ez az eljárás ugyanakkor még mindig tartalmaz szubjektív lépéseket. Ezen túlmen en, ha l értékét csökkent-
jük, akkor az invariáns-pixelek száma is jelent sen csökken; nagyon kicsi l esetén a korreláció igen magas 
lesz, de a felhasznált pixelek száma a kép egészéhez képest elhanyagolható. YUAN ÉS ELVIDGE (1996)
megállapítása szerint az invariánsokon alapuló regressziós módszerek egyik legnagyobb el nye, hogy a fel-
vétel pixeleinek viszonylag nagy részét használjuk, ezért a radiometriai normalizálás hibái eloszlanak a 
spektrális osztályok között. A szerz k megállapítják azt is, hogy a kevés pixelen és nem tipikus felszínborí-
tás-típusokon alapuló módszerek esetében a módszer hibája minimális lesz ugyan az invariánsokon, de a 
megbízhatóság gyakorlatilag nem becsülhet  a felvétel egyéb felszínborítási típusaira. 

Mindezek alapján a módszert úgy módosítottam, hogy statisztikai alapokon nyugodjon. A f komponens-
transzformáció után a második f komponens-sáv pixelértékei tulajdonképpen az els  f tengelyt l való távol-
ságnak felelnek meg. Ha kiszámítjuk e pixelértékek átlagát, akkor teljesen szimmetrikus eloszlás esetén nul-
lát kapnánk; a gyakorlatban nullához igen közeli értéket kapunk eredményül. A második f komponens-sáv 
átlagának és szórásának kiszámítása után az (átlag - m · szórás; átlag + m · szórás) intervallum használatát 
javasolom. Az m szorzó meghatározásával lehet a fent említett l távolság értékét változtatni. 

a) b) c) 

41. ábra: Az invariánsok kiválasztásának szemléltetése. 

a) Az eredeti pixelértékek és az ezek alapján számított els  f tengely (PC 1). 
A „B” felvételen található felh k jelent sen torzítják a f komponens meg-

határozását. 

b) Az átlag +/- 1 szórásértéknyi MNSK-sz rés után bent maradt pixelek és az 
újraszámolt els  f tengely (PC 1’). Az új f komponens-tengely már való-

ban tartalmazza a pixelek többségét. 

c) Az invariánsok azonosítása a második f komponens-tengely (PC 2’) statisz-
tikái alapján meghatározott „l” távolság alapján történik. A PC 1’-höz leg-
közelebbi pixelek lineáris összefüggése a leger sebb, így ezeket invari-

ánsnak tekinthetjük, ha teljesítik a korrelációs kritériumokat is. 

Az invariánsok meghatározásához fontos, hogy meggy z djünk azok min ségér l, megbízhatóságáról. A 
DU ET AL. (2002) által javasolt korreláció-számítás kit n en alkalmas arra, hogy a két id pont között a pi-
xelek lineáris összefüggésének szorosságát meghatározzuk. A küszöbérték feletti korrelációt elért pixelek 
valóban invariánsnak tekinthet k. 
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Mindezek után elvégezhet  a lineáris transzformáció paramétereinek kiszámítása az alábbi egyenletek segít-
ségével: 

αBAi = 
σAi

σBi
(29)

βBAi = μAi - 
σAi

σBi
 · μBi (30)

ahol

αBAi és βBAi a 27. egyenletben szerepl  lineáris együtthatók (szorzó és additív tag), amelyek segítségével a B
felvétel i spektrális sávja az A referencia-szintre konvertálható, 

σAi és σBi az i sávban azonosított invariáns-pixelek szórása az A referencia-szinten illetve a B felvételen, 

μAi és μBi az i sávban azonosított invariáns-pixelek átlaga az A referencia-szinten illetve a B felvételen. 

A transzformáció ezek után a kiszámított lineáris együtthatók segítségével, a 27. egyenletnek megfelel en 
történik. Mint látható, a transzformációs együtthatók spektrális sávonként és felvételi id pontonként külön-
böz k, de területileg nem változnak. Ennek oka, hogy a módszer alapfeltevései között szerepel a radiometriai 
hatások területi homogenitása. 

A normalizálás min ségének vizsgálatára még egy lépést javasolnak a szerz k: egy normalizálás utáni f -
komponens-analízist. Ennek során (a kiugró pixelek „kötelez ” kiszórása után) meghatározzák a referencia-
szint és az újonnan kiszámított pixelértékek között az els  f tengely meredekségét. Minél közelebb van a me-
redekség az 1-hez, annál jobb min ség nek ítélhet  a normalizálás. Ha az els  f tengely meredeksége 1-hez 
igen közeli, akkor az értékek gyakorlatilag egymással közvetlenül összevethet k. 

Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy ez a min ség-vizsgálati módszer csak az egyes felvételek és a refe-
renciaszint (vagy két-két felvétel) között, azaz id pontonként vizsgálja a normalizálás min ségét. Igen fontos 
lenne, hogy az egész id soron képet kapjunk a normalizálás min ségér l, hiszen így lehet becsülni a mód-
szer hibáját. Ennek érdekében az alábbiakban egy új eljárást javasolok. 

Mindenek el tt azonosítanunk kell a legstabilabb invariánsokat. Ezek olyan pixelek, amelyeket (a fent leírtak 
alapján) invariánsként azonosítottunk egy bizonyos spektrális sávban az id sor összes felvételén. Ezek a pi-
xelek a teljes vizsgált periódusban invariánsként viselkedtek, tehát igen stabil radiometriai értékkel kell ren-
delkezniük. A legstabilabb invariáns-pixelek mindegyikére kiszámítjuk az id beli szórás-értéket az összes 
felvétel radiometriai értékeinek felhasználásával. Ezek után kiszámítjuk a szórások területi átlagát. Az 
eredmény egy-egy szám képsávonként: az átlagos id beli szórás-érték. Ha az invariánsok valóban konstans 
visszaverési tulajdonságokkal rendelkeznének, és a normalizálás tökéletes lenne, minden képsávra nullát 
kapnánk. A nullától való eltérés tehát a mérési hibának feleltethet  meg. 

III.3.4.4. Több id pontú sz rés 

A változás-vizsgálat el készítéséhez elengedhetetlen volt a több id pontú sz rés elvégzése. Ennek fontossá-
ga a célkit zésekb l adódik: célom a vízlépcs -rendszer hatásainak lehet ség szerinti elkülönítése egyéb 
természetes és antropogén hatásoktól. 

• Közvetlen antropogén hatások, bolygatások: A tapasztalat azt mutatja, hogy a vízelterelés hatása a 
növényzetre els sorban a növekedés lassulása, csökkenése, illetve a növények vitalitásának változá-
sa. Ezek a folyamatok várhatóan nem okoznak olyan hirtelen, nagymérv  és ugrásszer  spektrális 
változásokat, mint a közvetlen emberi beavatkozások, bolygatások (pld. az erd állományok vég-
hasznosítása, gyérítése stb.). A vízelterelés hatásainak elkülönített vizsgálata érdekében fontos kizár-
ni ezeket a hatásokat a változás-vizsgálatból. A közvetlen emberi bolygatások azonosítására az 
NDVI-t használtam változás-indikátorként, mivel ez igen érzékeny a vegetáció változásaira, és emel-
lett a légköri hatásokra is. Mivel a felvétel-adatbázis radiometriai korrekciója már megtörtént, abszo-
lút NDVI-küszöbértéket használtam. Vizuálisan azonosítottam számos területet, ahol az egymást kö-
vet  felvételek között az erd vágás megfigyelhet  volt, majd ezeken a helyeken megmértem az 
NDVI-változásokat. A méréseim alapján meghatározott NDVI-küszöbérték 0,3. Az ennél nagyobb 
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változást mutató területeket kizártam a további elemzésb l. A megmaradt területeken tehát vagy a 
vegetáció növekedése, helyreállása, vagy lassú degradációja figyelhet  meg. 

• Nem korrigált helyi légköri hatások: Mivel a radiometriai korrekció globálisan, a felvételek egé-
szére m ködik, és a torzító hatások horizontális homogenitását feltételezi, a nem korrigált helyi lég-
köri hatások (pld. aeroszolok) még befolyásolhatják a változás-vizsgálat eredményeit. Ezek a hatá-
sok viszonylag kis változást okoznak a spektrális értékekben, ezért könnyen összetéveszthet k a las-
sú vegetáció-változásokkal. Ennek elkerülése érdekében a felvételek 1-es sávját (kék tartomány) 
használtam a több id pontú sz rés elvégzésére, mivel a felvételeknek ez a sávja a legérzékenyebb a 
légköri hatásokra (ld. II.3.3. fejezet). A sz rési küszöbértéket a felvétel-sor vizuális vizsgálatával és 
az értékek elemzésével határoztam meg. Minden olyan területet kizártam a további elemzésb l, ahol 
a kék sávban mért értékek különbsége nagyobb volt 0,05-nél.

Mindezek után a fenti két kizárást (maszkolást) az összes felvételen elvégeztem, így csak azokat a terüle-
teket használtam a további elemzésekben, amelyek a teljes vizsgált id szak alatt teljesítették a kritériu-
mokat.

III.3.4.5. A vegetációra vonatkozó kvantitatív információk kinyerése 

Az elterelés távérzékeléssel megfigyelhet  hatásainak kvantitatív leírásához mindenképpen szükséges olyan 
változók keresése, amelyek a növényzet állapotával összefüggésbe hozhatók (ld. II.7.2. fejezet).  

A vonatkozó szakirodalom áttekintése (II.7.2. fejezet) és a várható hatások mérlegelése (III.3.2. fejezet) után 
a vegetáció hosszú távú változásainak elemzésére a Kauth-Thomas- (vagy Tasseled Cap-) transzformáció 
harmadik változóját, azaz a nedvesség-értékeket választottam. A felvétel-adatbázis el feldolgozása (radio-
metriai és geometriai korrekció, normalizálás) biztosítják az egyes id pontok összevethet ségét. 

A nedvesség-értékek használatát több szakirodalmi forrás javasolja (ld. II.7.2. fejezet). A Szigetközben be-
következett változások vizsgálatára különösen alkalmas, hiszen a vegetáció számára rendelkezésre álló víz-
készlet megváltozása mindenképpen megjelenik a növényzet víztartalmában. További érv a módszer mellett, 
hogy kevéssé érzékeny a légköri hatásokra. Bár a felvételek radiometriai korrekciója és normalizálása meg-
történt, a helyi légköri inhomogenitások, aeroszol-foltok er sen befolyásolják pld. a vegetációs indexek érté-
keit. Ezzel szemben a nedvesség-értékek leginkább a középs  infravörös sávokon alapulnak, amelyek na-
gyobb hullámhosszuk miatt jóval kevésbé érzékenyek a légköri hatásokra (ld. II.3.3. fejezet). Szakirodalmi 
forrásaim szerint a nedvesség-értékek a növényzet anizotrópiájára is kevésbé érzékenyek a vegetációs inde-
xeknél. SONG ÉS WOODCOCK (2003) ezért az erd -változások „legmegbízhatóbb indikátorának” nevezik a 
Kauth-Thomas nedvesség-értékeket. Fontos megjegyezni azt is, hogy a vegetációs indexekkel ellentétben a 
légköri hatások növelik a nedvesség-értékeket, ezért egy esetleges „láthatatlan” aeroszol-folt biztosan nem 
okoz olyan nedvesség-csökkenést, ami összetéveszthet  lenne az elterelés hatásaival. 

A nedvesség értékeinek kiszámításához az alábbi együtthatókat használtam: 
16. táblázat: A nedvesség kiszámításához használt együtthatók Landsat 5 TM szenzorra, reflektancia-

faktorokra. Forrás: Crist és Cicone (1984). 

Sáv Nedvesség 
TM 1 W1 =  0.1509
TM 2 W2 =  0.1973
TM 3 W3 =  0.3279
TM 4 W4 =  0.3406
TM 5 W5 = -0.7112
TM 7 W7 = -0.4572
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A számítás a pixelértékek (azaz a normalizált reflektancia-értékek) alapján történt, az alábbi módon: 

Nedvesség = W1·TM1 + W2·TM2 + W3·TM3 + W4·TM4 + W5·TM5 + W7·TM7 (31)
ahol a TM(n) értékek az n. számú képsáv pixelértékeit jelentik. 

Minden el z leg normalizált és a többid pontú sz résen átesett felvételre elvégeztem a nedvesség-értékek 
kiszámítását. A változások leírásához a nedvesség-értékeket integráltam a képszegmentációval el állított 
szegmentum-adatbázisba, az erdészeti térkép-adatbázisba és a digitális él hely-térképbe (ld. III.3.4.6.). 

III.3.4.6. Adatintegráció 

Az adatintegráció lépése több célból is kulcsfontosságú az elemzés szempontjából: 

• Egyrészt a térinformatikai eszközök segítségével küls  adatforrások is felhasználhatók a trendek leírásá-
ra és elemzésére, 

• Másrészt munkám egyik fontos célkit zése egy olyan integrált térinformatikai adatbázis létrehozása, 
amely tartalmazza az el feldolgozott távérzékelt adatokat, így – reményeim szerint – a kés bbiekben 
több különféle tudományterületen is felhasználható a Szigetköz változásainak elemzésére. 

A távérzékelt adatok térinformatikai adatbázisba integrálásakor a következ k szerint jártam el: 

- Minden egymást követ  felvételi id pont között (páronként) elvégeztem a több id pontú 
sz rést (ld. III.3.4.4. fejezet, feljebb). 

- Egy objektumot csak akkor vettem be az elemzésbe, ha a pixeleinek többsége „érvényes” 
volt, azaz átment a több id pontú sz résen. 

A képszegmentáció eredményeként el állított poligonos, azaz vektoros formátumú szegmentum-adatbázis a 
felvétel-adatbázisból kinyert határvonalakon alapul, ezért spektrálisan igen homogén objektumokból áll. Az 
adatintegráció során így nem volt szükség további sz résre. 

Ha nem spektrális-radiometriai alapon, közvetlenül a felvétel-adatbázisból határozzuk meg az objektumokat, 
hanem az adatintegráció során más, a priori felállított objektum-határokat használunk, további problémák 
vet dnek fel. A Szigetköz védett területeinek digitális él hely-térképébe és a digitális erdészeti térkép-
adatbázisba történ  adatintegráció során ezért a következ k szerint jártam el: 

- Az él hely-térkép és az erdészeti térkép poligonjai spektrálisan heterogének, hiszen a térkép 
tematikája nem spektrális, hanem ökológiai ill. erdészeti-adminisztratív szempontokon ala-
pul. Egy-egy objektum sokféle spektrális értéket tartalmazhat, a csupasz talajtól egészen a 
s r  növényzetig stb. Mivel a vizsgálat célja a növényzet változásainak leírása, a más 
spektrális tulajdonságokkal rendelkez  pixeleket ki kell zárni a statisztika-számításokból. 
Ennek érdekében egy több id pontú osztályozáson alapuló erd maszkot használtam; így 
csak a mindvégig erd s vegetációval jellemzett pixeleket vontam be a statisztika-számításba. 

- Az él hely-térkép esetében további feladatot jelentett a felbontásbeli különbségek feloldása. 
Mivel légifelvétel-kiértékeléssel készült, az él hely-térkép térbeli felbontása a Landsat-
felvételekhez képest igen nagy. Az adatbázis sok olyan poligont tartalmaz, amelyek pixel 
alatti, illetve néhány pixel terület ek. Ezek kizárására a poligonok területét használtam fel. A 
terület-küszöböt 1 ha-ban állapítottam meg, az ennél kisebb poligonokat a továbbiakban nem 
használtam. Az 1 ha-os küszöb kb. 3 x 3 Landsat-pixelnyi területnek felel meg. Az rfelvéte-
lek terepi felbontását általában a fizikai felbontás felében szokták meghatározni, így ez a kü-
szöbérték mindenképpen elfogadható. 

Ezek után minden objektumra, minden id pontra kiszámítottam és attribútumként eltároltam az azt alkotó 
pixelek nedvesség-értékeinek átlagát és szórását. 

III.3.4.7. Változás-vizsgálat 

A vegetáció-változások vizsgálatához a (különböz  térinformatikai adatbázisokba integrált) nedvesség-
értékek id sorát használtam.  
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Egyik célom a bekövetkezett változások idejének, helyének és mértékének feltárása volt, ezért az egymást 
követ  felvételi id pontok között a nedvesség-értékek különbségét páronként kiszámítva változás-térképeket
hoztam létre. Mindig a kés bbi id pont értékeit vontam ki a korábbiból, így a nedvesség-csökkenés negatív, 
a növekedés pedig pozitív értékként jelent meg.  Ebben az esetben a több id pontú sz rést is csak a felvétel-
pár között végeztem el. Ez a módszer alkalmas a két id pont közötti változások helyének és mértékének 
elemzésére. 

A távérzékelt adatok és egyéb adatbázisok integrációval részletesebb tematikus elemzésekre is lehet ség 
nyílt. Ebben az esetben a teljes id sort vizsgáltam, így a több id pontú sz rést az összes id pont között elvé-
geztem. Ha egy pixel bármely két egymást követ  id pont között kiesett a sz rés során, nem vettem be az 
elemzésbe. A végeredmény egy olyan felvétel-adatbázis, amelyben csak a viszonylag „stabil” pixelek szere-
pelnek: az id közben közvetlen emberi vagy légköri hatásra megváltozott pixelek kiestek, így hatásuk nem 
jelenik meg a hosszú távú trendekben. 

III.3.5. A módszerek alkalmazása: eredmények és megvitatás 

III.3.5.1. Geometriai korrekció 

III.3.5.1.1. Az automatikus illeszt pont-meghatározás és a lokális deformációs modell alkalmazá-

sának eredményei 

A BLANC (1999) által kidolgozott módszer eredményeit közvetlenül nem tudtam mérni. A korrekció radio-
metriai hatásairól közvetve információt nyújt az eredeti (polinomiális módszerrel korrigált) és a Blanc-féle 
módszerrel javított sáv-párok összehasonlítása. Vizuális összehasonlítást legkönnyebben többid pontú 
színkompozitok segítségével végezhetünk (ld. 42. ábra). 

a) b) 

42. ábra: A Blanc (1999)-féle geometriai korrekció eredményének szemléltetése a 2000.08.02-i 
és 2001.08.13-i felvételek példáján. A többid pontú színkompozitban mindkét felvétel 4. sávja 
(közeli infravörös) szerepel. A szürke árnyalatai a változatlan területeknek, a ciánkék és a vö-
rös színek a változásoknak felelnek meg. 

a) Az eredeti (polinomiális) korrekció után a pixel nagyságrend  geometriai maradványhi-
bák jól megfigyelhet k: a Duna-ágak partjain ellentétes szín  (vörös és ciánkék) sávok-
ként, „hamis változásként” jelennek meg. 

b) A Blanc-féle korrekció után a hibák nem láthatók. 

További lehet séget nyújt a két id pontú szórásdiagramok elemzése. Mint a 42. ábrán is látható, a geometriai 
hibák „hamis változásokat” okoznak, így mindenképpen csökkentik a sávok korrelációját. A radiometriai 
korrekciónál ismertetett két id pontú f komponens-analízis is szolgáltat információkat, hiszen segítségével 
kiszámíthatjuk az egyes f komponensek terjedelmét (a sajátértékeket). A geometriai hibák által okozott elté-
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rések csökkentik az els  f tengely terjedelmét, és növelik a másodikét. Ha a módszer jól korrigálta a geomet-
riai hibákat, a korreláció és az els  f tengely terjedelme növekszik, a második f komponens terjedelme pe-
dig csökken. A kapott eredményeket foglalja össze a 17. táblázat. 

17. táblázat: A Blanc-féle geometriai korrekció hatásai a 2000.08.02-i és a 2001.08.13-i felvételek 4. 
sávjaira mint sávpárra. 

Megnevezés Blanc el tt Blanc után Változás (%) 
Korreláció (r) 0,486 0,506 + 4,11
Els  sajátérték 619,19 624,47 + 0,85
Második sajátérték 214,05 204,96 - 4,25

A fenti táblázatból jól látható, hogy a geometriai korrekció radiometriai hatásai nem elhanyagolhatók. 

III.3.5.1.2. A geometriai maradványhibák hatásainak minimalizálására javasolt, képszegmentáción 

alapuló módszer eredményei 

A kontúr-maszkolás és a szegmens-szint  statisztikák kiszámításának hatásait mind külön-külön, mind 
együttesen alkalmazva vizsgáltam, kétféle módszerrel. 

A 2000. évre rendelkezésre álló felvételek jó lehet ségeket kínálnak a geometriai maradványhibák vizsgála-
tára. Közöttük három olyan felvétel-pár is található, amelyek között mindössze 8 nap az id különbség. Ilyen 
rövid id  alatt a földfelszíni változások jelentéktelenek, ezért a megfelel  spektrális sávok közötti korreláci-
ónak magasnak kell lennie. Éppen ezért a geometriai hibák hatása, amely relatíve csekély a földfelszíni vál-
tozások hatásaihoz képest, nem keveredik azokkal, és így megfigyelhet . Elképzelhet  persze, hogy az id -
pontok között változások következnek be pld. a meteorológiai körülmények, a növények növekedése, virág-
zása stb. eredményeként. 

