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Absztrakt 

Az előadás a környezettudatos tervezéshez nélkülözhetetlen alapanyagokat szolgáltató légi 

távérzékelés és az objektumok és jelenségek kapcsolatrendszerének feltárására létrehozott komplex 

térbeli adatelemezést elősegítő térinformatika modern alkalmazási lehetőségeit tárgyalja. Ahhoz, 

hogy gazdasági értékeket állítsunk a fennmaradt természetes, illetve a természet közeli állapotú 

felszínek megóvása mellé, támogatást szerezzünk nagykiterjedésű területek rekonstrukciós, 

visszaállító beavatkozásaihoz és védelméhez, megalapozott érvekre, a természeti felszínek klíma és 

gazdaságpolitikai szerepének tisztázására van szükség. A természetvédelmi szemléletű, ugyanakkor 

kényelmes és kellemes, valamint biztonságos környezet kialakításához átfogó, komplex monitoring 

jellegű felmérésekre és gyakorlati tapasztalatok alapján elkészített környezetinformatikai 

rendszerekre van szükség. 

 

 

 

 

Bevezetés  

A természeti értékek védelme kizárólag akkor kerül egyensúlyba a kizsákmányoló termelési 

folyamatokkal, amennyiben a természetes élőhelyeket és az élhető környezetet is beárazzuk. 

A természeti értékek beárazása sokak számára futurisztikus gondolatként hat, de valójában 

ez a gazdálkodási rendszerünknek ma is részét képezi, csak nem épült be kellőképpen a 

köztudatba, a hangsúlyok eltolódása miatt. 

A területfejlesztési stratégiák megalkotásához térben kell gondolkoznunk, mert a 

komplex rendszerek mozaikos elrendezése, változatossága és helyi specialitásai, valamint a 

napjainkra felduzzadt antropogén hatások változatossága nem teszik lehetővé a tájban 

történő gondolkozást és tervezést informatikai szolgáltatás nélkül. A táj tulajdonképpen 

digitális térkép fedvényként, bizonyos tulajdonság-rendszer alapján foltokra bontható. 

Ezekből az egymásra fedő vízrajzi, vegetációtérképezési, fizikai és kémiai 

talajtulajdonságokat visszaadó, szennyezettség, illetve területhasználati és felszínborítási 
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fedvényekből épül fel a digitális térinformatikai adatbázis, amelyből komplex lekérdezések és 

big data elemzés segítségével kinyerhetőek a kockázati tényezők, kimutathatóak olyan 

anomáliák, amelyek feltárása számítástechnikai kapacitás nélkül költséges és lassú folyamat 

lenne. 

Rendkívül fontos azonban, hogy a különböző adatrétegek konzisztens és statisztikailag is 

összeegyeztethető rendszert alkossanak. Ide értendő a mintavétel részletessége (terepi 

felbontás), tulajdonságai, időbeli felbontása (mintavételi frekvencia) és megbízhatósága (a 

folthatárok, diszkrét lokációk, illetve vonalas objektumok geometriai