A másik vizsgálati módszer arra alkalmas, hogy „in vitro”, minden más hatástól elkülönítve elemezzük a 
korrekciós módszer hatékonyságát. Alapja, hogy mesterséges „geometriai hibákat” hozunk létre, úgy, hogy 
egy felvétel-sávot önmagához képest „elcsúsztatunk” meghatározott irányba és távolságra. Az eredeti és az 
elcsúsztatott felvétel-sávot azután úgy vizsgáljuk, mintha egy sávpárról lenne szó. Ha nincsen elcsúsztatás, 
azaz a geometriai illeszkedés tökéletes, akkor a korreláció r=1. 

Alapfeltevéseim alapján a várakozásaim mind a valódi felvétel-párok, mind az elcsúsztatott sávpárok eseté-
ben a következ k: 

• a geometriai hibák csökkentik a korrelációt a felvétel egészére,  

• a korreláció jelent sen kisebb lesz a kontúrpixeleken, mint a homogén objektumok belsejében, 

• a kontúrok maszkolása, illetve a szegmens-szint  statisztikák kiszámítása növeli a korrelációt. 

A kapott eredményeket a 18. és 19. táblázat tartalmazza. 

18. táblázat: A korrelációs együttható (r) értékei a kétid pontú sávpárokra a legközelebbi felvétel-párok 
esetében. A számításokhoz a 4. sávot (közeli infravörös) használtam. 

Pixel-szint  Szegmens-szint

Dátum
Minden 
pixelre 

Kontúr-pixelek ki-
zárva 

Csak a kontúr-
pixelekre 

A szegmen-
sek átlagér-
tékeire 

A szegmen-
sek kontúr-
pixelek nélkül 
számított át-
lagértékeire  

2000.05.06-2000.05.14 0,913 0,926 0,829 0,932 0,934 
2000.06.23-2000.07.01 0,882 0,892 0,803 0,917 0,920 
2000.08.02-2000.08.10 0,917 0,923 0,856 0,927 0,930 
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19. táblázat: A korrelációs együttható (r) értékei a „mesterséges geometriai hibával” terhelt, azaz önma-
gához képest elcsúsztatott sávpárokra. A 2000.08.02-i felvétel 4-es sávját (közeli infravörös) önma-

gához képest 1 ill. 2 pixellel elcsúsztattam, és sávpárként elemeztem az eredetivel. 

Megnevezés 
Minden pixel-
re

Kontúr-
pixelek kizár-
va 

Csak a kon-
túr-pixelekre 

1 pixelnyi elcsúsztatás 1 pixel széles kontúrokkal 0,911 0,942 0,690 

1 pixelnyi elcsúsztatás 2 pixel széles kontúrokkal 0,911 0,982 0,828 

2 pixelnyi elcsúsztatás 1 pixel széles kontúrokkal 0,782 0,822 0,535 

2 pixelnyi elcsúsztatás 2 pixel széles kontúrokkal 0,782 0,952 0,604 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a kontúrpixeleken a korreláció valóban jelent sen alacsonyabb. 
Ennek több oka is van: az egyik a II.6.2.2. fejezetben említett keveredés, ami miatt a földfelszíni objektumok 
közötti határokon fekv  pixelek mindig kevert értékeket tartalmaznak („mixelek”). A másik ok, hogy itt jó-
val er sebben jelentkeznek a geometriai hibák hatásai, mint a homogén objektumok belsejében. A felvételek 
közötti geometriai eltérések azt eredményezik, hogy az egyik felvételen az egyik, a másikon pedig a másik 
objektum értékei jelennek meg er sebben ugyanazokban a pixelekben, így a térbeli keveredés mellett az 
„id beli keveredés” is jelent s.

 A kontúrok maszkolása minden esetben jelent sen növelte a korrelációt. A kontúrok szélesítése (kontúr-
dilatáció) útján el állított, kétszeres szélesség  kontúrok mindig nagyobb javulást okoztak, hiszen a kisz rt 
„mixelek” mennyisége így nagyobb. 

A szegmens-szint  statisztikák kiszámítása jóval nagyobb javulást okozott. Ennek oka valószín leg az átla-
golás „simító” hatása, aminek következtében nem csak a geometriai hibákat, hanem a szenzor által okozott 
zajt és egyéb lokális radiometriai hatásokat is kisz rjük (ld. II.6.2. és II.9. fejezetek). A kontúrpixelek 
kimaszkolása a szegmens-szint  statisztikák számításából csak igen kismérték  javulást okoz. Ez azzal ma-
gyarázható, hogy a kontúr-maszkolás hatásai kisebbek, mint a területi statisztika-számításéi, ezért a kett
összegzésekor az utóbbi dominál. A szegmens-szint  módszer a májusi felvételeknél hozta a legnagyobb 
javulást, valószín leg a vegetáció nagyobb változékonysága miatt. 

A leghatásosabb módszer a szegmens-szint  statisztikák kiszámításának és a kontúr-pixelek maszkolásának 
kombinációja. A változás-vizsgálat megbízhatóságának növelése érdekében ezért mindenképpen indokolt a 
módszer alkalmazása. Éppen ezért az összes felvételen elvégeztem a kontúrok maszkolását és kiszámíttattam 
a szegmens-szint statisztikákat. Ezek után minden szegmenst az azt alkotó pixelek átlag- és szórás-értékei 
jellemeznek, és a további vizsgálatokban ezeket az értékeket használom. 

III.3.5.2. Radiometriai korrekció 

III.3.5.2.1. A radiancia- és reflektancia-számítások hatásai 

A radiancia- és reflektancia-számítások, valamint a végs  normalizálás hatásait szemlélteti a 43. ábra. A gra-
fikonokon mindenhol az 1992-es év átlagaihoz képesti százalékos értékeket ábrázolom. A sávátlagok vi-
szonylag jó mutatónak tekinthet k a globális hatások vizsgálatára. A DN-, radiancia- és reflektancia-értékek 
a legnagyobb ingadozást az 1. sávban mutatják, utána a 4-es és 5-ös sáv egyre kevésbé ingadozik, ami jól 
megfelel a légköri hatások hullámhossz-függése alapján várható tendenciáknak. Jól megfigyelhet , ahogy az 
egyes korrekciós lépések egyre csökkentik az id beli ingadozásokat. A végs  normalizálásra javasolt mód-
szer eredményeit részletesen elemzem az alábbi (III.3.5.2.2.) fejezetben.  
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Az 1. sáv átlagának alakulása a korrekciókkal
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A 4. sáv átlagának alakulása a korrekciókkal
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Az 5. sáv átlagának alakulása a korrekciókkal

60

70

80

90

100

110

120

130

140

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Év

A
z 

19
92

-e
s 

ér
té

k 
%

-a

DN 5

Rad 5

Refl 5

Reflnorm 5

43. ábra: A radiometriai korrekciók hatásai egyes sávok átlagértékeire az id sorban. Fent: 1. sáv 
(kék), középen: 4. sáv (közeli infravörös), lent: 5. sáv (középs  infravörös). DN: eredeti kódolt 

számérték, Rad: radiancia, Refl: reflektancia, Reflnorm: normalizált reflektancia. 



99

III.3.5.2.2. A fennmaradó radiometriai torzítások minimalizálására javasolt módszer részletes 

eredményei 

A hosszú távú felvétel-adatbázis végs  radiometriai normalizáláshoz az 1992. augusztus 4-i Landsat 5 TM 
felvételt használtam referenciaként. Ez a felvétel radiometriailag igen jó min ség , nem láthatók rajta felh k
vagy lokális aeroszol-foltok, ráadásul a vizsgált id szak (1984-2001) közepén készült, és az utolsó felvétel a 
Duna elterelése (1992. október) el tt. 

Minden rfelvételt a fenti felvétel megfelel  spektrális sávjaihoz normalizáltam. 

Az MNSK-maszkolásnál a (μMNSK – n · σMNSK; μMNSK + n · σMNSK) intervallum meghatározásához n = 1 érté-
ket használtam. A két id pontú f komponens-analízis után az átlag +/- 0,5 szórásérték küszöbértéket hasz-
náltam a második f komponens-sáv értékei alapján az invariánsok lehatárolására.  

A normalizálás kulcsfontosságú lépése az invariánsok meghatározása után azok min ségének ellen rzése, 
ezért kiszámítottam a korrelációs együtthatókat az invariáns-jelöltekre (mindig az adott felvétel pixelértékei 
és az 1992-es referencia-felvétel értékei között). Az elfogadási küszöbértéket r = 0,95-ben állapítottam meg. 
Ha a korreláció elérte ezt a szintet, az invariánsokat elfogadtam. Ennél alacsonyabb korreláció esetén az in-
variánst nem fogadtam el, és az invariáns-meghatározást újraszámolt paraméterekkel megismételtem (ld. 36. 
ábra). Erre azonban a gyakorlatban nem került sor, mert az invariánsok minden esetben teljesítették a korre-
lációs kritériumot. 

A korrelációs együtthatókat a 20. és 21. táblázatok tartalmazzák. 

20. táblázat: A hosszú távú elemzés felvétel-adatbázisának normalizálásához használt invariánsok kor-
relációs együtthatói (r) az 1992.08.04-i felvétel értékeivel. Az elfogadási küszöbérték: r = 0.95 

TM sáv

Felvétel  
dátuma

1 2 3 4 5 7 

1984.06.11. 0,952 0,961 0,973 0,975 0,972 0,979

1987.08.23. 0,976 0,980 0,982 0,975 0,983 0,988

1992.08.04. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1993.08.07. 0,982 0,986 0,986 0,979 0,985 0,990

1994.08.10. 0,964 0,976 0,983 0,981 0,986 0,990

1997.09.03. 0,963 0,972 0,981 0,976 0,978 0,986

2000.08.10. 0,975 0,980 0,984 0,979 0,982 0,989

2001.08.13. 0,975 0,979 0,984 0,972 0,982 0,989
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21. táblázat: A szezonális elemzés felvétel-adatbázisának normalizálásához használt invariánsok korre-
lációs együtthatói (r) a 2000.08.02-i felvétel értékeivel. Az elfogadási küszöbérték: r = 0.95 

TM sáv

Felvétel  
dátuma

1 2 3 4 5 7 

2000.05.06. 0,973 0,978 0,977 0,976 0,979 0,975

2000.05.14. 0,972 0,977 0,976 0,979 0,974 0,971

2000.06.23. 0,988 0,991 0,993 0,988 0,988 0,988

2000.07.01. 0,990 0,992 0,993 0,992 0,989 0,989

2000.08.02. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

2000.08.10. 0,994 0,995 0,996 0,996 0,996 0,998

2000.08.18. 0,995 0,996 0,996 0,994 0,994 0,996

2000.08.26. 0,991 0,992 0,994 0,990 0,992 0,995

2000.10.13. 0,985 0,987 0,986 0,974 0,981 0,987

2000.10.21. 0,984 0,986 0,985 0,984 0,977 0,984

A hosszú távú id sor felvételei közül a legtöbb közel azonos id szakban (augusztusban) készült. Ezek inva-
riánsai igen magas korrelációt mutatnak, ami azt is jelzi, hogy az 1994-es és 1997-es felvételeken a Fels -
Szigetköz fölött megfigyelhet  aeroszol-foltok hatásait sikerült kisz rni a normalizálásból. 

A szezonális id sor felvételein az augusztusi felvételek invariánsai érték el a legmagasabb korrelációt a 
2000.08.02-i referencia-felvétel értékeivel, ami várható is volt a rendkívül közeli felvételi dátum és az elha-
nyagolható fenológiai különbségek miatt. 

Fontos kérdés, hogy a módszer által azonosított invariánsok milyen felszínborítási kategóriának felelnek 
meg. Ezzel egyrészt „kézzelfoghatóvá” tehet k, valós objektumokhoz köthet k az invariánsok, másrészt ér-
tékes információkat kaphatunk a különböz  felszínborítási kategóriák relfektanciájának stabilitásáról. El -
ször a terület minden pixelére kiszámítottam, hogy hányszor lett invariánsként kiválasztva, spektrális sávon-
ként, külön-külön a hosszú távú és a szezonális id sor felvételeire. Ezek után a CORINE Land Cover 1 :50 
000 adatbázis alapján kiszámítottam, hogy a f  felszínborítási kategóriák területének hány százaléka milyen 
gyakorisággal szerepelt invariánsként. Az eredményt grafikonon ábrázolva jól megfigyelhet , hogy mely 
felszínborítási kategóriák milyen gyakran szerepelnek invariánsként az egyes hullámhossz-tartományokban, 
azaz mennyire változékonyak illetve stabilak. A felvételek 1. (kék), 4. (közeli infravörös) és 5. (középs  inf-
ravörös) sávjaira a hosszú távú és szezonális invariánsok összetételét a 44., 45. és 46. ábrák mutatják be. 



101

44. ábra: A f  felszínborítási kategóriák stabilitása a kék hullámhossz-tartományban (TM 1. sáv). 
Felül a hosszú távú, alul a szezonális elemzés eredményei láthatók. A vízszintes tengely azt 
mutatja, hány alkalommal lett a teljes id soron kiválasztva invariánsként az adott kategória; a 
függ leges tengelyen a területet ábrázoltam a kategória teljes területének százalékában. Mi-

nél inkább jobbra tolódik a görbe csúcsa, annál stabilabb az adott kategória. 
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45. ábra: A f  felszínborítási kategóriák stabilitása a közeli infravörös hullámhossz-tartományban 
(TM 4. sáv). Felül a hosszú távú, alul a szezonális elemzés eredményei láthatók. A vízszintes 
tengely azt mutatja, hány alkalommal lett a teljes id soron kiválasztva invariánsként az adott 
kategória; a függ leges tengelyen a területet ábrázoltam a kategória teljes területének száza-

lékában. Minél inkább jobbra tolódik a görbe csúcsa, annál stabilabb az adott kategória. 
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46. ábra: A f  felszínborítási kategóriák stabilitása a középs  infravörös hullámhossz-
tartományban (TM 5. sáv). Felül a hosszú távú, alul a szezonális elemzés eredményei lát-
hatók. A vízszintes tengely azt mutatja, hány alkalommal lett a teljes id soron kiválasztva 

invariánsként az adott kategória; a függ leges tengelyen a területet ábrázoltam a kategória 
teljes területének százalékában. Minél inkább jobbra tolódik a görbe csúcsa, annál stabi-

labb az adott kategória. 
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A hosszú távú id sor felvételei az évnek közel azonos szakában készültek (a többségük augusztus közepi). 
Erre az id sorra a kék hullámhossz-tartományban (TM 1. sáv) a t level  erd k a legstabilabb felszíni objek-
tumok, de a lombos erd k is jelent s mértékben megjelennek az invariánsok között. A mez gazdasági terüle-
tek – ahogyan az várható volt – a legváltozékonyabb felszíni elemek között szerepelnek. A felszíni vizek a 
legváltozékonyabbak, aminek magyarázata a folyók változó lebegtetett anyag-tartalma, a szél visszaverést 
változtató hatása, illetve a drasztikus beavatkozások a vizsgált id szak során (a Duna elterelése). A felszíni 
vizek visszaverése a többi sávhoz képest a kék tartományban a leger sebb.

A szezonális id sor kék tartománybeli invariáns-összetétele jelent sen különbözik ett l. A t level  erd k
mellett a mocsarak igen er sen megjelennek az invariánsok között, a gyepek és a lombos erd k is jelent s
arányban szerepelnek. A mez gazdasági területek és a felszíni vizek itt is a legkevésbé stabil felszíni elemek. 
Érdemes megjegyezni, hogy a mesterséges felszínek sem a hosszú távú, sem a szezonális id sorban nem tar-
toznak a legstabilabb elemek közé. Ennek oka lehet a beépített területek hosszú távú változása, illetve a nap-
állásszögek változása miatt a fény-árnyék arányok eltolódása az egyes pixeleken belül (a beépített területek 
esetében). Ez azért fontos, mert az invariánsok manuális kiválasztásakor gyakran a mesterséges felszínek 
képezik az invariánsok egy fontos csoportját. 

A közeli infravörös tartományban (NIR, TM 4. sáv) mind a hosszú távú, mind a szezonális id sorban a t le-
vel  erd k dominálnak az invariánsok között. A mesterséges felszínek itt a második helyre kerültek. A me-
z gazdasági területek és a felszíni vizek a legkevésbé stabil elemek közé kerültek. A mocsarak hosszú távon 
viszonylag stabilak, de a szezonális id sorban ez a második legváltozékonyabb kategória. 

A középs  infravörös tartományban (MIR, TM 5. sáv) jóval er sebben szétválik a stabil és a változékony 
kategóriák csoportja. A mez gazdasági területek és a felszíni vizek változékonyak, igen er sen elválnak a 
többi kategóriától. A hosszú távú felvételeken a mocsarak bizonyultak a legstabilabbnak, a szezonális id -
sorban a t level ek és a lombos erd k is jelent s szerepet kaptak. 

Az invariánsok lehatárolása és elfogadása után kiszámítottam a lineáris transzformáció együtthatóit a 29. és 
30. egyenleteknek megfelel en, majd minden felvétel-sávot a referencia-szintre, azaz az 1992-es felvétel 
megfelel  sávjának radiometriai szintjére transzformáltam. 

A 2000. évre rendelkezésre álló tíz felvételt szintén normalizáltam, hogy tanulmányozhassam a szezonális 
változások hatásait a normalizálásra. Referencia-felvételként a 2000. augusztus 2-i Landsat 7 ETM+ felvételt 
választottam. 

A felvételenkénti transzformációs együtthatókat a 22. és 23. táblázatok tartalmazzák. 

22. táblázat: A hosszú távú elemzés felvétel-adatbázisának normalizálásához használt együtthatók: αj a 
szorzót, βj az additív tagot jelöli (a 27. egyenletnek megfelel en). A referencia-szint az 1992-es felvé-

tel.

TM sáv 

Felvétel 
dátuma

1 2 3 4 5 7 

αj βj αj βj αj βj αj βj αj βj αj βj
1984.06.11. 0,477 0,043 0,578 0,027 0,778 0,011 0,878 -0,004 0,873 0,029 0,817 0,013 
1987.08.23. 0,821 0,026 0,896 0,017 1,046 0,015 0,754 0,063 1,109 -0,003 1,006 0,006 
1992.08.04. 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 
1993.08.07. 0,889 0,031 0,947 0,022 0,977 0,021 0,848 0,043 0,973 0,007 0,880 0,006 
1994.08.10. 0,787 0,025 0,865 0,015 0,870 0,011 1,074 -0,011 0,969 0,007 0,969 -0,003 
1997.09.03. 0,945 0,004 1,137 -0,009 1,199 -0,017 1,178 -0,021 1,166 -0,025 1,098 -0,009 
2000.08.10. 1,050 0,022 1,146 0,014 1,125 0,014 0,976 0,026 1,087 -0,008 0,909 0,004 
2001.08.13. 0,840 0,045 0,951 0,030 0,921 0,029 0,922 0,037 0,901 0,016 0,855 0,005 
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23. táblázat: A szezonális elemzés felvétel-adatbázisának normalizálásához használt együtthatók: αj a 
szorzót, βj az additív tagot jelöli (a 27. egyenletnek megfelel en).A referencia-szint a 2000.08.02-i 

felvétel. 

TM sáv 

Felvétel 
dátuma 

1 2 3 4 5 7 

αj βj αj βj αj βj αj βj αj βj αj βj
2000.05.06. 1,428 -0,014 1,419 -0,009 1,162 -0,011 0,794 0,030 0,965 -0,014 0,846 -0,003 
2000.05.14. 0,934 0,006 1,024 -0,002 0,985 0,001 0,806 0,022 1,075 -0,013 1,027 -0,004 
2000.06.23. 1,281 -0,007 1,185 0,002 0,875 -0,001 0,976 -0,015 0,925 -0,013 0,857 -0,007 
2000.07.01. 0,997 -0,008 0,933 -0,005 0,798 0,000 1,018 -0,009 0,990 -0,007 1,053 -0,009 
2000.08.02. 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 1,000 0,000 
2000.08.10. 1,418 -0,019 1,390 -0,008 1,184 -0,014 1,055 -0,010 0,978 -0,012 0,903 -0,002 
2000.08.18. 1,048 -0,012 1,053 -0,009 1,049 -0,010 1,174 -0,022 1,094 -0,018 1,065 -0,007 
2000.08.26. 1,224 0,005 1,232 0,007 1,062 -0,007 1,185 -0,020 0,943 -0,012 0,885 -0,008 
2000.10.13. 1,678 -0,063 1,582 -0,035 1,460 -0,057 1,571 -0,060 1,316 -0,076 1,218 -0,042 
2000.10.21. 1,301 -0,046 1,302 -0,026 1,427 -0,032 1,375 -0,003 1,463 -0,054 1,402 -0,032 

Ahogyan az várható, a látható tartományú sávok (TM 1, 2, 3) szorzói, mutatják a legnagyobb változatosságot 
és a legnagyobb eltérést az egységnyi értékt l. Különösen igaz ez a kék sávra (TM 1); ennek magyarázata, 
hogy a felvételek sávjai közül ez a hullámhossz-tartomány a legérzékenyebb a légköri körülmények változá-
saira, mint pld. vízg z vagy az aeroszolok mennyiségének id beli ingadozásai (ld. II.3.3. fejezet). A szorzó-
tényez k változékonysága fokozatosan csökken a zöld majd a vörös tartományban. A 4-es sáv (közeli infra-
vörös) ismét magas változékonyságot mutat, aminek magyarázata a nagy mennyiség  növényzet (erd k, me-
z gazdasági területek) jelenléte a felvételeken. A növényzet visszaverése igen er s ezen a tartományon, rá-
adásul jellemz en anizotróp visszaverés  felszínborítási kategória. Az 5. és 7. sáv (középs  infravörös) 
együtthatói ismét jóval közelebb esnek az egységnyihez. 

A normalizálás hatásosságának vizsgálatát a III.3.4.3.3. fejezetben kidolgozott módszerrel végeztem. Kivá-
lasztottam a legstabilabb invariánsokat; ezek olyan pixelek, amelyek az id sorban minden alkalommal beke-
rültek az invariánsok közé (a hosszú távú id sorban a 7-szer, a szezonálisban 9-szer). Ezután a legstabilabb 
invariánsok minden pixelére kiszámítottam az id beli szórás-értékeket, külön-külön az eredeti és a normali-
zált reflektancia-értékek alapján, majd a kapott értékeket az összes pixelre, azaz térben átlagoltam. Mivel 
elvileg ezen pixelek reflektanciája a megfigyelt id szak alatt közel konstans, a kapott III.3.4.3.3. fejezetben 
leírtak szerint ezek az értékek megfeleltethet k a radiometriai „mérési hibának”. A hosszú távú és a szezoná-
lis id sor eredeti és normalizált reflektancia-értékeire kapott eredményeket a reflektív sávokra a 47. ábrán 
hasonlíthatjuk össze. 

47. ábra: Az eredeti és a normalizált reflektancia-értékek id beli szórása az id sorok legstabilabb 
invariánsaira a hosszú távú (balra) és a szezonális id sorokra (jobbra). 

A hosszú távú id sor felvételeire az eredeti reflektancia-értékek szórása a látható kékt l a középs  infravörös 
sávig csökken, kivéve a 4. sávot (közeli infravörös), ami igen kiugró értékeket mutat. A csökkenés a légkör 
hullámhossz szerint egyre csökken  befolyásával magyarázhatók, a 4. sáv kiugró értékei pedig a növényzet 
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kiugró radiometriai értékeivel és anizotróp visszaverési tulajdonságaival. A normalizálás jelent sen csökken-
tette a látható és középs  infravörös tartományú sávok szórásait, de alig volt valami hatása a középs  infra-
vörös sávokra. Ennek oka az lehet, hogy ezekben a sávokban (5. és 7.) a légköri hatások már alig befolyásol-
ják a radiometriai értékeket. 

A hosszú távú felvételekhez hasonló tendenciákat mutatnak a szezonális id sor szórásértékei, viszonylag 
alacsonyabb értékekkel a látható tartományban (1-3. sávok) és magasabb szórással a közeli és középs  infra-
vörösben (4., 5., 7. sávok). Ezt az év különböz  szakaiban készült felvételek jelent s megvilágítási és 
fenológiai különbségei indokolják. A normalizálás jelent sen csökkentette az összes sáv szórás-értékeit, a 
normalizálás utáni szórásértékek a hosszú távú felvételekéihez hasonlók. 

Fontos megjegyezni, hogy az alkalmazott normalizálási módszer nem feltétlenül alkalmazható az év külön-
böz  szakaiban (pld. eltér  évszakban) készült felvételek normalizálására. Ezekre a felvételekre ugyanis nem 
feltétlenül igazak a módszer alapfeltevései (ld. III.3.4.3.3. fejezet). Sok felszínborítási kategória, de legf -
képpen a növényzet anizotróp visszaverése miatt a jelent sen különböz  napállásszögek mellett készült fel-
vételeken nagyok lehetnek a nemlineáris hatások. A növényzet fenológiai különbségei (pld. egy júniusi és 
egy októberi felvétel között) szintén nemlineáris, ráadásul térben inhomogén hatásokat eredményeznek. Az 
objektumok többségének változatlansága sem teljesül pld. egy téli és egy nyári felvétel között. A normalizá-
lás lehetetlensége sokszor az invariánsok kiválasztásánál meglátszik (kevés pixel, alacsony korreláció stb.).  

A módszer tehát javasolható hasonló évszakban készült felvételek rövid- vagy hosszú távú normalizálására, 
de nem alkalmas a különböz  évszakban, nagyon eltér  napállásszögek mellett készült felvételek esetében. 

III.3.5.3. Az adatintegráció eredményei 

Az adatintegráció során a többid pontú sz rés elvégzése után, a területi átlag- és szórás-értékek kiszámítá-
sával a következ  adatbázisokat állítottam el :

• A Szigetköz védett területeinek vektoros térképébe integráltam a nedvesség-értékeket minden id -
pontra. Az adatbázis egy részletét mutatja a 48. ábra. 

• A vektoros erdészeti térkép-adatbázisba szintén integráltam a nedvesség-értékeket, 

• A képszegmentáció eredményének vektorizálásával el állított képszegmentum-adatbázisba szintén 
integráltam a nedvesség-értékeket minden id pontra. 

Az eredményként kapott adatbázisok közül a védett területek térképe és az erdészeti térkép-adatbázis a
priori felállított határokat tartalmaz, a képszegmentum-adatbázisban a határokat közvetlenül a felvétel-
adatbázisból határoztuk meg. Igen fontos különbség még, hogy a két el bbi adatbázis csak a magyar ol-
dalra, ott is csak bizonyos területekre áll rendelkezésre, míg a képszegmentum-adatbázis a felvételek ál-
tal lefedett teljes területet tartalmazza. Természetesen a részletesebb tematikus elemzések területi kib ví-
téséhez további kiegészít  adatokra lenne szükség. 



107

48. ábra: Az 1992. 08. 04-i felvétel kivágata, a távérzékelési alapon nyert adatokkal egyesített tér-
informatikai adatbázis egy részletével. Az információs ablak az id soros „Wetness” („Nedves-
ség”)-értékeket mutatja a rendelkezésre álló id pontokra, a kékkel jelölt poligonra. A vektoros 

adatbázis alapja a Szigetköz védett területeinek digitális él hely-térképe (KIRÁLY ET AL.,
SOPRONI EGYETEM, 1999.)

III.3.5.4. A felvételi id pontok között bekövetkezett vegetáció-változások területenként 

Az egyes felvételi id pontok között kiszámítottam a nedvesség-értékek különbségeit minden 
képszegmentumra, és ezek alapján állítottam el  a változás-térképeket (ld. a színes térképmellékleteket a 
dolgozat végén, a 146. oldaltól). 

1984 – 1987 

A Szigetköz és a Csallóköz legnagyobb részén a nedvesség-értékek enyhe (átlag és 1 szórásérték közötti) 
növekedése a jellemz . Egyes kisebb területeken (a Csallóközben pld. Dunajska sihot környékén, ill. a Szi-
getközben a Lipóti-tó mocsaras területén) enyhe csökkenés figyelhet  meg. A szórványosan el forduló, nagy 
nedvesség-csökkenést mutató szegmensek közül elvétve néhány mez gazdasági terület is el fordul. Többsé-
gükben azonban ezek olyan erd foltok, amelyeket a 1984 tájékán levágtak, de 1987-re már ismét viszonylag 
dús növényzet borítja ket, így a küszöbértékes NDVI-sz résen a felvételek közötti nagy id intervallum mi-
att átcsúsztak (pld. Kisbodaktól ÉNY-ra, Nyáros-szigeten; Mecsért l ÉNY-ra, a Mosoni-Duna mentén). 

1987 – 1992 

A terület nagyobb részén a nedvesség-értékek enyhe növekedése, kisebb részén igen enyhe csökkenése fi-
gyelhet  meg. Dunakilitit l É-ra, a töltés és a Duna között, a tervezett tározó területén megtörtént az erd k
kiirtása, de a két id pont között már jelent s újulat fejl dött. A nedvesség-értékek jól mutatják a biomassza 
csökkenését a területen. Rajka mellett az erd k szárazabbá váltak. A szórványosan megjelen , igen er s ned-
vesség-csökkenést mutató szegmensek a két felvételi id pont között eltelt ötéves id tartammal magyarázha-
tók: az erd irtások helyén id közben megjelent az újulat (pld. Dunaszentpáltól ÉK-re, Istvánmajor környé-
kén). A délnyugati részeken egyes helyeken a szárazodás jellemz  (pld. Dunaszegt l ÉK-re, a Bagoméri-
mellékág közelében), de az Alsó-Szigetköz és a Csallóköz délnyugati részein kifejezetten a nedvesség-
értékek növekedése dominál (pld. Ásványráró környékén, illetve Nagybajcs mellett a szlovák oldalon). 
Kisbodakkal szemben a szlovák oldalon az erd k viszonylag enyhe szárazodása jellemz , rögtön emellett 
Spáleny Les környékén inkább a nedvesedés, néhány erd irtásos folttal tarkítva. 
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 1992 – 1993 

A Duna 1992. októberi elterelése után készült els  felvételen a Szigetköz és a Csallóköz ártéri erdeinek nagy 
részén szárazodás figyelhet  meg. Igen kifejezett ez a folyamat a terület fels  és középs  részén, míg az Al-
só-Szigetközben találunk példát a nedvesség-értékek jelent s növekedésére is (pld. a Bagoméri-mellékág 
közelében). 

Rajka mellett a k rises-tölgyes Fels -erd  enyhén szárazabbá vált, ez valószín leg az állományok öregedé-
sével is magyarázható. Dunakilitit l É-ra, Rajkától K-re a tervezett tározó területén növ  újulat vegyes képet 
mutat: kisebb részeken jelent s szárazodás, más részeken nedvesebbé válás figyelhet  meg. Dunaszigett l É-
ra, „Kormos” területén az id s nyárasok szárazodása jellemz . A „Fels  vörösfüzes”, „Kerekes-ceglés” terü-
letén az olasznyárasok, a „Jakab-szigetek” területén a fehér füzesek váltak jelent sen szárazabbá. A legna-
gyobb szárazodás Kisbodak környékén, de még inkább vele szemben, a szlovák oldalon, „Spáleny les” kör-
nyékén következett be. Kisbodak környékén az ártéren a nyárasok, de még inkább a füzesek jelent s
szárazodást mutatnak; kivétel ez alól a Pap-sziget igen fiatal, 1985-ben telepített fehérf z-állománya, ahol a 
nedvesség növekedett. A szlovák oldalon „Spáleny les” környékén, attól ÉNY-ra, valamint „Královsky les” 
területén és attól K-re a szárazodás minden állományban igen jelent s. A Lipóti-tó mocsaras területe szintén 
jelent s szárazodást mutat. Lipóttal szemben, a szlovák oldalon az ártéri erd k szintén egyöntet en szára-
zabbá váltak, de a csökkenés itt kisebb mérték . Ásványráró környéke, az ásványi ágrendszer vegyes képet 
mutat: a nedvesség-értékek kismérték  csökkenése és növekedése egyaránt megfigyelhet . Dunaszegt l ÉK-
re a mentett oldali erd k hasonló képet mutatnak, bár itt valamivel jellemz bb a szárazodás. A Mosoni-Duna 
mentén az erd k nem mutatnak határozott tendenciákat, bár Dunaszentpáltól É-ra az újulat további fejl dése 
növekv  értékeket okoz.  

1993 – 1994 

A Fels -Szigetközben, a Halászi-Dunasziget-Kisbodak háromszögben egy részben áttetsz  felh  figyelhet
meg az 1994-es felvételen, árnyéka ett l ÉNY-ra, Dunakiliti térségében („Száraz-erd ” és „Csölöszt -sziget” 
területén) húzódik. Ezeket a területeket a többid pontú küszöbértékes sz rés sikeresen azonosította és eltávo-
lította. Dunasziget és Halászi közt egy alig látható aeroszol-folt figyelhet  meg, ami mez gazdasági terület 
felett húzódik, így nem befolyásolja az elemzést; ennek az (alig észrevehet ) árnyéka viszont Feketeerd
térségében, a Mosoni-Duna mentén, a Fels -erd  és a Lovári-erd  területén befolyásolja jelent sen a nedves-
ség-értékeket. Az ezeken a helyeken megfigyelhet  növekedés tehát nem utal valós földfelszíni folyamatok-
ra.

Rajka és Dunakiliti térségében, a tervezett tározó helyén a fiatalos erd k további növekedést mutatnak. 
Dunaszigett l É-ra a nemesnyárasokban, a szlovák oldalon Zofin és Obnoha könyékén, valamint Vajkától D-
re az erd k jelent s szárazodása figyelhet  meg. Kisbodak és Dunaremete térségében a fiatal füzesek ned-
vesség-értékei jelent sen emelkedtek, de az 1969-ben telepített fehérfüzes állomány is növekv  értékeket 
mutat. A legnagyobb emelkedést a magyar oldalon a Kisbodak környéki erd k, a Csallóközben a 
Kisbodakkal szembeni területek („Spáleny les”, „Královsky les”) mutatják. Ez a folyamat éppen ellentétes az 
el z  évben megfigyelttel. A vizsgált terület többi részén vegyes kép jellemz , kifejezett tendenciák nem 
láthatók. 

1994 – 1997 

Az 1997-es felvételen Dunakiliti térségében egy felh , Dunasziget környékén pedig néhány áttetsz  felh -
foszlány figyelhet  meg, árnyékuk is jól látható t lük ÉNY-ra. A többid pontú sz rés ebben az esetben is jól 
azonosította a felh s és árnyékos területeket, így ezek nem jelennek meg hamis változásokként. Feketeerd
térségében az 1994-es árnyék miatt a mostani nedvesség-csökkenés sem mérvadó, hiszen ez csak az el z
felvétel „hamis változásaihoz” képesti változást mutatja. A Kisbajcs, Gy r, Gy rszentiván és Vének térségé-
ben megfigyelhet  felh ket sikerült kisz rni, de egy kisebb területen a felh árnyékok jelent s hamis változá-
sokat okoznak, így ezen a területen az értékeket nem lehet figyelembe venni.  

Általában elmondható, hogy a Szigetköz és a Csallóköz egészén a nedvesség-értékek növekedése dominál. 
Ez a folyamat Rajka és Dunakiliti térségében és a tervezett tározó erdeiben a legkifejezettebb. Kisbodak kör-
nyékén, és vele szemben, a szlovák oldalon ebben az id szakban is növekedés figyelhet  meg, bár kevésbé 
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kifejezetten, mint 1993 és 1994 között. Ásványráró közelében, az ásványi ágrendszerben is nedvesebbé vál-
tak a füzesek és a nyárasok is, néhány kivételt l eltekintve. Az Alsó-Szigetköz vegyesebb képet mutat, egyes 
területeken a negatív tendenciák uralkodnak. Vámosszabaditól ÉNY-ra, a „Nagy-patkó” területén kisebb te-
rületeken a nemesnyárasok vágása, majd az újulat megjelenése okoz nem kisz rt negatív változást, viszont 
ugyanitt a f leg 1976-1980 között telepített id sebb füzesek jelent s romlást mutatnak. A Mosoni-Duna 
mentén az erd k szinte kivétel nélkül emelked  nedvesség-értékeket mutatnak. 

Az 1994 és 1997 között eltelt id ben sajnos nem állt rendelkezésre több felvétel, pedig ez egy mozgalmas 
id szak volt: a szivattyús vízpótlás után 1995 júniusában indult be a gravitációs rendszer  fenékküszöbös 
vízpótlás, 1997-ben pedig rövid id re árvíz öntötte el a területet, ami jól magyarázza a nedvesség-értékek 
általános növekedését. 

1997 – 2000 

A 2000. augusztus 10-i felvételen elszórtan néhány apró felh  és felh árnyék található, de ezek jól körülhatá-
roltak, és nem érintik a Szigetköz és a Csallóköz területeit. 

A terület nagy részén enyhe nedvesség-csökkenés figyelhet  meg az 1997-es állapothoz képest. 
Dunaszigett l É-ra, „Kormos” és „Fels  veresfüzes” térségében az er s negatív változások a nemesnyárasok 
véghasznosításával és az újulat megjelenésével magyarázhatók, hiszen itt is 3 év telt el a két felvételi id pont 
között. Ugyanitt délebbre, a mentett oldalon található „Galambos” erd  nedvesség-értékei jelent s nedves-
ség-csökkenést mutatnak. Kisbodak és Dunaremete környékén, valamint a szlovák oldalon „Spáleny les” és 
„Královsky les” közelében ismét enyhébb negatív tendenciák látszanak. A Lipóti-tó mocsaras területe vi-
szont egyöntet  emelkedést mutat. Az ásványi ágrendszerben ismét igen vegyes a kép. Vámosszabadi mellett 
a „Nagy-patkó” területén a pozitív tendenciák egyértelm en az 1994-1995 táján telepített erd k növekedésé-
re, záródására utalnak. 

2000 – 2001 

A területen a tendenciák eléggé kiegyensúlyozott képet nyújtanak. Feketeerd  környékén, a Mosoni-Duna 
mentén a k rises-tölgyes erd k és a fenyvesek egyaránt enyhe csökkenést mutatnak. Dunasziget mellett, 
„Kerekes-ceglés” és „Nagy-ceglés” térségében az 1977-1980 környékén telepített fehér füzesekben és 
nemesnyárasokban is növekv  nedvesség-értékeket találunk. Jelent s pozitív trendeket figyelhetünk meg 
Ásványrárótól K-re, a szlovák oldalon, „Istragov” és „Riecina” területén. A vizsgált terület többi része tarka 
képet mutat, a kisebb növekedésekkel és csökkenésekkel. 

III.3.5.5. Egyes tematikus kategóriák tendenciái a teljes vizsgált id szakban 

A rendelkezésemre álló adatbázisok segítségével többféle tematika szerint is megfigyeltem és leírtam a vizs-
gált periódus alatti változásokat. Úgy gondolom (és remélem), hogy a munkám során létrehozott integrált 
adatbázisok segítségével, további szakemberek és adatok (pld. talajvízszint-változások, fanövekedés-
mérések, stb.) bevonásával a kés bbiekben lehet ség nyílik a részletesebb elemzésekre. Az alábbi példák 
mindenesetre jó betekintést nyújtanak a megfigyelhet  folyamatokba. 

A Szigetköz védett területeinek vektoros él hely-térképe és a távérzékelt felvételek integrációja után néhány 
jellemz  tematikus kategóriára elemeztem a változásokat. Alapfeltételezésem az volt, hogy a hullámtéri terü-
leteken érz dik leger sebben a Duna elterelésének hatása, ezért külön-külön elemeztem a hullámtéri és a 
mentett oldali területeket. Az él hely-adatbázis alapján megkerestem a hasonló él hely-típushoz tartozó terü-
leteket, és nedvesség-értékek változásai alapján leírtam a jellemz  folyamatokat. Ha a hasonló él hely-
típushoz tartozó hullámtéri és mentett oldali területek adatait egymással összehasonlítva elemezzük, akkor 
kisz rhet k az elterelésen kívüli egyéb tényez k (pld. a különböz  meteorológiai paraméterek) hatásai. A 49. 
ábrán a „J4” él hely-típus (f z- és nyárligetek) hullámtéri és mentett oldali állományai nedvesség-értékeinek 
alakulását hasonlíthatjuk össze. Érdekes, hogy az állományok már a Duna 1992-es elterelése el tt csökken
nedvesség-értékeket mutatnak. A hullámtéri területek magasabb értékr l indulnak. Az elterelés után a hul-
lámtéren a csökkenés igen jelent s, míg a mentett oldal folyamatos emelkedést mutat. A hullámtéren a mély-
pont 1994, utána viszonylag gyors emelkedés jellemz , míg 2000-re a nedvesség-érték ismét magasabb a 
mentett oldalénál. 
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49. ábra: Az Á-NÉR J4 él hely-típus (f z- és nyárligetek) átlagos „Wetness”-értékeinek alakulása 
a Szigetköz hullámtéri (HT) és mentett oldali (MO) területein. A függ leges vonalak a szórás-

értékeket jelzik. 

Az erdészeti adatbázis alapján további tematikus vizsgálatokat végeztem. Hasonló korú, f fafajú, elegyará-
nyú és záródású állományokat kerestem, és összehasonlítottam a nedvesség-értékeik id soros alakulását. 
Összehasonlítottam egymással a Szigetköz különböz  részeit (Fels -, Középs - és Alsó-Szigetközt), az 
egyes fafajokat (füzesek és nemesnyárasok), valamint az ártéri és a Dunától távolabb fekv  erd ket. 

Az elemzéshez felhasznált erd részletek elhelyezkedését mutatja a 50. ábra. 

50. ábra: A tematikus vizsgálatokhoz felhasznált mintaterületek. 
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Az egyes erd részletek legf bb jellemz it az alábbi táblázat foglalja össze: 
24. táblázat: A tematikus vizsgálatokhoz felhasznált erd részletek legf bb jellemz i.

Azonosító F fafaj Telepítés dátuma Elegyarány Záródás 
1 Fehér f z 1977 70% 88% 
2 Olasz nyár 1974 40% 95% 
3 Pannónia nyár 1980 20% 100% 
4 Fehér f z 1977 100% 81% 
5 Óriás nyár 1979 40% 85% 
6 Fehér f z 1980 70% 85% 
7 Fehér f z 1984 39% 80% 
8 Fehér f z 1976 100% 80% 
9 Fehér f z 1968 80% 80% 
10 Fehér f z 1966 100% 75% 
11 Fehér f z 1944 50% 47% 
12 Fehér f z 1970 95% 85% 
13 Fehér f z 1984 15% 99% 
14 Fehér f z 1975 90% 79% 

51. ábra: Az 1., 4., 6. és 8. számú fehér f z-állományok nedvesség-értékeinek id sora. A függ -
leges vonalak a szórás-értékeket jelölik. 

Az 1., 4., 6. és 8. erd állományok egyaránt fehér f z f fafajúak, hasonló korúak és záródásúak. A legfonto-
sabb különbség a térbeli elhelyezkedésük (ld. 50. ábra). 

A Duna elterelése után a legdrasztikusabb nedvesség-csökkenés az 1-es és 4-es állományoknál figyelhet
meg (51. ábra). Az 1-es állomány, amely Dunasziget térségében, Barkás szigeten található, 1994-ben éri el a 
minimum-értéket. Az 1997-es árvíz idején javulás tapasztalható, de 2000-re újabb, igen jelent s nedvesség-
csökkenés következik be. 2001-re kisebb emelkedést mutatnak az értékei, de még így is az utolsó helyen áll a 
többi állományhoz képest. Az értékek szóródása mindeközben jelent sen megn tt, ami az állomány inhomo-
genitására utal. Egyértelm nek t nik, hogy ez az állomány károsodott a leginkább. 

A Kisbodak térségében, Ilona-szigeten található 4-es állománynál a minimum 1993-ban figyelhet  meg. Ek-
kor a szórás is jelent sen megnövekszik, ami az állomány egyedeinek nem egységes reakciójára utalhat. 
1994-re valamelyes növekedés tapasztalható, majd a nedvesség-értékek további töretlen növekedésével 
2001-re a három állomány közül itt mérhet k a legmagasabb nedvesség-értékek.  

A vele egykorú, de jóval lejjebb, Ásványráró mellett, a Bagoméri-mellékágnál található 8-as állomány 1993-
ban csak enyhe növekedés-lassulást mutat, itt 1994-re következik be jelent s visszaesés a nedvesség-
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értékekben. Ez a visszaesés viszont tartósabb, az enyhe növekedés ellenére ez az állomány mutatja a második 
leggyengébb nedvesség-értékeket 2001-ben. 1994 után az összes értéke elmarad az 1992-est l.

A másik kett nél valamivel fiatalabb 6-os állomány Ásványráró mellett, az Ásványi-Duna-ág mentén talál-
ható. Értékei töretlen növekedést mutatnak 1993-ig, 1994-re viszonylag enyhe csökkenés, majd stagnálás 
figyelhet  meg. 2001-re az értékek ismét emelkednek, és elérik az elterelés el tti szintet. 

52. ábra: Az 1-es (fehér f z) és 2-es (olasz nyár) erd állományok nedvesség-értékeinek id sora. 
A függ leges vonalak a szórás-értékeket jelölik. 

Az 1-es (fehér f z) és 2-es (olasznyár) állományok Dunasziget mellett, Barkás és Fels  vörös-füzes területén, 
egymáshoz közel (kb. 750 m-re) találhatók. 1992-93, majd 1993-94 között is igen jelent s nedvesség-
csökkenés látszik mindkét állománynál (52. ábra). Az olasznyár kezdeti magasabb értékei igen gyorsan le-
csökkennek a f z értékei alá, de 1997-re (egy kisebb árvíz éve) ismét magasabbak lesznek. Alapjában véve 
elmondható, hogy a két állomány hasonló tendenciákat mutat, de jelent sek a különbségek is: az olasznyár 
széls ségesebben reagál, a f z viszont tartósabb és jelent sebb nedvesség-vesztést mutat. 

53. ábra: A 3-as (Pannónia nyár) és 4-es (fehér f z) erd állományok nedvesség-értékeinek id -
sora. A függ leges vonalak a szórás-értékeket jelölik. 
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Ha a feljebb már elemzett 4-es fehér f z-állomány nedvesség-értékeit összehasonlítjuk a közvetlen közelé-
ben, t le mintegy 1 km-re lév  3-as számú, hasonló korú Pannónia nyáréival, igen jelent s különbségeket 
figyelhetünk meg az elterelés utáni trendekben (53. ábra). A f z-állomány drasztikus nedvesség-csökkenése 
egyáltalán nem jelenik meg a nyár-állománynál, az 1993-94 közötti nedvesség-növekedés pedig jóval kifeje-
zettebb. 1994 után viszont a f z-állomány gyorsabban növekv  értékeket mutat, 2002-re a nedvesség-
tartalom meghaladja az elterelés el tti szintet és a nyár-állomány értékeit. 

54. ábra: Az 5-ös (óriás nyár) és 6-os (fehér f z) erd állományok nedvesség-értékeinek id sora. 
A függ leges vonalak a szórás-értékeket jelölik. 

Érdekes összehasonlítani egymással az 5-ös (óriás nyár) és 6-os (fehér f z) erd állományok értékeit (54. áb-
ra). A csaknem azonos korú állományok közvetlenül egymás mellett helyezkednek el, Ásványráró térségé-
ben, a hullámtéren. A 3-as és 4-es állománynál megfigyelttel ellentétben itt a nyár-állomány magasabb érté-
kekkel indul, és már 1993-ra csökkenést mutat, majd a mélypontot 1994-ben éri el. 1997-re jelent s javulás 
látszik. Mindeközben a f z-állomány csak 1993 és 1994 között mutat csökkenést, igaz, utána az értékek 
stagnálnak, s t, enyhe csökkenés következik be 2000-re. 2000 és 2001 között a két állomány ellentétes ten-
denciákat mutat. 

55. ábra: A 7-es és a 13-as fehér f z-állományok nedvesség-értékeinek id sora. A függ leges 
vonalak a szórás-értékeket jelölik. 
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A 7-es és 13-as, fehér f z f fafajú erd állományok összehasonlítása is érdekes eredményekkel szolgál. 
Mindkét állományt 1984-ben telepítették, de a 7-es állomány Ásványrárónál, az ásványi kiköt  mellett, a 
Halrekeszt i-Duna-ág mentén található, míg a 13-as nem is a Szigetközben, hanem a Mosoni-síkság és a 
Hanság találkozásánál, a Hansági Tájvédelmi Körzethez tartozó Tölösi-rejtekben. A két állomány egészen 
eltér  nedvesség-értékeket mutat: a szigetközben jóval magasabb az induló érték. A tendenciák viszont egé-
szen 1992-ig hasonlóak, a görbék párhuzamosan futnak. 1993-tól viszont egészen más, egymással ellentétes 
változások következnek be a két erd részletnél. A szigetközi 7-es részlet 1992-93 és 1993-94 között is csök-
kenést mutat, míg a hansági 13-as füzes értékei folyamatosan növekednek. 1994 és 1997 között viszont for-
dított a helyzet: a Szigetközben (vélhet en az árvíz hatására) jelent s növekedés következik be, a Hanságban 
viszont hasonló mérték  csökkenés. Ezek után ismét ellentétesen változnak a két állomány értékei: a Sziget-
közben közepes mérték  csökkenés figyelhet  meg 1997-2000 között, majd 2000 és 2001 között szinten ma-
radnak az értékek. A Hanságban ezzel szemben folyamatos a növekedés 2001-ig. 

56. ábra: A 9-es és a 10-es fehér f z-állományok nedvesség-értékeinek id sora. A függ leges 
vonalak a szórás-értékeket jelölik. 

Az 56. ábra a Dunaszeg magasságában, a bagoméri-mellékág mellett lév  két azonos korú, id s fehér f z-
állomány értékeit mutatja. Ez az ábra jól példázza, hogy egy-egy állomány megfigyelése alapján nem lehet 
általános folyamatokat leírni, hiszen az összefüggések igen bonyolultak. A két hasonló adottságú, egymástól 
másfél kilométerre elhelyezked  állomány egészen más tendenciákat mutat. Igaz, a 10-es állomány eléggé 
közel helyezkedik el a töltéshez, tehát talán már nem tartozik szorosan az ártéri erd khöz. 1992 és 93 között 
érdekes módon emelkedést mutatnak az értékei, szemben az összes fentebb leírt ártéri f z-erd vel. A 9-es 
állományra jellemz  növekedés-stagnálás-növekedés tendenciák itt szinte ellentétesek. 
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57. ábra: A 11-es, 12-es és 14-es fehér f z-állományok nedvesség-értékeinek id sora. A függ -
leges vonalak a szórás-értékeket jelölik. 

Az 57. ábra a Hanság területén lév  három f zállomány értékeinek id sorát mutatja. Bár egymás közelében 
(egymástól 2,5-3 kilométerre) helyezkednek el, ezek az állományok is meglehet sen eltér  tendenciákat mu-
tatnak. A 11-es az egyik legöregebb f z-állomány, 1944-ben telepítették. Értékei gyenge növekedést mutat-
nak, közepes ingadozásokkal. A 12-es és 14-es állományok hasonló korúak, de másképp viselkednek. A leg-
széls ségesebben a 14-es állomány értékei változnak. Nagy vonalakban elmondható, hogy az egyes állomá-
nyok nagyjából hasonló tendenciákat mutatnak, aminek oka valószín leg az adott évi klimatikus viszonyok-
ban, illetve pld. a kártev k megjelenésében keresend . Ugyanakkor igen sok egyedi különbség is megfigyel-
het  az állományok között a nedvesség-értékek alakulásában, ami a probléma komplexitását mutatja. 
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IV. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

A három esettanulmányban módszertani szempontból több közös pontot is találunk, ezért következtetéseimet 
és javaslataimat mindháromra együttesen is megfogalmazom. 

IV.1. Általános módszertani következtetések 

• Az rfelvételek alkalmassága vegetáció-térképezési célokra függ a felvétel térbeli, radiometriai, 
spektrális és id beli információ-tartalmától, az elérni kívánt tematikus és térbeli részletességt l, a refe-
rencia-információ min ségét l és az interpretáció módjától.  

o A SPOT-felvétel elemzésekor úgy találtam, hogy az objektumok mérete és a térbeli felbontás, 
valamint a spektrális információ-tartalom és a megkívánt tematikus részletesség közel áll egy-
máshoz, ezért a digitális interpretáció elvégezhet . A növényfajok jellemz  szezonális ciklusa 
alapján a tematikus részletesség javítható lenne az év más id szakában készült felvételek bevo-
násával, együttes elemzésével.  

o Az alkalmasság azonban nem egyenesen arányos az információ-mennyiséggel: fontos a külön-
böz  információ-típusok kiegyensúlyozott aránya is. Erre jó példa az IKONOS-felvételek elem-
zése, ahol a rendkívül nagy térbeli információ-tartalom viszonylag szegényes, korrelált spektrális 
információval párosul. A felvételeken jól alkalmazhatók a vizuális interpretációs módszerek. A 
vizsgálat tárgyát képez  objektumok (erd részletek) és a felvétel térbeli felbontása között igen 
nagy a különbség: az egyes egyedek (fák) különböz  értékei hatalmasra növelik az értékek szó-
rását, így a hagyományos pixel-alapú osztályozási módszerek használhatatlanok. A digitális in-
terpretációhoz ezért olyan kiegészít  módszert kell igénybe venni, ami a geometriai információ-
tartalom meg rzése mellett elvégzi a radiometriai értékek területi sz rését. Ilyen módszer a 
képszegmentáció, ami tesztem alapján jól használható a nagy felbontású felvételek digitális in-
terpretációjának el készítésére. 

• A geometriai korrekció különösen fontos lépés a küls  adatforrások és az rfelvételek együttes használa-
tához. Ha id soros elemzést, változás-vizsgálatot végzünk, a felvételek geometriai összevethet sége ta-
lán még ennél is fontosabb, hiszen az eltérések hamis változásokként jelennek meg. 

o Az IKONOS felvételek ortokorrekciója alapján világossá vált, hogy – bár a pontosság sokat ja-
vul – az alkalmazott módszerekkel a referencia-adatok pontatlansága és a helyi torzító hatások 
miatt ilyen felbontásnál jelenleg nincs lehet ség a közepes felbontású rfelvételeknél megszo-
kott pixelméret alatti pontosság elérésére. Ez a mindenkori vizsgálat méretarányától függ en za-
varó lehet, hiszen a térbeli felbontás indokolná az igen részletes elemzéseket is. 

o A Szigetköz esetében a felvételek közötti, pixelméret körüli geometriai maradványhibák hamis 
változásokat okoznának a változás-vizsgálatnál. A dolgozatomban javasolt, képszegmentáción 
alapuló kontúr-maszkolás és a szegmens-szint  statisztikák kiszámítása kiküszöböli e hatások 
legnagyobb részét, így növeli a változás-vizsgálat megbízhatóságát. 

• A távérzékelt adatok és egyéb térbeli adatbázisok integrációja nagy körültekintést igényel, de minden-
képpen hasznos az információk kinyerése és a változások leírása szempontjából. 

o Ha célunk a távérzékelt felvételekb l spektrálisan (és id ben) homogén objektumok kinyerése, a 
legcélravezet bb módszer a képszegmentáció alkalmazása. A magas homogenitás miatt ezek az 
objektumok nagyon jól alkalmazhatók a különböz  id pontú felvételek adatainak egyesítésére, a 
változásvizsgálatok lefolytatására, és jól mutatják a felszínborítás természetes mozaikosságát. 

o Ha nem a felvételek alapján meghatározott, hanem küls  forrásból származó, a priori definiált 
objektumokkal dolgozunk, az adatok egyesítése során tekintettel kell lenni a felvételek és az ob-
jektumok, ill. több adatbázis különböz  objektumai eltér  méretarányára és tematikájára, az ob-
jektumok különbségeire. 

o Az adatintegráció közvetett haszna, hogy az objektumokon végzett területi statisztika-számítás 
során a geometriai és lokális radiometriai hibák jelent s részét kisz rjük. 
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• A radiometriai korrekció elengedhetetlen el feltétele a kvantitatív, id soros változás-vizsgálatnak. A 
munkámban kidolgozott, javasolt és alkalmazott kombinált radiometriai korrekciós módszer jelent sen 
növelte a változások mérésének, leírásának megbízhatóságát. 

• A több id pontú NDVI-küszöbértékes sz rés alkalmasnak bizonyult a közvetlen emberi bolygatások ál-
tal okozott drasztikus változások és a lassabban, folyamatosan lezajló folyamatok szétválasztására. A kék 
hullámhossz-tartomány küszöbértékes sz rése pedig jól azonosította a lokális légköri hatásokat. 

• A Tasseled Cap-transzformáció nedvesség-értékei jól használhatók a vízzel kapcsolatos hosszú távú nö-
vényzetváltozás-vizsgálatok céljaira. A TC nedvesség-értékek id beli változásai és térbeli mintázata lát-
szólag jól magyarázható a Szigetközben és a Csallóközben bekövetkezett vízmennyiség-változásokkal (a 
Duna elterelése, a fenékküszöbös vízpótlás beindítása, 1997-es árvíz stb.) 

IV.2. Az egyes esettanulmányok speciális következtetései 

• Az rfelvétel-osztályozással el állított vegetáció-térkép a fafajcsoportok és egyéb, jól elkülönül  fel-
színborítási kategóriák szintjén aktuális és jól visszaadja az él helyek természetes mozaikosságát, így jól 
használható az él helypreferencia-vizsgálatokban.  

• Az IKONOS felvételek erdészeti felhasználása a geometriai korrekciók után vizuális interpretációval a 
legegyszer bb, ebben az esetben a hamisszínes infravörös felvételekhez hasonló módon használhatók. A 
digitális interpretációhoz javasolt a képszegmentációval kombinált osztályozás használata. 

• A Szigetköz és a Csallóköz változásainak leírásában a kifejlesztett módszerek alkalmazásával, a nedves-
ség-értékek id soros elemzésével a megfigyelés kiterjeszthet . Míg az in situ vizsgálatok pontszer ek, a 
távérzékelt adatok a teljes területre adnak információt, így jól használhatók a változások helyének és 
id pontjának meghatározásához. A kidolgozott és alkalmazott el feldolgozási módszerek segítségével a 
változások számszer síthet k. Vizsgálataim eredményei azt mutatják, hogy az elterelés hatásai leginkább 
a Kisbodak és a szlovák oldalon Spáleny Les környékén jelentek meg er teljes nedvesség-
csökkenésként, 1992 és 1993 között. E területek jelent s részén ugyanakkor regeneráció figyelhet  meg, 
míg más területeken további csökkenés következett be 1994-re. 1997-t l fokozatos regeneráció figyelhe-
t  meg, bár egyes id sebb f z-állományok maradandó károsodást mutatnak. 

IV.3. Továbbfejlesztési javaslatok 

• A Hajósszentgyörgy környéki vegetáció-térképezésben több felvételi id pont bevonásával lehetne nö-
velni az osztályozás pontosságát és tematikus részletességét. Az él helypreferencia-számításokhoz cél-
szer  lenne a mindenkori lokalizációs pontokhoz az aktuális adatbázis elkészítése, ez 2-3 évenkénti ar-
chív felvételek elemzésével lenne megoldható. 

• A Szigetköz és a Csallóköz állapotváltozásainak nyomon követéséhez, részletes leírásához és a megfi-
gyelt változások ellen rzéséhez mindenképpen szükség lenne: 

o További adatok bevonására. Hasznos lenne például a kvantitatív erdészeti megfigyelések (fanö-
vekedési vizsgálatok), illetve a faegészségi monitoring-adatok bevonása az elemzésekbe, hiszen 
így egyes területeken ellen rizni lehetne a felvételekb l kimutatott folyamatokat. A vízhozam-
adatok, a talajvíz-mérések, illetve a mindenkori talajvíz-tükör adatainak bevonása pedig lehet -
séget nyújtana a megfigyelt változások, a felszíni vizek és a talajvíz szintváltozásai közötti térbe-
li és id beli összefüggések elemzésére. 

o Más szakemberek bevonására. Egyetlen ember nyilvánvalóan nem képes a Szigetközben és a 
Csallóközben végbement változások leírására, a bonyolult összefüggés-rendszer elemzésére. 
Munkám során a felvételek alapos el feldolgozása és az adatok integrációja útján olyan térin-
formatikai adatbázisokat állítottam el , amelyeket reményeim szerint minden, a szigetközi és 
csallóközi változásokat elemz  szakember használhat arra, hogy vizsgálatait mind térben, mind 
id ben kiterjessze. 

o Az id sorból hiányzó Landsat TM felvételek (1985, 1986, 1989-1991, 1995-96, 1998-99) be-
szerzésére. A terjeszt  archívumában biztosan van augusztusi felvétel ezekre az évekre, hiszen a 
Landsat-felvételeket folyamatosan archiválják. Egyrészt fontos lenne részletesebben ismerni az 
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elterelés el tti id szak folyamatait, másrészt kulcsfontosságú lenne pld. az 1995-ös és 96-os fel-
vétel a fenékküszöbös vízpótlás hatásainak közvetlenebb vizsgálatára. 

• A kidolgozott módszerek továbbfejlesztési lehet ségei: 

o Az alapfeltevések teljesülése esetén a kidolgozott radiometriai normalizálási eljárás közvetlenül a 
felvételek kódolt számértékein (DN-értékek) is alkalmazható, nincs feltétlenül szükség el zetes 
radiometriai korrekcióra. Az el zetes geometriai korrekció természetesen elengedhetetlen. 

o Elkezdtük a radiometriai korrekciós módszer hatékonyságának vizsgálatát az osztályozások so-
rán. Az els  eredmények igen biztatóak. Ha ugyanis közös spektrális térbe transzformáljuk a fel-
vételeket, az osztályok jellemz  spektrális értékei hordozhatókká válnak: például az egyik felvé-
telen felvett tanulóterületek vagy automatikus osztályozás spektrális értékeivel közvetlenül vé-
gezhet  osztályozás egy másik, ehhez normalizált felvételen. 

o A radiometriai korrekciós módszert hatékonyabbá lehetne tenni, ha nem csupán globálisan vé-
gezné a korrekciókat, hanem figyelembe venné a felszínborítás anizotrópiáját és a lokális légköri 
hatásokat. A felszínborítás anizotrópiájának figyelembe vételére jelenleg dolgozom az osztályo-
zási eredmények integrálásán: így osztályonként lehetne meghatározni a transzformáció együtt-
hatóit. A lokális légköri hatások figyelembe vételére érdemes lenne egyéb korrekciós módsze-
rekkel ötvözni az eljárást; ígéretes lenne például az ELTE rkutató Csoportja által kidolgozott 
ACABA módszer integrálása. 
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V. ÖSSZEFOGLALÁS 

A technikai és tudományos fejl dés eredményeként a távérzékelési-térinformatikai módszereket egyre több 
mindenre és egyre szélesebb körben lehet alkalmazni. Ezek a módszerek hozzájárulnak ahhoz, hogy ponto-
sabb képet kapjuk a Föld mint rendszer bonyolult összefüggéseir l. Annak érdekében, hogy a távérzékelés 
valóban szélesebb körben elterjedjen, és kevésbé tartsák „misztikusnak”, szemléletváltásra is szükség van. 
Természetesen a távérzékelési technikák önmagukban nem alkalmasak arra, hogy pótolják a terepi adatokat 
és a terepen jártas szakemberek ismereteit – nem is az a cél, hogy az „íróasztal mögül” oldjuk meg a felada-
tokat. Igaz, például a Marsról vagy a Titánról egy ideig még biztosan nem lesznek valódi terepi adataink, így 
csak a távérzékelésre támaszkodhatunk. A Földön is vannak olyan területek, ahol a terepi adatok gy jtése 
er sen korlátozott, vagy olyan id szakok, amelyekre egy adott területr l kizárólag távérzékelt adataink van-
nak. A távérzékelt adatok sokszor önmagukban is igen sok információt szolgáltatnak. A terepi és a távérzé-
kelt adatok együttes elemzése viszont mindenképpen segíti az információ, és végs  soron a tudás kiterjeszté-
sét.
Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy áttekintsem és esettanulmányokon elemezzem a távérzékelés alkal-
mazási lehet ségeit a környezet-gazdálkodásban. Doktori tanulmányaim alatt három olyan kutatásban dol-
gozhattam, amelyek során alkalmam nyílt a távérzékelési módszerek alkalmazására és fejlesztésére. A három 
esettanulmány mindegyikének saját célkit zései vannak, de a felmerül  kérdések, megoldandó feladatok egy 
egységes, általánosabb kontextusba illeszthet k. Dolgozatom is a fentieknek megfelel  szerkezet .

• Ismertettem a téma fontosságát és aktualitását, majd megfogalmaztam általános célkit zéseimet. 
• A szakirodalmi áttekintésben el ször a távérzékelés definíciójával és legf bb jellemz ivel, majd a 

megfigyelés „filozófiai” alapjaival, az információs szintekkel foglalkoztam. Ezek után röviden leír-
tam a távérzékelés történetét, jelenlegi helyzetét, jöv beli kilátásait és legf bb alkalmazási területeit. 

• Az áttekintést a távérzékelés fizikai alapjaival folytattam, hiszen a dolgozatomban felhasznált összes 
felvétel és módszer ebbe a tágabb kontextusba illeszthet . A fejezetet logikailag úgy építettem fel, 
hogy a forrástól (a Naptól) kiindulva egészen az észlelésig, a szenzorig végigkövettem az elektro-
mágneses sugárzás útját, és ismertettem az egyes lépéseknél bekövetkez  változásokat. 

o Foglalkoztam a sugárzás spektrumával, a kibocsátott sugárzás milyenségével, a légkör hatá-
saival, a Föld felszínének optikai tulajdonságaival, külön kiemelve a vegetáció optikai sajá-
tosságait. Mindezt id beli kontextusba helyezve ismertettem a növényzet ciklikus és 
direkcionális változásait, majd az emberi beavatkozások hatásait, végig szem el tt tartva a 
kapcsolódást a távérzékelt adatokkal. 

o Ismertettem a felvételezés menetét, hiszen ennek során jönnek létre a távérzékelt adatok, és 
ennek a folyamatnak alapvet  hatásai vannak az adatok további kezelésére. 

o A felvételek el feldolgozásának ismertetését a radiometriai és geometriai hatások leírásával 
kezdtem, majd áttekintettem a korrekciós módszereket, amelyeknek célja, hogy közelítsük a 
megfigyelések, mérések és a földfelszín valós értékei közötti összefüggéseket. 

o A felvételek elemzési módszereinek áttekintése során kitértem a kvalitatív és kvantitatív 
elemzési módszerekre, és külön alfejezetben ismertettem a térbeli információk bevonásának 
lehet ségeit. A célunk mindezen eljárások során az információ kinyerése az adatokból, és 
ennek mindig igazodnia kell a vizsgálat céljaihoz. 

o Külön tárgyaltam a változás-vizsgálatok problematikáját, a kvalitatív és kvantitatív válto-
zásvizsgálati módszereket. Az összes eddig leírt módszer statikus, egy id pontra érvényes. A 
fentebb kifejtettek alapján azonban a Föld állandóan változó, dinamikus rendszer, ezért eh-
hez kell igazítani a megfigyeléseket is. Ez a fejezet tehát az eddig leírtakat helyezi id beli 
kontextusba. 

o Szintén külön fejezet foglalkozik az adatintegrációval. A távérzékelt és egyéb forrásból 
származó adatok együttes elemzése kulcsfontosságú, hiszen csak így van lehet ségünk a tu-
dás kiterjesztésére. Ez a legfontosabb kapcsolódási pont a távérzékelés és a többi tudomány-
terület között, mert a kiegészít  adatok határozzák meg a vizsgálat tematikáját is. 

• Az esettanulmányok sorában az els , a Hajósszentgyörgy környéki rfelvétel-alapú vegetáció-
térképezés egy viszonylag egyszer  távérzékelési „rutinfeladat”, de jó alkalmat nyújt a távérzékelés 
hasznosságának bemutatására. Terepi adatgy jtés és képosztályozás útján, az rfelvétel alapján elké-
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szült a vizsgálati terület vegetáció-térképe, ami objektívebb és aktuálisabb az addig használt erdésze-
ti térképeknél. További ötletek is megfogalmazódtak a térképezés tematikus és id beli kiterjesztésé-
re.

• A második esettanulmány, az igen nagy felbontású rfelvételek Zirc környéki erdészeti alkalmazá-
sának újdonsága, hogy az „új korszak” egyik els  m holdjának felvételeivel foglalkozik. Az 1999-
ben fell tt IKONOS m hold volt az els , amely polgári célú felhasználásra is elérhet vé tette a mé-
ter alatti felbontású rfelvételeket, és ez az els  magánkézben lév  térképez  m hold. Az ilyen fel-
vételek el feldolgozása és elemzése azonban számos új problémát vet fel. Az esettanulmány során 
megvizsgáltam a felvételek geometriai és radiometriai tulajdonságait. Világossá vált, hogy a geomet-
riai pontosság növelése elengedhetetlen, és hogy a spektrális információ-tartalom jelent sen korláto-
zott. Több geometriai korrekciós módszer tesztelése során a legjobb eredményeket egy hibrid mód-
szer: a m holdpálya-modellezésen alapuló ortokorrekcó nyújtotta. A tematikus információ-kinyerési 
vizsgálatok rámutattak, hogy a felvételek nagy térbeli felbontása és alacsony spektrális információ-
tartama miatt a klasszikus módszerek cs döt mondanak, így különleges feldolgozási lépések szüksé-
gesek. Megállapítottam, hogy a képszegmentáció utáni osztályozás ígéretes lehet ségeket nyújt a 
tematikus információk kinyerésére a geometriai tartalom megtartása mellett. 

• Az utolsó esettanulmány, a Szigetköz és a Csallóköz állapotváltozásainak távérzékeléses nyomon 
követése a legösszetettebb, ez adta a legtöbb lehet séget a távérzékelés eszköztárának felvonultatásá-
ra és fejlesztésére. A kvantitatív változás-vizsgálat során az alábbi eljárásokat kellett részletesen ki-
dolgozni. 

o A felvételek közötti geometriai maradványhibák hatásai jelent s hibákat okoznak a változá-
sok észlelése és mérése során. Ezért kidolgoztam és pozitív eredménnyel teszteltem egy 
multitemporális képszegmentáción alapuló módszert a maradványhibák hatásainak minima-
lizálására. A módszer lényege a kontúrok maszkolása és a képszegmentum-szint  statiszti-
kák kiszámítása. 

o A felvétel-id sorban számos természetes és a felvételezésb l adódó hatás okoz jelent s ra-
diometriai eltéréseket az egyes felvételek között (napállásszögek, légköri hatások, 
szenzorkalibráció stb.). A felvételek összehasonlíthatóságának biztosítására a valós földfel-
szín-változásokhoz nem köthet  változékonyságot minimalizálni kell. Ennek érdekében el-
végeztem a radiancia és a szenzornál mért reflektancia kiszámítását. Mindezek után még je-
lent s torzításokat okoztak többek között a légköri hatások és az anizotróp visszaver dés. A 
globális hatások minimalizálására egy radiometriai normalizációs módszert dolgoztam ki. A 
módszer alapjai a szakirodalomból származnak, ám jelent s módosításokat vittem véghez a 
módszer automatizálása, az objektivitás és hatékonyság növelése és az emberi munkaigény 
csökkentése céljából. Kidolgoztam egy eljárást a normalizálás eredményeinek mérésére a 
teljes felvétel-sorozaton. 

o Mivel célom a hosszú távú vegetáció-változások vizsgálata volt, kidolgoztam egy 
többid pontú sz résen alapuló eljárást a közvetlen emberi beavatkozások és a helyi légköri 
és egyéb radiometriai hatások azonosítására és kisz résére. A közvetlen emberi bolygatások 
és a helyi felh -, árnyék- és aeroszol-hatások kisz rése biztosította, hogy a kvantitatív válto-
zás-elemzésben nem jelennek meg ezek a hatások. 

o Az el feldolgozott távérzékelési adatokat integráltam a vektorizált szegmentum-adatbázisba, 
a Szigetköz vektoros él hely-térképébe és a digitális erdészeti térkép-adatbázisba. A válto-
zások megfigyelésére változás-térképeket hoztam létre, valamint id soros tematikus elem-
zést végeztem. 

o A fentiekben kidolgozott és leírt módszerek alkalmazásával megállapítottam, hogy a való-
szín leg a Duna elterelésének tulajdonítható hatások leginkább Kisbodak és a szlovák olda-
lon Spáleny Les környékén jelentek meg er teljes nedvesség-csökkenésként, 1992 és 1993 
között. E területek jelent s részén ugyanakkor regeneráció figyelhet  meg, míg más terüle-
teken további csökkenés következett be 1994-re. 

gyes id sebb f z-állományok maradandó károsodást mutatnak. 
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VI. SUMMARY 

As a result of the scientific and technological progress, the use of remote sensing (RS) and geographical in-
formation system (GIS) techniques has been in constant expansion. These methods have a significant contri-
bution in improving our knowledge about the complex interdependencies of the Earth system. However, 
changes in attitudes would be needed for these methods to become more common. Remote sensing in itself is 
not suitable to do without terrain data or the knowledge of field experts. Solving problems “from behind the 
office desk” is, indeed, far from being the primary objective of such studies. Of course, one is not going to 
have ground truth but RS data from Mars of Titan for a considerable time. Even on the Earth, there are re-
gions where field data collection possibilities are limited, and RS data is the only source of information. RS 
data itself can in most cases yield a considerable amount of information. The joint analysis of terrain and RS 
data contributes in increasing our knowledge. 

This thesis is aimed at reviewing the application possibilities of remote sensing in environmental manage-
ment through multiple case studies. During my PhD research, I have had opportunity to work in three differ-
ent researches, and thus to apply and develop different remote sensing methods. Although each case study 
had particular objectives, the questions to be answered and the problems to be solved can be fit in a more 
general context, which is reflected in the structure of my thesis outlined below. 

• First, the importance and the relevance of the subject are exposed, and the general objectives are 
given. 

• In the review of the relevant literature, the definition and principal characteristics of RS are de-
scribed, along with the “philosophical” basis of the observation process and the information levels. 
Then, the brief history, the actual situation, the future perspectives and the main application areas are 
explained. 

• Afterwards, physical base of passive optical RS methods are explained in detail, by following the 
way of the EM radiation from the primary source (the Sun) till the detection (the sensor). Changes 
are described at each transition step. 

o Spectrum and characteristics of the emitted radiation, atmospheric effects, and optical prop-
erties of the Earth surface are described in detail. The temporal context of RS observations is 
given by exposing the cyclic and directional processes of vegetation, and the effects of hu-
man interventions. 

o Image acquisition is explained in detail, as RS data are created during this process, which 
has fundamental effects on further processing. 

o Description of data analysis includes both quantitative and qualitative methods and the inte-
gration possibilities of spatial information as well. The aim is to extract information from 
data by bearing in mind the objectives of the given study. 

o Qualitative and quantitative change detection and change analysis methods are outlined in a 
separate section. While the methods described up to this point are static, the Earth is a dy-
namic, constantly changing system, thus the observations have to be tailored to respect the 
temporal context. 

o A separate subchapter deals with data integration, which is essential for the joint analysis of 
RS and other data in order to extend our knowledge. This is the most important link between 
RS and other disciplines, as the topic of each study is determined by the nature of external 
datasets. 
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• The first case study deals with a relatively simple task, yet demonstrates the usefulness of RS data to 
create a vegetation map based on a satellite image. The vegetation map created by image classifica-
tion and field data collection is proven to be more objective and up-to-date than “traditional” forest 
maps. Several thematic and temporal improvement ideas are outlined as well. 

• The novelty of the second case study lies in the use of the latest very high resolution satellite images 
for forestry applications. The IKONOS satellite, launched in 1999, was the first one to reach sub-
metric resolution for civilian applications. However, the processing and analysis of such images 
raises a number of specific problems. In this case study, geometric and radiometric characteristics of 
the images are analysed. It has thus become evident that geometric accuracy has to be improved and 
that spectral information content is considerably limited. After testing multiple geometric correction 
methods, orthocorrection based on satellite orbital modelling proves to be the most efficient. The-
matic information extraction studies show that classical methods are unsuitable for this kind of im-
agery due to the high spatial resolution and the low spectral information content. Image segmenta-
tion prior to classification can yield considerable improvements in thematic information extraction 
by retaining a maximum of geometric information. 

• The last case study, dealing with multitemporal RS-based change analysis in the regions of Sziget-
köz and Csallóköz, is the most complicated, requiring the use and development of numerous RS 
techniques and methods. In order to carry out quantitative change analysis, the below problems had 
to be dealt with in detail. 

o Residual geometric distortions can be an important hindrance in change detection and quan-
tification. Thus, a method based on multitemporal segmentation, contour masking and seg-
ment-based statistics calculation is developed and tested in order to minimize the effect of 
the above distortions. 

o Numerous natural and artificial effects can cause significant radiometric differences among 
the RS images taken at different times (solar angles, atmospheric effects, sensor calibration 
etc.). Radiance and at-sensor reflectance are calculated to minimise radiometric variability 
not linked to real Earth surface changes, in order to make the images comparable. After 
these primary corrections, atmospheric effects and anisotropic reflectance of Earth surfaces 
still remain uncorrected, among others. Thus, a radiometric correction method is elaborated 
to minimize global radiometric distortions. The base of the method is taken from the litera-
ture, but important modifications and improvements are carried out to increase automaticity 
and objectiveness, and to diminish the need of human interaction. Another method is devel-
oped to assess accuracy of the correction over the entire time series. 

o As the primary objective is the assessment of vegetation changes, a method based on 
multitemporal filtering is developed to identify and eliminate changes due to direct human 
interventions and local radiometric disturbances. These effects can thus be excluded from 
the long-term change analysis. 

o Pre-processed RS data are then integrated in multiple GIS databases. Change maps are gen-
erated and multitemporal thematic analysis is carried out to describe vegetation changes. 

o Based on RS data processing by applying the above-mentioned methods, it can be stated that 
an important decrease of the forest wetness values can be observed between 1992 and 1993 
in the neighbourhood of Kisbodak and Spáleny Les, likely due to the diversion of the Da-
nube River. Later on, however, most of these areas show regeneration, while other forests 
are characterised by a further decrease till 1994. Beginning from 1997, a gradual regenera-
tion can be observed, with, however, several ancient willow forests showing irreversible 
damage. 



125

VII. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

Doktori munkám során elért eredményeim alapján a következ  új tudományos eredményeket fogalmaztam 
meg: 

1. Megállapítottam, hogy az igen nagy térbeli felbontású (VHR) rfelvételek vegetáció-térképezési célú 
alkalmazásának korlátait az elérhet  árú felvételek geometriai hibái és a csekély spektrális informá-
ció-tartalommal párosuló nagy térbeli felbontás jelentik. Vizsgálataim alapján azonosítottam az aka-
dályok elhárítására alkalmas eljárásokat: a m holdpálya-modellezésen alapuló hibrid ortokorrekciót 
és a képszegmentációval kombinált képosztályozást, valamint javaslatot tettem ezek használatára a 
hasonló alkalmazásokban. 

2. Kidolgoztam egy új, több id pontú képszegmentáción alapuló módszert a felvétel-id sorok egyes 
felvételei között óhatatlanul fellép  geometriai maradványhibák hatásának minimalizálására, és bi-
zonyítottam a módszer hatékonyságát.  

3. Szakirodalmi alapokon kidolgoztam egy módszert a több id pontú, ugyanazt a területet ábrázoló fel-
vételek radiometriai normalizálására, és bizonyítottam annak hatékonyságát. A módszer automatiku-
san, statisztikai alapokon m ködik, képes az invariánsok automatikus azonosítására és a felvételek 
azonos spektrális térbe transzformálására. Elemeztem és leírtam az eredményül kapott invariánsok 
felszínborítás szerinti összetételét. Kidolgoztam továbbá egy új módszert a teljes felvétel-id sor 
normalizálásának ellen rzésére. 

4. Kidolgoztam egy NDVI-különbségen alapuló több id pontú küszöbértékes sz réses eljárást a köz-
vetlen emberi bolygatások, és a kék hullámhossz-tartomány különbségein alapuló eljárást a lokális 
légköri hatások azonosítására. 

5. Változás-térképeken ábrázoltam és leírtam a Szigetköz és a Csallóköz növényzete nedvesség-
tartalmának változásait 1984 és 2001 között a felvétel-id sor tagjainak id pontjaira. Az így megfi-
gyelhet  változások az in situ megfigyelésekkel kombinálva hozzájárulhatnak a folyamatok leírásá-
nak térbeli és id beli kiterjesztéséhez. Kvantitatívan ábrázoltam és leírtam továbbá több tematikus 
kategóriára és erd -részletekre az id sor teljes hosszán megfigyelhet  változásokat. Vizsgálataim 
eredményei azt mutatják, hogy az elterelés hatásai leginkább a Kisbodak és a szlovák oldalon 
Spáleny Les környékén jelentek meg er teljes nedvesség-csökkenésként, 1992 és 1993 között. Egyes 
területeken további csökkenés következett be 1994-re. 

6. A távérzékelési adatok feldolgozása után létrehoztam többféle, több tematikának megfelel  integrált 
térinformatikai adatbázist, amelyek felhasználhatók további kvantitatív elemzésekhez, a területen 
dolgozó kutatók és szakemberek megfigyeléseinek kiterjesztéséhez. A képszegmentum-adatbázis 
tematika nélküli, de együtt elemezhet  bármilyen küls  adatforrással. A Szigetköz védett területei-
nek él hely-térképébe integrált adatok az Á-NÉR kategóriák alapján teszik lehet vé a változások 
elemzését. Az erdészeti térkép-adatbázisba integrált távérzékelési adatok pedig lehet vé teszik az 
egyes erd részletek sorsának nyomon követését. 



126



127

VIII. ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE 

Ábrajegyzék 

1. ábra: A megfigyelés folyamata és az információmennyiség. ...................................................................... 10

2. ábra: Az elektromágneses spektrum tartományai ........................................................................................ 13

3. ábra: Az emberi szem különböz  pigmentjeinek érzékenysége a látható fény hullámhosszaira................. 13

4. ábra: A különböz  h mérséklet  feketetestek kisugárzási spektruma a Planck-törvény, a Stefan-
Boltzmann-törvény és a Wien-féle eltolódási törvény szemléltetésére. ............................................. 15

5. ábra: Egy átlagos földfelszíni objektum által kibocsátott h sugárzás és visszavert napsugárzás................ 15

6. ábra: A földi atmoszféra átereszt képessége az elektromágneses sugárzás hullámhosszának függvényében 
(logaritmikus skálán, aeroszol-mentes és száraz légoszlopra), a távérzékelési ablakok és a 
legfontosabb felvételez  eszközök ..................................................................................................... 17

7. ábra: A földi légkör napsugárzás-elnyel  hatása az optikai ablakban, a jelent sebb elnyelési csúcsoknál az 
elnyelésért felel s anyagok kémiai képleteivel................................................................................... 18

8. ábra: A Rayleigh- és a Mie-szórás, valamint a nagyobb részecskékr l történ  szóródás............................ 18

9. ábra: A Nap és a Föld távolságának ciklikus változása az év napjainak függvényében.............................. 20

10. ábra: A Nap járása Budapesten a 2004-es nyári és téli napforduló napján Greenwich-i id  szerint. ........ 21

11. ábra a) és b): Az izotróp és anizotróp visszaver dés szemléltetése. .......................................................... 22

12. ábra: Egyes felszínborítási kategóriák átlagos spektrális jelleggörbéje. .................................................... 23

13. ábra: a) Egyes növénytípusok visszaverési tulajdonságai a látható és a közeli infravörös tartományban,. 
b) Az egészségi állapot és a reflektancia összefüggése ................................................................... 24

14. ábra: Kukoricalevelek víztartalmának hatása a spektrális reflektanciára................................................... 26

15. ábra: A növényi struktúra hatása a reflektanciára: az egyes levelek laboratóriumban (a) és a fakorona 
terepen, spektroradiométerrel mért (b) reflektanciájának összehasonlítása. ................................... 27

16. ábra: Az erd  sugárzásháztartása lombtalan és lombos állapotban ........................................................... 28

17. ábra: Az erdei feny  (P. sylvestris) és a kocsányos tölgy (Q. robur) leveleiben mért klorofill (a+b)-
tartalom és víztartalom évszakos változásai. ................................................................................... 29

18. ábra: A kocsányos tölgy (Q. robur) és az erdei feny  (P. sylvestris) koronájának különböz  évszakokban 
mért reflektanciája ........................................................................................................................... 30

19. ábra: A whiskbroom és pushbroom rendszer  szenzorok m ködésének vázlata....................................... 32

20. ábra: Az analóg-digitális konverzió sémája. .............................................................................................. 34

21. ábra: Az ISODATA osztályozás kiinduló lépése: a kiindulási osztályátlagok meghatározása.. ............... 46

22. ábra: Az osztályozás els  iterációja: a kiindulási osztály-átlagok alapján minden pixelt a spektrálisan 
legközelebb es  osztályba sorolunk. ............................................................................................... 46

23. ábra: Az osztályozás második iterációja. ................................................................................................... 47

24. ábra: A legnagyobb valószín ség elvén m köd  osztályozás koordinátageometriai szemléltetése. ......... 48

25. ábra: A mozgóablakos számítás menete.. .................................................................................................. 51

26. ábra: a) A vizsgálati terület a SPOT-4 rfelvételen, hamisszínes színkompozitban, b) A 3x3 pixeles 
mozgóablakos variancia-számítás eredménye................................................................................. 58

27. ábra: Az els  (a) és a második (b) terepi adatgy jtés területei az erdészeti adatbázissal. ......................... 59

28. ábra: A mintaterület tematikus erd térképe............................................................................................... 61



128

29. ábra: a) A kék és a zöld sáv szórásdiagramja, b) A zöld és a vörös sáv szórásdiagramja, c) A vörös és a 
közeli infravörös sáv szórásdiagramja, d) A vörös és a közeli infravörös sáv szórásdiagramja 
erd maszk alkalmazásával .............................................................................................................. 67

30. ábra: A 69566-os IKONOS felvétel egy részlete a topográfiai térképr l vektorizált úttal. ....................... 70

31. ábra: a) Az els  terepi adatgy jtés területei Zirc környékén, b) Hamisszínes infravörös képrészlet a 
vektoros erdészeti adatbázis egy részletével.................................................................................... 71

32. ábra: Ugyanazon terület pixel alapú (balra) illetve szegmentáció utáni (jobbra) ISODATA 
osztályozásának végeredménye....................................................................................................... 72

33. ábra: A vízválasztó-algoritmus m ködésének vázlata egy dimenzióban................................................... 77

34. ábra: a) A 2000. május 14-ei Landsat-7 felvétel egy részlete, b) A felvétel szegmentációja során 
létrehozott éler sség-kép. ................................................................................................................ 78

35. ábra: Két, azonos területr l, azonos hullámhossz-tartományban készült felvétel pixelértékeinek 
összefüggései; A) Radiometriai torzítások és földfelszíni változások nélkül, B) Lineáris 
radiometriai torzításokkal, földfelszíni változások nélkül, C) Radiometriai torzítások nélkül, 
földfelszíni változásokkal, D) Lineáris radiometriai torzításokkal és földfelszíni változásokkal. .. 85

36. ábra: A radiometriai normalizálás folyamatábrája. Módosításokat a piros kerettel jelölt lépéseknél 
hajtottam végre, illetve javasolok az eredeti eljáráshoz képest. ...................................................... 87

37. ábra: Két id pontú szórásdiagram a Du et al. (2002) által javasolt abszolút küszöbértékes sz rés 
hatásainak ábrázolására ................................................................................................................... 88

38. ábra: A normalizált különbség egyenletének ábrázolása a 0..1 intervallumban. ....................................... 89

39. ábra: Példa az MNSK-kép hisztogramjára................................................................................................. 89

40. ábra: Két id pontú szórásdiagram a javasolt MNSK-alapú sz rés hatásainak szemléltetésére................. 90

41. ábra: Az invariánsok kiválasztásának szemléltetése. a) Az eredeti pixelértékek és az ezek alapján 
számított els  f tengely, b) Az átlag +/- 1 szórásértéknyi MNSK-sz rés után bent maradt pixelek 
és az újraszámolt els  f tengely, c) Az invariánsok azonosítása ................................................... 91

42. ábra: A Blanc (1999)-féle geometriai korrekció eredményének szemléltetése a 2000.08.02-i és 
2001.08.13-i felvételek példáján. a) Az eredeti (polinomiális) korrekció után a pixel nagyságrend
geometriai maradványhibák jól megfigyelhet k, b) A Blanc-féle korrekció után a hibák nem 
láthatók. ........................................................................................................................................... 95

43. ábra: A radiometriai korrekciók hatásai egyes sávok átlagértékeire az id sorban .................................... 98

44. ábra: A f  felszínborítási kategóriák stabilitása a kék hullámhossz-tartományban ................................. 101

45. ábra: A f  felszínborítási kategóriák stabilitása a közeli infravörös hullámhossz-tartományban............ 102

46. ábra: A f  felszínborítási kategóriák stabilitása a középs  infravörös hullámhossz-tartományban......... 103

47. ábra: Az eredeti és a normalizált reflektancia-értékek id beli szórása az id sorok legstabilabb 
invariánsaira a hosszú távú és a szezonális id sorokra ................................................................. 105

48. ábra: Az 1992. 08. 04-i felvétel kivágata, a távérzékelési alapon nyert adatokkal egyesített térinformatikai 
adatbázis egy részletével ............................................................................................................... 107

49. ábra: Az Á-NÉR J4 él hely-típus (f z- és nyárligetek) átlagos „Wetness”-értékeinek alakulása a 
Szigetköz hullámtéri és mentett oldali területein........................................................................... 110

50. ábra: A tematikus vizsgálatokhoz felhasznált mintaterületek.................................................................. 110

51. ábra: Az 1., 4., 6. és 8. számú fehér f z-állományok nedvesség-értékeinek id sora............................... 111

52. ábra: Az 1-es (fehér f z) és 2-es (olasz nyár) erd állományok nedvesség-értékeinek id sora ............... 112

53. ábra: A 3-as (Pannónia nyár) és 4-es (fehér f z) erd állományok nedvesség-értékeinek id sora .......... 112

54. ábra: Az 5-ös (óriás nyár) és 6-os (fehér f z) erd állományok nedvesség-értékeinek id sora ............... 113

55. ábra: A 7-es és a 13-as fehér f z-állományok nedvesség-értékeinek id sora.......................................... 113



129

56. ábra: A 9-es és a 10-es fehér f z-állományok nedvesség-értékeinek id sora.......................................... 114

57. ábra: A 11-es, 12-es és 14-es fehér f z-állományok nedvesség-értékeinek id sora................................ 115

Táblázatok jegyzéke 

1. táblázat: Egy felvétel értelmezéséhez használható interpretációs elemek BUITEN (1993) szerint............... 44

2. táblázat: A felhasznált IKONOS felvételek f bb adatai .............................................................................. 63

3. táblázat: A terjeszt  specifikációi az IKONOS felvételek geometriai pontosságára. .................................. 63

4. táblázat: Az IKONOS szenzor spektrális jellemz i. .................................................................................... 64

5. táblázat: Az 1 : 10 000 méretarányú topográfiai térképekb l el állított térképi referencia-adatbázis f
geometriai jellemz i ..................................................................................................................... 64

6. táblázat: A különböz  forrásokból származó geometriai hatások mértéke Guienko (2004) alapján........... 65

7. táblázat: A 69566-os felvétel korrelációs mátrixa. ...................................................................................... 68

8. táblázat: Az eredeti IKONOS felvételek geometriai pontossága az ellen rz pontok alapján..................... 69

9. táblázat: A tesztelt geometriai korrekciós módszerek RMS hibái az illeszt pontokon. .............................. 69

10. táblázat: A FÖMI archívumában fellelhet , a Szigetköz és a Csallóköz területét ábrázoló felvételek ..... 75

11. táblázat: A Landsat TM és ETM+ szenzorok spektrális sávjai Mucsi (2004) alapján............................... 75

12. táblázat: A Landsat-5 TM felvételek spektrális reflektancia-értékeinek kiszámításához használt 
együtthatók. .................................................................................................................................. 82

13. táblázat: A Landsat 7 ETM+ szenzorának alacsony (low gain) és magas (high gain) érzékenység
kalibrációs együtthatói. ................................................................................................................ 82

14. táblázat: A Nap átlagos sugárzási energiája a légkörön kívül a Landsat 5 TM és Landsat 7 ETM+ 
szenzorok reflektív sávjaira.......................................................................................................... 83

15. táblázat: A felvételek készítési körülményei a számítások alapján ........................................................... 84

16. táblázat: A nedvesség kiszámításához használt együtthatók Landsat 5 TM szenzorra, reflektancia-
faktorokra ..................................................................................................................................... 93

17. táblázat: A Blanc-féle geometriai korrekció hatásai a 2000.08.02-i és a 2001.08.13-i felvételek 4. sávjaira 
mint sávpárra. ............................................................................................................................... 96

18. táblázat: A korrelációs együttható (r) értékei a kétid pontú sávpárokra a legközelebbi felvétel-párok 
esetében. A számításokhoz a 4. sávot (közeli infravörös) használtam......................................... 96

19. táblázat: A korrelációs együttható (r) értékei a „mesterséges geometriai hibával” terhelt, azaz önmagához 
képest elcsúsztatott sávpárokra. A 2000.08.02-i felvétel 4-es sávját (közeli infravörös) 
önmagához képest 1 ill. 2 pixellel elcsúsztattam, és sávpárként elemeztem az eredetivel. ......... 97

20. táblázat: A hosszú távú elemzés felvétel-adatbázisának normalizálásához használt invariánsok 
korrelációs együtthatói (r) az 1992.08.04-i felvétel értékeivel. Az elfogadási küszöbérték: r = 
0.95............................................................................................................................................... 99

21. táblázat: A szezonális elemzés felvétel-adatbázisának normalizálásához használt invariánsok korrelációs 
együtthatói (r) a 2000.08.02-i felvétel értékeivel. Az elfogadási küszöbérték: r = 0.95 ............ 100

22. táblázat: A hosszú távú elemzés felvétel-adatbázisának normalizálásához használt együtthatók: αj a 
szorzót, βj az additív tagot jelöli (a 27. egyenletnek megfelel en). A referencia-szint az 1992-es 
felvétel........................................................................................................................................ 104

23. táblázat: A szezonális elemzés felvétel-adatbázisának normalizálásához használt együtthatók: αj a 
szorzót, βj az additív tagot jelöli (a 27. egyenletnek megfelel en).A referencia-szint a 
2000.08.02-i felvétel. ................................................................................................................. 105

24. táblázat: A tematikus vizsgálatokhoz felhasznált erd részletek legf bb jellemz i. ................................ 111



130



131

IX. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Nehéz felsorolni azt a sok embert, akik valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy eljussak a doktori disz-
szertációm befejezéséhez… Azért megpróbálom, de a fontossági sorrend felállítását nem vállalom! 

Köszönöm itthoni és franciaországi témavezet im, Dr. Ángyán József és Dr. Danielle Ducrot értékes segít-
ségét, útmutatását, támogatását és biztatását. 

Köszönöm Feleségemnek a szeretetet, segítséget, türelmet és megértést, amit megad és mindig is megadott 
nekem – még akkor is, amikor a lázas, befelé forduló disszertáció-írás id szakát éltük… 

Köszönöm Szüleimnek és Nagyszüleimnek a sok szeretetet, amit t lük kaptam-kapok, és azt, hogy mindig is 
arra neveltek: legyek nyitott a világra, szerezzek minél több tudást és tapasztalatot, és gondolkodjak önállóan 
ahelyett, hogy mások véleményét kritika nélkül elfogadnám. 

Köszönöm KTI-s kollégáimnak és barátaimnak a sok segítséget és a baráti légkört: Dr. Podmaniczky László-
nak, Magyari (Skutai) Julinak, Belényesi Mártinak, Balázs Katának, L rinci Renának, Grónás Viktornak, 
Centeri Csabának… 

Köszönöm Dr. Csató Évának, a FÖMI-TAAO vezet jének, hogy segítette a doktori munkámat, és hogy 
együtt dolgozhattunk a KÉPI-2000- és M I-pályázatok keretében. 

Köszönöm Tóth Péternek, hogy bevont a Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszéken folyó kutatásba, és 
hogy olyan jó hangulatban dolgozhattunk együtt a terepen. 

Köszönöm a munkahelyi vita opponenseinek, Dr. Márkus Istvánnak és Dr. Barsi Árpádnak nagyon alapos és 
konstruktív bírálatukat, amivel hozzásegítettek disszertációm végleges változatának elkészítéséhez. 

Köszönöm Dr. Somogyi Zoltánnak (ERTI) a sok szakmai segítséget a Szigetközzel kapcsolatos munkában. 

Köszönöm Szuhanyik Jánosnak (Varinex Rt.) a segítséget és a PCI programcsomag használatát a zirci eset-
tanulmányhoz. 

Köszönöm a FÖMI Környezetvédelmi Távérzékelési Osztályának, név szerint Büttner Györgynek, Petrik 
Ottónak és Maucha Gerg nek, hogy olyan sokat tanulhattam t lük 1999-2000-es szakmai gyakorlatom alatt. 

Köszönöm Kákonyi Gábornak tanácsait és a kölcsönkapott könyveket. 

Köszönettel tartozom a CESBIO-nál, Toulouse-ban megismert „nemzetközi kolónia” tagjainak barátságukért 
és szakmai segítségükért: Erick Lopez, Liz Guijarro, Maria-Carmen Gonzalez, Manuela Grippa, Andrea 
Balocchi, Joost Hoedjes, Emmanuel Martin, Francesco Sarti… Köszönöm Jean-Philippe Gastellu értékes 
tanácsait. És persze köszönöm az egész CESBIO-nak, hogy franciaországi tartózkodásaim eredményesen 
teltek! 

Köszönöm Elisabeth Lahournère asszonynak, hogy mindig segített az ösztöndíjjal kapcsolatos ügyek intézé-
sében.



132



133

X. MELLÉKLETEK 

X.1. Felhasznált irodalom 

Allen, T. R. & Kupfer, J. A. (2000): Application of Spherical Statistics to Change Vector Analysis of Land-
sat Data: Southern Appalachian Spruce-Fir Forests. Remote Sens. Environ. 74:482-493. 

Almár I. (1996): Csillagászat a világ rb l: Napfizika. p. 168-169. In: Almár-Both-Horváth (szerk.), rtan 
SH atlasz. Budapest: Springer Hungarica, 328 p. 

Baráth Cs.-né, Ittzés A., Ugrósdy Gy. (1996): Biometria. Budapest: Mez gazda Kiadó, 288 p. 

Blanc, P. (1999): Développement de méthodes pour la détection de changement. PhD thesis, Ecole des Mines 
de Paris, Sophia Antipolis, France. 

Bruzzone, L., & Cossu, R. (2003): An Adaptive Approach to Reducing Registration Noise Effects in Unsu-
pervised Change Detection. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, vol. 41, no. 11, pp. 2455-2465. 

Bruzzone, L., & Fernandez Prieto, D. (2000): An adaptive parcel-based technique for unsupervised change 
detection. Int. J. Remote Sensing, vol. 21, no. 4, pp. 817-822. 

Buiten, H. J. (1993): Geometrical and mapping aspects of remote sensing. p. 297-321. In Buiten, H. J. & 
Clevers, J. G. P. W. (szerk.), Land Observation by Remote Sensing: Theory and Applications. Amsterdam, 
Overseas Publishers Association (OPA), 642 p. 

Burrough, P. A. (1993): Geographical information system techniques for linking remote sensing images with 
other spatial data. p. 323-336. In Buiten, H. J. & Clevers, J. G. P. W. (Eds.), Land Observation by Remote 
Sensing: Theory and Applications. Amsterdam, Overseas Publishers Association (OPA), 642 p. 

Büttner Gy. (1996): Távérzékelés a világ rb l. p. 168-169. In: Almár-Both-Horváth (szerk.), rtan SH at-
lasz. Budapest: Springer Hungarica, 328 p. 

Carter, A. (1993): Responses of Leaf Spectral Reflectance to Plant Stress. American Journal of Botany,
80(3):239-243. 

Chander, G., & Markham, B. (2003): Revised Landsat-5 TM Radiometric Calibration Procedures and Post-
calibration Dynamic Ranges. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, vol. 41, no. 11, pp. 2674-2678. 

Chavez, P. S., Jr. (1988): An improved dark-object subtraction technique for atmospheric scattering correc-
tion of multispectral data. Remote Sens. Environ. 24:459-479. 

Chavez, P. S., Jr. (1996): Image-based atmospheric corrections – Revisited and improved. Photogrammetric. 
Engineering & Remote Sensing, vol. 62, no. 9, pp. 1025-1036. 

Cibula, W. G., Zetka, E. F. & Rickman, D. L. (1992): Response of thematic mapper bands to plant water 
stress. Int. J. Remote Sensing, vol. 13, no. 10, p. 1869-1880. 

Clevers, J. G. P. W. (1993): Spectral signature and modelling in the reflective optical window. In Buiten, H. 
J. & Clevers, J. G. P. W. (Eds.), Land Observation by Remote Sensing: Theory and Applications (pp. 177-
201). Amsterdam: Overseas Publishers Association (OPA). 

Colby, J. D. (1991): Topographic Normalization in Rugged Terrain. Photogrammetric Engineering & 
Remote Sensing, vol. 57, no. 5, p. 531-537. 

Collins, J. B., & Woodcock, C. E. (1996): An Assessment of Several Linear Change Detection Techniques 
for Mapping Forest Mortality Using Multitemporal Landsat TM Data. Remote Sens. Environ. 56:66-77. 

Coppin, P., Jonckheere, I., Nackaerts, K., & Muys, B. (2004): Digital change detection methods in ecosys-
tem monitoring: a review. Int. J. Remote Sensing, vol. 25, no. 9, pp. 1565-1596. 

Crist, E. P., & Cicone, R. C. (1984): Application of the Tasseled Cap Concept to Simulated Thematic Map-
per Data. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, vol. 50, no. 3, pp. 343-352. 

Csornai, G. és Dalia, O. (1991): Távérzékelés (kézirat). Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földren-
dez i F iskolai Kar, Székesfehérvár, 138 p. 



134

De Boer, Th. A. (1993): Botanical Characteristics and Their Influence on Remote Sensing. p. 89-106. In: 
Buiten, H. J. & Clevers, J. G. P. W. (szerk.), Land Observation by Remote Sensing: Theory and Applications.
Amsterdam: Overseas Publishers Association (OPA), 642 p. 

De Loor, G. P. (1993): Physical Characteristics of Remote Sensing Information. p. 43-62. In: Buiten, H. J. & 
Clevers, J. G. P. W. (szerk.), Land Observation by Remote Sensing: Theory and Applications. Amsterdam: 
Overseas Publishers Association (OPA), 642 p. 

Du, Y., Teillet, P. M., & Cihlar, J. (2002): Radiometric normalization of multitemporal high-resolution satel-
lite images with quality control for land cover change detection. Remote Sens. Environ. 82:123-134. 

ERDAS (1997): ERDAS Field Guide. Fifth Edition, Revised and Expanded. Atlanta, USA: ERDAS Inc., 
672 p. 

ESA (2002): Landsat TM Technical Documents: Full Resolution System Corrected Data. ESA Earthnet 
Online, http://earth.esa.int/tmdocs 

Fjortoft, R., (1999): Segmentation d’images radar par detection de contours. PhD thesis, Institut National 
Polytechnique, Toulouse, France. 

Gamon, J. A., Field, C. B., Goulden, M. L., Griffin, K. L., Hartley, A. E., Joel, G., Penuelas, J., & Valentini, 
R. (1995): Relationships between NDVI, canopy structure, and photosynthesis in 3 Californian vegetation 
types. Ecological applications, vol. 5, no. 1, pp. 28-41. 

Gao, F., Schaaf, C. B., Strahler, A. H., Jin, Y. & Li, X. (2003): Detecting vegetation structure using a kernel-
based BRDF method. Remote Sens. Environ., 86:198-205. 

Gastellu-Etchegorry, J. P., Guillevic, P., Zagolski, F., Demarez, V., Trichon, V., Deering, D., & Leroy, M. 
(1999): Modeling BRF and Radiation Regime of Tropical and Boreal Forests - Part 1 : BRF. Remote Sensing 
of Environment, 68: 281-316. 

Gerbrands, J. J. (1993): Digital Image Processing. p. 275-286. In: Buiten, H. J. & Clevers, J. G. P. W. 
(szerk.), Land Observation by Remote Sensing: Theory and Applications. Amsterdam: Overseas Publishers 
Association (OPA), 642 p. 

Gond, V., de Pury, D. G. G., Veroustraete, F., & Ceulemans, R. (1999): Seasonal variations in leaf area in-
dex, leaf chlorophyll, and water content; scaling-up to estimate fAPAR and carbon balance in a multilayer, 
multispecies temperate forest. Tree Physiology 19:673-679. 

González, C. R. (2003): Retrievel of Aerosol Properties using ATSR-2 Observations and their Interpretation. 
PhD értekezés, TNO Physics and Electronics Laboratory, Hága, Hollandia, 133 p. 

Guienko, G. (2004): Geometric Accuracy of Ikonos: Zoom In. IEEE Transactions on Geoscience and 
Remote Sensing, vol. 42, no. 1, p. 209-214. 

Hall, F. G. & Badwahr, G. D. (1987): Signature-extendable technology: global space-based crop recognition. 
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 23, no. 1. 

Hall, F. G., Strebel, D. E., Nickeson, J. E., & Goetz, S. J. (1991): Radiometric Rectification: Toward a 
Common Radiometric Response Among Multidate, Multisensor Images. Remote Sens. Environ. 35:11-27. 

Heinrich, D. és Hergt, M. (1994): Ökológia SH atlasz. Budapest: Springer Hungarica, 284 p. 

Hodgson, M. E., & Shelley, B. M. (1993): Removing the Topographic Effect in Remotely Sensed Imagery. 
ERDAS Monitor, Fall 1993. 

Holics L. (1998): Fizika összefoglaló. Typotex, Budapest, 486 p. 

Jeansoulin, R. (1982): Les images multi-sources en télédétection. Doktori disszertáció, Université Paul 
Sabatier, Toulouse, France, 145 p. 

Kaufman, Y. J. & Sendra, C. (1988): Algorithm for automatic atmospheric corrections to visible and near-IR 
satellite imagery. Int. J. Remote Sensing, vol. 9, no. 8, pp. 1357-1381. 

Kauth, R. J. & Thomas, G. S. (1976): The Tasseled Cap - a graphic description of the spectral-temporal de-
velopment of agricultural crops as seen by Landsat. In: Proceedings of the symposium on machine process-
ing of remotely sensed data, Purdue University, West Layette, Indiana, pp. 4B41-4B51. 



135

Kimes, D., Knyazikhin, Y., Privette, J., Abuelgasim, A., & Gao, F. (2000): Inversion method for physically 
based models. Remote Sensing Reviews, 18:381-439. 

Kneizys, F. X., Shettle, E. P., Gallery, W. O., Chetwynd, J. H., Abreu, L. W., Selby, J. E. A., Clough, S. A., 
& Fenn, R. W. (1988): Atmospheric transmittance/radiance: Computer code LOWTRAN-7, Air Force Geo-
physics Lab., Hanscom AFB, MA, USA. 

Kraus, K. (1998): Fotogrammetria. Budapest: Tertia, 384 p. 

Lambs, L. & Muller, E. (2002): Sap flow and water transfer in the Garonne River riparian woodland, France: 
first results on poplar and willow. Ann. Forest Sci., 59:301-315. 

Lemaréchal, C., Fjørtoft, R., Marthon, P., & Cubero-Castan, E. (1998): Comments on `Geodesic saliency of 
watershed contours and hierarchical segmentation'. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine In-
telligence 20 (7):762-763. 

Lillesand, T. M. & Kiefer, R. W. (1987): Remote Sensing and Image Interpretation. Second edition. New 
York: John Wiley & Sons, Inc., 721 p. 

Liang, S., Fang, H., & Chen, M. (2001): Atmospheric Correction of Landsat ETM+ Land Surface Imagery – 
Part I: Methods. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, vol. 39, no. 11, pp. 2490-2498. 

Lunetta, R. S., Ediriwickrema, J., Johnson, D. M., Lyon, J., & McKerrow, A. (2002): Impacts of vegetation 
dynamics on the identification of land-cover change in a biologically complex community in North Carolina, 
USA. Remote Sens. Environ. 82:258-270. 

Markham, B. M., & Barker, J. L. (1986): Landsat MSS and TM Post-Calibration Dynamic Ranges, 
Exoatmospheric Reflectances and At-Satellite Temperatures. EOSAT Landsat Technical Notes, no. 1, Earth 
Observation Satellite Co., Lanham, MD, USA. 

Marsh, S. E. & Lyon, R. J. P. (1981): Quantitative relationships of near-surface spectra to Landsat radiomet-
ric data. Remote Sens. Environ. 10:241-261. 

Mas, J.-F. (1999): Monitoring land-cover changes: a comparison of change detection techniques. Int. J. 
Remote Sensing, vol. 20, no. 1, p. 139-152. 

Masek, J. G., Honzak, M., Goward, S. N., Liu, P., & Pak, E. (2001): Landsat-7 ETM+ as an observatory for 
land cover, Initial radiometric and geometric comparisons with Landsat-5 Thematic Mapper. Remote Sens. 
Environ. 78:118-130. 

Mátyás Cs. (szerk.) (1996): Erdészeti ökológia. Budapest: Mez gazda Kiadó, 312 p. 

Michener, W. K. & Houhoulis, P. F. (1997): Detection of Vegetation Changes Associated with Extensive 
Flooding in a Forested Ecosystem. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 63, no. 12, pp. 
1363-1374. 

Molenaar, M. (1993): Remote Sensing as an Earth Viewing System. p. 27-42. In: Buiten, H. J. & Clevers, J. 
G. P. W. (szerk.), Land Observation by Remote Sensing: Theory and Applications. Amsterdam: Overseas 
Publishers Association (OPA), 642 p. 

Mucsi L. (2004): M holdas távérzékelés. Szeged: Libellus, 237 p. 

Ouaidrari, H., & Vermote, E. (1999): Operational atmospheric correction of Landsat data. Remote Sens. En-
viron. 70:4-15. 

Pala, V., & Pons, X. (1995): Incorporation of relief into geometric corrections based on polynomials. Photo-
grammetric. Engineering & Remote Sensing, vol. 61, no. 7, pp. 935-944. 

Panferov, O., Knyazikhin, Y., Myneni, R., Szarzynski, J., Engwald, S., Schnitzler, K. G. & Gravenhorst, G. 
(2001): The Role of Canopy Structure in the Spectral Variation of Transmission and Absorption of Solar 
Radiation in Vegetation Canopies. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 39, no. 2, p. 
241-253. 

Peddle, D. R., Hall, F. G., & LeDrew, E. F. (1999): Spectral mixture analysis and geometric-optical reflec-
tance modeling of boreal forest biophysical structure. Remote Sens. Environ. 67:288-297. 

Qi, J., Cabot, F., Moran, M. S., & Dedieu, G. (1995): Biophysical parameter retrievals using multidirectional 
measurements. Remote Sens. Environ. 54:71-83. 



136

Rahman, H. & Dedieu, G. (1994): SMAC: a simplified method for the atmospheric correction of satellite 
measurements in the solar spectrum. Int. J. Remote Sensing, vol. 15, no. 1, pp. 123-143. 

Raunkiaer, C. (1934): The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford: Clarendon Press 

Rogan, J., Franklin, J., & Roberts, D. A. (2002): A comparison of methods for monitoring multitemporal 
vegetation change using Thematic Mapper imagery. Remote Sens. Environ. 80:143-156. 

Sader, S. A., Waide, R. B., Lawrence, W. T., & Joyce, A. T. (1989): Tropical forest biomass and succes-
sional age class relationships to a vegetation index derived from Landsat TM data. Remote Sens. Environ.,
28:143-156. 

Salvaggio, C. (1993): Radiometric scene normalization utilizing statistically invariant features. Proc. Work-
shop Atmospheric Correction of Landsat Imagery, Defense Landsat Program Office, Torance, USA, p. 155-
159.

Schott, J. R., Salvaggio, C., & Volchok, W. (1988): Radiometric scene normalization using pseudoinvariant 
features. Remote Sens. Environ. 26:1-6. 

Shen, J. and Castan, S. (1992): An optimal linear operator for step edge detection. CVGIP Graphics Models 
and Image Processing, 54 (2):112-133. 

Smith, J., Lin, T., & Ranson, K. (1980): The Lambertian Assumption and Landsat Data. Photogrammetric 
Engineering & Remote Sensing, vol. 46, no. 9, p. 1183-1189. 

Smith, S. E., Buttner, Gy., Szilagyi, F., Horvath, L. & Aufmuth, J. (2000): Assessment of the environmental 
impacts of a river diversion using satellite imagery: the Gabcikovo barrage system. Journal of Water Re-
sources and Management, vol. 126, no. 3, pp. 138-145. 

Somogyi Z. (2003): Erd  nélkül? Budapest: L’Harmattan, 268 p. 

Song, C., & Woodcock, C. E. (2003): Monitoring Forest Succession With Multitemporal Landsat Images: 
Factors of Uncertainty. IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, vol. 41, no. 11, pp. 2557-2567. 

Song, C., Woodcock, C. E., Seto, K. C., Pax Lenney, M., & Macomber, S. A. (2001): Classification and 
Change Detection Using Landsat TM Data: When and How to Correct Atmospheric Effects? Remote Sens. 
Environ. 75:230-244. 

Stow, D. (1995): Monitoring ecosystem response to global change: multitemporal remote sensing analyses. 
In: Moreno, J. & Oechel, W. (eds.), Anticipated effects of a changing global environment in Mediterranean-
type ecosystems, pp. 254-286. New York, Spriger-Verlag. 

Suplee, C. (2004): Egy csillag viharos élete: a Nap. National Geographic Magyarország, 2004. július, p. 22-
51.

Tanre, D., Deroo, C., Duhaut, P., Herman, M., & Mocrette, J. J. (1990): Description of a computer code to 
simulate the satellite signal in the solar spectrum: the 5S code. Int. J. Remote Sensing, vol. 2, no. 4, pp. 659-
668.

Teillet, P. M., Barker, J. L., Markham, B. L., Irish, R. R., Fedosejevs, G., & Storey, J. C. (2001): Radiomet-
ric cross-calibration of the Landsat-7 ETM+ and Landsat-5 TM sensors based on tandem data sets. Remote 
Sens. Environ. 78:39-54. 

Tou, J. T. & Gonzalez, R. T. (1974): Pattern Recognition Principles. Addison-Wesley Publishing Company, 
Reading, USA. 

Toutin, T., & Cheng, P. (2000): Demystification of IKONOS. Earth Observation Magazine, vol. 9, no. 7, pp. 
17-21. 

Veefkind, J. P. (1999): Aerosol Satellite Remote Sensing. PhD értekezés, TNO Physics and Electronics 
Laboratory, Hága, Hollandia, 131 p. 

Vida G. (1995): Diverzitási stratégia és koevolúció a bioszférában. Természet Világa, I. különszám, p. 51-56. 

Vincent, L., & Soille, P. (1991): Watersheds in digital spaces: An efficient algorithm based on immersion 
simulations. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 13, pp. 583-598. 

Vogel, G. és Angermann, H. (1992): Biológia SH atlasz. Budapest: Springer Hungarica, 659 p. 



137

Wen, G., Tsay, S., Cahalan, R. F., & Oreopoulos, L. (1999): Path radiance technique for retrieving aerosol 
optical thickness over land. J. Geophys. Res., vol. 104, no. D24, p. 31321-31332. 

Yoshioka, H., Miura, T., Huete, A. R., & Ganapol, B. D. (2000): Analysis of Vegetation Isolines in Red-NIR 
Reflectance Space. Remote Sens. Environ. 74:313-326. 

Yuan, D., & Elvidge, C. D. (1996): Comparison of relative radiometric normalization techniques. ISPRS 
Journal of Photogrammetry & Remote Sensing, 51:117-126. 

X.2. A Szigetköz néhány jellemz  él hely-típusának tömör jellemzése a fel-

használt él hely-térkép típusleírásai alapján1

J1 - F zlápok 

Pangó viz  helyeken, morotvákban vagy mélyedésekben, csatornákban kialakuló cserjetermet  láperd k. 
F leg a Szigetközben fordul el , állományai er sen visszaszorultak és leromlóban vannak. Ennek oka egy-
részt a zavarás, másrészt a mez gazdaság, illetve helyenként a vízrendezés. Leggyakoribb fás faja a Salix 
cinerea, gyakran fordul még el Salix purpurea, S. fragilis, S. rosmarinifolia. Aljnövényzete változatos, leg-
inkább a környez  magassásosok fajaiból tev dik össze (Carex acutiformis, C. riparia a leggyakoribbak). 
Értékes, ritka fajok lelhetnek otthonra bennük, mint például a Senecio paludosus, Iris pseudacorus.

J4 - F z- és nyárligetek 

A Duna alacsony árterein, valamint az egész terület vizeny s részein kialakuló puhafaligetek domináns fafa-
jai a Salix alba és a Populus alba. Ezekhez elegyedik Alnus incana valamint a keményfaligetek (J6) fái. A jó 
növekedés , nem egészen zárt lombkoronát alkotó fák alatt a cserjeszint gyakran gyér, vagy hiányzik, az alj-
növényzet általában burjánzik és jól elkülöníthet  aszpektusaira a domináns fajok rendkívül nagy tömege 
jellemz . A gyepszint leggyakoribb fajai az Allium ursinum, Urtica dioica, Impatiens glandulifera, Galium 
aparine, Phalaris arundinacea. A gyomfajok nagy aránya a gyakori elöntés következtében fellép  tápanyag-
b ség. A vízpartokon él  állományok lombkoronaszintje nyíltabb, aljnövényzetükben a mocsári fajok, pél-
dául a sások uralkodnak. 

J6 - Tölgy-k ris-szil ligetek 

A Szigetköz magas ártereinek természetes erdei. Erd gazdaságilag jól hasznosíthatók, így mára inkább 
természetközeliek, mint természetesek, viszont az eredeti fajokkal történ  újratelepítések eredményeképpen 
jó állapotúak. 

Általában két lombkoronaszinttel, közepesen fejlett cserjeszinttel és gyepszinttel rendelkeznek, mindegyik 
szintben fajgazdagnak mondhatók. Leggyakoribb konszociációik a magas k rises és a kocsányos tölgyes, 
olykor a fehér nyár is nagy mennyiségben jelenhet meg. A magas k ris a leggyorsabban növekv  faja, így az 
újratelepített vagy spontán visszaerd söd  állományokban könnyen átveheti a domináns szerepet. A második 
lombkoronaszintben gyakori a behurcolt Acer negundo - amely olyannyira általánosan elterjedt és viselkedé-
sében nem agresszív, hogy kivettük az S6 kategória hatásköréb l -, az Acer campestre, Padus avium, Ulmus 
laevis és a fels  szint fajainak fiatalabb egyedei. A cserjeszint jellemz  fajai a Cornus sanguinea, Corylus 
avellana, Viburnum opulus, Berberis vulgaris, Humulus lupulus. A gyepszint nagyon fajgazdag, leggyako-
ribb tömeges fajai az Allium ursinum, Melica uniflora, Convallaria majalis, Galium odoratum, Aegopodium 
podagraria, Viola mirabilis. 

S2 - Nemes nyár ültetvények 

A Populus x euramericana ültetvényei nedves term helyeken igen elterjedtek, így el fordulnak a Fert -tó 
partján, a Répce mentén, gyakoriak a Hanságban, a Szigetközben pedig a terület nagy részét borítják. Gyor-
san növekv , rövid vágásfordulójú, nagy faanyaghozamú erd k, emiatt intenzív gazdálkodás és fokozott za-
varás alatt vannak. A lombkoronaszintben csak elvétve találunk más fajokat, a cserjeszint általában a tisztítás 

1 Király Gergely, Király Géza, Magyari Máté és Márkus András (Soproni Egyetem Növénytani Tanszéke, Távérzékelé-

si Tanszéke és EcoMap Bt., 1999. 



138

miatt hiányzik, ha megmarad, akkor a leggyakrabban egészséges, Cornus sanguinea és Viburnum opulus
alkotja, de el fordulnak Sambucus nigra dominálta állományok is. A gyepszint burjánzó, legnagyobb tö-
megben Urtica dioica, Impatiens glandulifera, I. parviflora, Rubus fruticosus, Galium aparine található, nem 
zavarást r  fajokat csak ritkán találunk, de például nemes nyárasban tenyészik a Lipóti-erd ben az Ophrys 
cornuta.

B1 x P2 - Cserjésed  nádasok 

Száradó, általában parti nádasok. A száradás oka nagyon ritkán természetes, a Szigetközben általában a 
vízier m -rendszer miatt kialakult vízszintcsökkenés eredménye, viszont a száradás miatt bekövetkez  fo-
lyamat iránya természetes, ezért a természetközeli él helyek közé soroltuk. Megjelenhetnek tájidegen fajok 
is az állományokban, ez a jelenség a Fert -tónál gyakori. 

A B1 kategória fajai mellett Salix alba, S. purpurea, S. cinerea, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, 
Crataegus monogyna, a Fert -parton Eleagnus angustifolia található. 

I1 - Árterek és zátonyok pionír növényzete 

A Szigetközre jellemz  speciális él hely, mellyel azonban a felvételezés idején tapasztalt tartós magas vízál-
lás miatt kevés helyen találkoztunk. A növényzetet f leg egyéves növényekb l álló félruderális közösség, 
leggyakoribb fajai Chenopodium és Polygonum fajok, és pionír jelleg  f félék, mint az Echinochloa crus-
galli és az Agrostis stolonifera. 

X.3. Eseménynaptár: A B s-Nagymarosi Vízlépcs rendszer története2

A régmúlt 

A Duna Pozsony és Budapest közötti szakaszán már a XX. század közepén kezdték vízlépcs k építését fon-
tolgatni. A folyam itt 120 km hosszúságban országhatár 1920 óta (Rajka és Szob között). A második világ-
háború után, a proletárdiktatúrák internacionalista együttm ködésének jegyében, Magyarország és Csehszlo-
vákia hozzáfogott a B s-Nagymarosi vízlépcs rendszer közös tervezéséhez. A kit zött célok: áramtermelés, 
a hajózóút mélységének növelése és az árvízvédelem fejlesztése. Az 50-es években a magyar és a csehszlo-
vák kommunista pártok vezet i tárgyaltak a közös építkezésr l, ezek a tárgyalások azonban még nem vezet-
tek eredményre: mindig kiderült, hogy a célok vízlépcs rendszer nélkül sokkal olcsóbban megvalósíthatók.  

1963. április 

Megszületik a kormányok közti egyezség a közös építkezésr l. A vízlépcs rendszer eredeti terve: 
Pozsony alatt, Dunakilitinél gát épül, ami egy 60 négyzetkilométer nagyságú tározótavat duzzaszt 
vissza. Ebb l ágazik ki egy 30 kilométer hosszú mesterséges csatorna, ezen B snél csúcser m  épül. 
Az er m vön naponta kétszer engedik át a vizet, ami egyrészt áramot termel, másrészt 4-5 méteres 
árhullámot okoz a Duna hosszú szakaszán. 120 kilométerrel lejjebb, Nagymaroson épül a másik duz-
zasztó, aminek f  feladata az árhullám mérséklése, és kis mennyiség  áram termelése folyamatos 
üzemben. A vízmegosztás a Duna és a mesterséges csatorna között: 2 százalék a Dunába, 98 száza-
lék a mesterséges csatornába. A vízlépcs rendszer a két ország energiaigényének 2-3 százalékát elé-
gítette volna ki. Az építkezés nem kezd dött el. 

1974. február

A magyar és a csehszlovák kormány jóváhagyta az építkezés módosított tervét. Az építkezés nem 
kezd dött el. 

Az építés id szaka 

1977. szeptember 16.

2 Forrás: Szigetköz honlap, www.szigetkoz.com 
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Magyarország és Csehszlovákia államközi szerz dést kötött a két ország határfolyóján, a Dunán épí-
tend  vízlépcs rendszer megvalósításáról és üzemeltetésér l. Az er m rendszer építési költségei fe-
le-fele arányban terhelték a két országot. Magyarországon az építkezés állami nagyberuházásként 
folyt, a költségeket közvetlenül a költségvetés, illetve a magyar Nemzeti Banktól felvett hitelek fe-
dezték.  

A kezdeti id szakban a megvalósítás vontatottan haladt, az államközi szerz dést egy alkalommal, a 
megvalósítása érdekében kötött kormányközi egyezményeket pedig többször is módosították. 1980-
ban például felfüggesztették a munkálatokat, a két kormány 1984-ig tárgyalt arról, megvalósuljon-e 
egyáltalán a m .

Az építkezéssel egyid ben az ellene való tiltakozás is megkezd dött.

1983. december 20.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége (a várható környezeti és gazdasági károk miatt) az 
építkezés leállítása mellett foglal állást. Az állásfoglalást a kommunista párt Központi Bizottsága tit-
kosította. 

1984. augusztus 1. 

Megalakul a Duna Kör, a vízlépcs rendszer építése ellen küzd  civil szervezet. Célja az emberek 
felvilágosítása a vízlépcs rendszer igazi arcáról, a fenyeget  környezeti károkról. A Duna Kör 
szamizdat hírlevelet ad ki, nyilvános vitákat és tiltakozó akciókat szervez. 1985 decemberében alter-
natív Nobel díjjal ismerik el a mozgalom tevékenységét. 

1986. május 28. 

A magyar épít cég (állami garancia mellett) szerz dést köt a Donuakraftwerk AG osztrák 
gátépít céggel a nagymarosi er m  teljes megvalósítására, a szerz dés összege 5,7 milliárd ATS. 

1988. április 24. 

Környezetvéd k tiltakozó felvonulása a Duna-parton Visegrádtól Esztergomig az építkezés ellen. 

1988. szeptember 12. 

Tüntetés a magyar Országház el tt: több tízezer ember követeli, hogy állítsák le a természetpusztító 
építkezést Nagymaroson. 

A magyar oldali építkezés felfüggesztése 

1989. május 13. 

A magyar kormány felfüggeszti a nagymarosi építkezést 

1989. május 24. 

Németh Miklós magyar miniszterelnök személyes találkozón jelenti be Ladislav Adamec csehszlo-
vák miniszterelnöknek a nagymarosi építkezés felfüggesztését, közös felülvizsgálatot javasol. A ma-
gyar delegáció átadja a vízlépcs rendszer m ködtetésének kockázatairól készült dokumentációt. 

1989. június 2.

A Magyar Országgy lés határozatot hoz: tudomásul veszi a kormány intézkedéseit, szorgalmazza az 
újabb vizsgálatokat, és tárgyalásokra hatalmazza fel kormányt az 1977. évi államközi szerz dés mó-
dosítása érdekében.  

1989. július 20. 

Miniszterelnöki találkozó Budapesten: a magyar miniszterelnök bejelenti, hogy a magyar-
csehszlovák közös szakért i tárgyalás eredményeire is tekintettel, a dunakiliti építkezést is 
felfüggeszti. 

1989. augusztus 31. 
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A csehszlovák miniszterelnök levélben rögzíti álláspontját: szorgalmazza a magyar építési munkák 
azonnali folytatását; az ellenkez  esetre kilátásba helyezi a b si er m  üzembehelyezéséhez szüksé-
ges munkák csak csehszlovák területen történ  megvalósítását. 

A magyar oldali építkezés végleges elhagyása, tárgyalások az országok között 

1989. október 31. 

A magyar Országgy lés határozatot hoz a nagymarosi er m  végleges elhagyásáról, a dunakiliti lé-
tesítmények építésének folytatása el tt ökológiai garanciarendszerr l kötend  államközi szerz dés 
kötését tartja szükségesnek.  

1989. november 30. 

A magyar fél az Országgy lés határozatának megfelel  tartalommal szerz désmódosító javaslatot ad 
át diplomáciai úton a csehszlovák félnek. A javaslatra a csehszlovák kormány nem válaszolt. 

1989. december 2. 

Vízbetörés az épül  b si er m ben, ami tönkretette a már elkészült hajózsilipeket. A balesetr l ké-
szült jegyz könyvek azóta titkosak. 

1990. február 3. 

Magyar, szlovák osztrák környezetvéd k tiltakozó él láncot alkotnak Pozsony és B s között. 

1990. március 31. 

A szlovák miniszterelnök-helyettes vezetésével szakért i fórum véglegesíti a Szlovák Tudományos 
Akadémia szakért inek anyagát. Az anyag végs  megállapítása: a B s-Nagymarosi vízlépcs rend-
szer megvalósult építményeit még árvízlevezetésre sem lehet használni. A m  üzemeltetése a Csal-
lóköz ivóvízkészleteinek tönkremenetelét fogja okozni.  

1990. október 15.

Befejez dik a nagymarosi er m  osztrák kivitelez jével a munkaszerz dés egy évvel korábbi meg-
szüntetése miatt kezdett tárgyalássorozat. A magyar kormány meghatalmazottja 2,881 milliárd oszt-
rák schilling érték  tartozást ismer el. 

1991. április 16.

Az Országgy lés határozatot hoz a vízlépcs rendszer ügyér l: tárgyalásokra hatalmazza fel a Kor-
mányt az 1977. évi államközi szerz dés közös megszüntetésér l, a következmények rendezésére új 
szerz dés kötésér l. Az új szerz dést a környezeti- ökológiai értékek közös védelmének els dleges-
sége jegyében kell megkötni. 

1991. április 22. 

Kormányközi tárgyalás Budapesten, a felek ismertetik jelent sen különböz  álláspontjaikat. A víz-
lépcs rendszer m ködésének kedvez tlen környezeti hatásait már a csehszlovák fél sem vitatja, 
azonban m szaki pótintézkedésekkel elháríthatónak ítéli a káros következményeket. A magyar fél 
közös szakmai tárgyalásokat szorgalmaz, ennek értelemszer  feltételéül szabva a munkák csehszlo-
vák felfüggesztését is. A csehszlovák tárgyalásvezet  (Vladimir Meciar szlovák miniszterelnök) 
utolsó hivatali napját tölti, ezért érdemi válaszokat már nem ad. A magyar fél átadja az új szerz dés-
re vonatkozó javaslatát. 

1991. július 15. 

Kormányközi tárgyalás Pozsonyban, melyen a korábbi tárgyaláson is elhangzott magyar javaslatokat 
a csehszlovák fél elutasítja, nem tartva lehetségesnek az építkezés néhány hónapos felfüggesztését 
sem. Kifejezi elszántságát a b si er m  - akár egyoldalú - üzembehelyezésére. 

1991. december 2.

Kormányközi tárgyalás Budapesten. A csehszlovák fél a tárgyalás végén 10 nap haladékot kért a fe-
lülvizsgálat ügyében adandó végleges válaszhoz. 

1991. december 12. 
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A csehszlovák kormány határozott: jóváhagyta a b si er m  ún. "C" változat szerinti 1992 szi 
üzembehelyezését.  

1992. január 23. 

A C variáns felgyorsuló építkezése miatt a kormányf k levélváltásaiban tett utolsó er feszítést a ma-
gyar fél a vitatott szakmai kérdések közös rendezésére. Az EK bizottsága közrem ködést vállalt vol-
na a szakmai munkacsoportban. Több feltételt szabott azonban, ezek között szerepel, hogy a felek a 
bizottság tevékenységének idején nem végeznek olyan munkálatokat, amelyek prejudikálják a szak-
ért  bizottság megállapításait.  

1992. március 24. 

A magyar Országgy lés határozatban hatalmazta fel kormányt az 1977. évi államközi szerz dés
egyoldalú megszüntetésére, mert a csehszlovák fél nagy er kkel folytatta a "C" variáns munkálatait, 
így meghiúsult a közös felülvizsgálat, a három oldalú szakmai bizottság létrehozása. 

1992. május 19. 

A magyar fél diplomáciai jegyzéket ad át, amely szerint Magyarország 1992. május 25-i hatállyal 
megszünteti a B s-Nagymarosi vízlépcs rendszer megvalósításáról kötött 1977. évi államközi szer-
z dést. Egyúttal, a következmények rendezésére új államközi szerz dés kötésére hívta fel csehszlo-
vák felet. 

1992. június 9. 

A magyar Országgy lés törvénybe foglalta a vízlépcs rendszer elhagyását: az 1992. évi XL. törvény 
hatályon kívül helyezte az 1977. évi államközi szerz dést becikkelyez  törvényerej  rendeleteket. 

1992. szeptember 9. 

Antall József magyar és Vladimir Meciar szlovák kormányf  Budapesten találkozik. A találkozón a 
felek rögzítették az EK bevonásával folyó egyeztet  tárgyalások iránti igényüket.  

1992. október 23. 

A magyar kormány keresetlevelet nyújt be a hágai Nemzetközi Bírósághoz a Duna várható egyolda-
lú elterelése miatt. 

A Duna elterelése, per a Hágai Nemzetközi Bíróságon 

1992. október 24-25. 

A csehszlovák épít k Dunacsúnynál, a Duna 1851,75 folyamkilométerében, mintegy 40 km hosszú-
ságban, csak csehszlovák területre terelték a határfolyót. 

1992. október 27. 

A felek az EK Bizottsága képvisel jének bevonásával folytatott tárgyaláson aláírták az ún. londoni 
jegyz könyvet, ez három lépcs s rendezési eljárást rögzít. A felek vállalták, hogy az országok közti 
jogvitát közösen a hágai Nemzetközi Bíróság elé tárják, a Bíróság ítéletéig tartó id szakra átmeneti 
vízmegosztást alkalmaznak. A csehszlovák fél ígéretet tett, hogy a mederelzárástól függetlenül, még 
a határszelvény el tt a Duna vizének legalább 95 százalékát az eredeti mederbe engedik. Ezen utóbbi 
vállalását a csehszlovák fél nem teljesítette. 

1993. január 1. 

Csehszlovákia szétválik, megalakul a Cseh Köztársaság és a Szlovák Köztársaság. Szlovákia a b si 
vízlépcs  örökösének és az 1977. évi államközi szerz dés jogutódjának nyilvánítja magát. A jog-
utódlás deklarálása egyoldalú lépés, ugyanis a magyar- csehszlovák államközi szerz dések magyar-
cseh, illetve magyar-szlovák viszonylatban való érvénybenmaradásához a feleknek új megállapodá-
sokat kell kötnie az új államok megalakulását követ en.  

1993. január 19. 

Az EK Bizottságának képvisel je ajánlást tett a Duna vizének ideiglenes megosztására (eszerint a 
víz kétharmada került volna a közös mederbe és egyharmada az er m re), ezt a magyar fél elfogad-
ta, a szlovák fél nem.  
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1993. április 7. 

A kormányok képvisel i aláírták a hágai Nemzetközi Bíróság elé terjesztend  Külön Megállapodást. 
A közös beadványban a felek a B s-Nagymarosi Vízlépcs rendszer ügyének vitatott kérdéseir l ké-
rik a Bíróság döntését, továbbá a döntésig terjed  id szakra átmeneti vízmegosztási rendszer létre-
hozására és alkalmazására vállaltak kötelezettséget a Megállapodás 4. cikkében foglaltak szerint. A 
Külön Megállapodást a parlamentek még áprilisban meger sítették.  

1993. december 22. 

Az EK Bizottságának képvisel je újabb ajánlást tett az ideiglenes vízmegosztásra - az 1993. szén 
tevékenyked  három oldalú bizottság anyagai alapján -, ajánlata szerint a teljes hozam 40 százalékát 
kellene a közös mederbe juttatni. Az ajánlatot a magyar fél elfogadta, a szlovák fél nem. 

1995. január 25. 

Horn Gyula magyar és Vladimir Meciar szlovák kormányf  találkozója Budapesten, melyen a felek 
megállapodnak, hogy szerz dést fognak kötni a Szigetköz ideiglenes vízpótlásáról: eszerint a Duná-
ba 400 köbméter/szekundum hozamot (20 százalék) biztosít a szlovák fél, a mosoni vízkivételen 40 
köbméter/szekundum hozamot, a magyar fél fenékgátat épít Dunakilitin, és részlegesen 
üzembehelyezi a dunakiliti duzzasztót.  

1995. április 19. 

A magyar és szlovák kormány meghatalmazottai Budapesten aláírják a Szigetköz ideiglenes vízpót-
lása érdekében végzend  m szaki beavatkozásokról szóló szerz dést, a januári kormányf i találko-
zón megállapodott tartalommal. A magyar fél által ígért dunakiliti fenékküszöböt 1995. június 22-én 
helyezik üzembe.  

1996. július 25. 

A hágai Nemzetközi Bíróság hivatalos közleménye szerint 1997. február 17-én kezd dik a B s-
Nagymarosi Vízlépcs rendszer ügyében folyó per szóbeli szakasza. 

1996. december 5. 

A hágai Nemzetközi Bíróság a felek képvisel inek meghallgatását követ en kit zi a tárgyalás els
napját. Bár a szlovák fél jelent s halasztást javasolt, a bíróság lényegében nem tér el a már nyáron 
meghatározott 1997 tavaszi kezdést l, a tárgyalás els  napjaként 1997. március 3-át jelöli meg. 

1997. április 1.

A hágai bírák megkezdik négy napos helyszíni tájékozódásukat, megtekintik a bõsi vízlépcsõt, bejár-
ják csallóközi és szigetközi hatásterületét, valamint tájékozódnak a nagymarosi építkezéssel érintett 
vízbázisokról. 

1997. szeptember 25.

A hágai Nemzetközi Bíróság ítéletet hirdet a b s-nagymarosi ügyben folyó peres eljárásban: mindkét 
felet elmarasztalta különféle jogsértésekért. Az ítélet szerint Magyarország jogtalanul szüntette meg 
az 1977. évi vízlépcs szerz dést, Szlovákia jogtalanul helyezte üzembe a b si er m vet. Az ítélet a 
végrehajtást illet en részletes iránymutatással szolgált, melyek között a környezetvédelmi szem-
pontokra és az elszámolás (kártérítés) módozataira is kitért. 

1997. szeptember 30.

A kormány 163/1997.(IX.30.) számú rendeletében határozza meg a hágai Nemzetközi Bíróság Du-
nával kapcsolatos döntéséb l adódó kormányzati feladatok koordinációját. Kormánybiztos nevez ki 
a hágai ítélettel összefügg  teend k ellátására, a szlovák féllel folytatott tárgyalások vezetésére. 

1997. december 15.

A magyar-szlovák tárgyalások negyedik, budapesti találkozóján - magyar kérésre - a felek meghosz-
szabbítják az 1995. április 19-i vízpótlási egyezmény hatályát. 

1998. február 27.
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Tíz tárgyalási fordulót követ en a delegációk egy keretmegállapodás tervezetét parafálják Pozsony-
ban a hágai ítélet végrehajtását jelent  teend król. A tervezet szerint a magyar fél vállalja egy duna-
kanyari gát építését, valamint elfogadja a szlovák vízmegosztási javaslatot, amely a Duna-mederbe 
átlagosan 7,5 százalék vizet irányoz el .

1998. február 29.

Tüntetés a parlament el tt a dunakanyari gát terve ellen. A tüntet k Göncz Árpád köztársasági elnö-
köt kérik, segítse tiltakozásukat a Dunaszaurusz ellen. 

1998. március 11.

A kormány határozatot hoz (1026/1998.(III.11.) számú határozat), melyben a keretmegállapodás alá-
írását elhalasztja, illetve újabb szakért i vizsgálatok végzése után készül  hatástanulmány eredmé-
nyeit l teszi függ vé. 

1998. július 25.

A kormány 139/1998.(VII.25.) számú rendeletével módosítja a kormánybiztosi hatáskörr l szóló 
163/1997.(IX.30.) kormányrendeletet, és új kormánybiztost nevez ki. A kormánybiztos mandátumá-
nak része a magyar-szlovák tárgyalások folytatása új tartalommal: a keretmegállapodás-tervezet és a 
dunakanyari gát tervének visszavonása, a Dunába juttatott vízmennyiség növelésénke szorgalmazá-
sa.

1998. szeptember 3.

A szlovák kormány új beadvánnyal fordul a hágai Nemzetközi Bírósághoz, melyben az 1997. szep-
temberi ítélet értelmezését kéri, valamint azt, hogy róják meg a magyar felet a keretmegállapodás 
aláírásának késlekedése miatt. 

1998. október 7.

A hágai Nemzetközi Bíróság elnöke konzultációt folytat az országok képvisel ivel az új szlovák be-
advány miatti teend król. A magyar képvisel t l írásbeli álláspontot kér.  

1998. november 27.

Az új kormánybiztos els  tárgyalása Pozsonyban. Ezt követ en, 1999-ben január 28-án, március 10-
én és május 14-én volt tárgyalás. 

1998. december 7.

A magyar fél átadta a hágai Nemzetközi Bíróságnak a szeptember 3-i szlovák beadvánnyal kapcsola-
tos álláspontját: Nem javasolta, hogy a szlovák beadvány alapján eljárás kezd djék. 

1999. január 29.

A kormány határozatot hozott a hágai Nemzetközi Bíróság döntésének végrehajtásával kapcsolatos 
magyar-szlovák tárgyalásokon képviselend  magyar álláspontról és az ezzel összefügg  egyes teen-
d kr l (1009/1999.(I.29.) kormányhatározat). 

1999. május 14.

Tárgyalás Budapesten. A magyar fél vállalta, hogy minden kérdésre kiterjed en részletes tervet dol-
goz ki a b si er m  m ködtetésével kapcsolatos m szaki, környezetvédelmi teend kr l, a dunai 
vízmegosztás módozatairól. 

1999. december 9.

A kormánybiztos átadta a szlovák félnek a májusi tárgyalás vállalása alapján a terveket, melyeknek 
azonban számos elemét - így például a tervezett szigetközi gátakat, illetve a vízmegosztási javaslatot 
- több szakmai testület is bírálta. A szlovák fél - a szükséges fordítások után - a következ  év köze-
pére ígérte álláspontja kialakítását. 

2000. december 19.

Megérkezett Budapestre a szlovák vélemény a magyar javaslatokról. A csaknem 1400 oldalas tételes 
válasz alapján a magyar fordítást követ en folytatódhatnak a tárgyalások 
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2001. április 2.

A magyar fél diplomáciai úton tárgyalási javaslatot juttatott el a szlovák tárgyalódelegációhoz. A 
"Megállapodás a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a hágai Nemzetközi Bíróság 
1997. szeptember 25-i ítéletének érvényre juttatásáról" cím  dokumentum egy keretszerz dés terve-
zete, melynek alapján megszülethetne a hágai ítélet szerinti államközi szerz dés.

2001. június 5.

Tárgyalás Pozsonyban. A tárgyaláson sem a dunakanyari vízlépcs , sem a dunai vízmegosztás vita-
tott kérdéseir l nem született megállapodás. 

2001. június 29.

Tárgyalás Budapesten. A szlovák delegáció átadja az április 2-i magyar javaslathoz f zött írásbeli 
észrevételeit. A magyar delegáció elfogadja a szlovák javaslatot, hogy közös jogi, illetve m szaki-
környezetvédelmi munkacsoportok alakuljanak, melyek szakmai kérdésekben dolgoznak ki közös 
megoldásokat, a kormányközi tárgyalások csak a közös szakmai csoportok munkájának befejezése 
folytatódnak. 

2001. szeptember 13.

Az utolsó kormányközi tárgyalás Pozsonyban, melyen a szakmai csoportok feladatait határozták 
meg. 

2003. december 11.

A magyar kormány határozatot hoz a hágai ítélet végrehajtásáról folytatott kormányközi tárgyalások 
folytatásáról. 

2003. december 16.

A kormány novemberi határozatának megfelel en december 16-án megtartotta alakuló ülését a Há-
gai Nemzetközi Bíróság b s-nagymarosi vízlépcs rendszerrel kapcsolatos döntéséb l adódó kor-
mányzati feladatokat koordináló tárcaközi bizottság. 

2004. április 13.

Pozsonyban ültek ismét tárgyalóasztalhoz a szakért k, hogy a b s-nagymarosi vízlépcs  ügyében 
született hágai nemzetközi bírósági döntés végrehajtásáról tárgyaljanak. Dr. Persányi Miklós és Mik-
lós László, a szlovák kormány környezetvédelmi minisztere jelenlétükkel jelképesen kívántak nyo-
matékot adni kormányaik megállapodást célzó törekvéseinek. 

2004. december 11.

A magyar kormány határozatot hoz a b s-nagymarosi vízlépcs rendszer tervének hatáskörzetébe tar-
tozó folyó- és tájrehabilitáció elveir l és ezzel összefüggésben a magyar-szlovák tárgyalásokon kép-
viselend  álláspontról. 



145

X.4. A kidolgozott radiometriai normalizálási eljárás ERDAS Imagine szoftve-

ren m köd  grafikus modellje 

n1_eov_refl_1992_08_04_l5_tmn2_eov_refl_2001_08_13_l5_tm

n3_Integer EITHER 0 if 

n5_1_stack_bandpar

Reference Subject

Band No.

EITHER 0 IF n17_2_mnbd

global mean 

global sd 

n20_Output

n21_Output

n22_FloatCONDITIONAL

n24_3_binmask_mnbd
$n5_1_stack_bandpar

MNBD SD threshold

n27_4_masked_bandparCOVARIANCE

n30_Output

EIGENMATRIX n32_Output

MATTRANSn34_OutputLINEARCOMB
n36_6_pct

EIGENVALUES n38_Output

PC file

CONDITIONAL n42_7_pif_pcmask

n44_Float

$n36_6_pct(2)

n48_tempGLOBAL MEAN 

n50_Output

GLOBAL SD 

n52_Output

PC2 SD threshold
COVARIANCE

n55_Output

EIGENMATRIX n57_Output

EIGENVALUES n59_Output

CORRELATION
n61_Output

CORRMAT

EIGENVAL

EIGENMTX

GLOBAL MEAN GLOBAL SD GLOBAL MEAN GLOBAL SD 

$n76_Output - $n77_Output/$n79_Output

$n42_7_pif_pcmask(1)
$n42_7_pif_pcmask(2)

n74_temp n75_temp

n76_Output n77_Output n78_Output n79_Output

n80_Output n81_Output

OFFSET GAIN

EIGENVAL

MNBDMASK

MNBDMASK
EIGENMTX

PIF

PIF

PIF

MNBD

MNBD mask

Masked image

PIF

Stack bandpair
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X.5. Térképmellékletek 

• Az 1984. 06. 11-i Landsat rfelvétel kivágata 

• Az 1987. 08. 23-i Landsat rfelvétel kivágata 

• Az 1992. 08. 04-i Landsat rfelvétel kivágata 

• Az 1993. 08. 07-i Landsat rfelvétel kivágata 

• Az 1994. 08. 10-i Landsat rfelvétel kivágata 

• Az 1997. 09. 03-i Landsat rfelvétel kivágata 

• A 2000. 08. 10-i Landsat rfelvétel kivágata 

• A 2001. 08. 13-i Landsat rfelvétel kivágata 

• A nedvesség-értékek változása 1984 és 1987 között 

• A nedvesség-értékek változása 1987 és 1992 között 

• A nedvesség-értékek változása 1992 és 1993 között 

• A nedvesség-értékek változása 1993 és 1994 között 

• A nedvesség-értékek változása 1994 és 1997 között 

• A nedvesség-értékek változása 1997 és 2000 között 

• A nedvesség-értékek változása 2000 és 2001 között 


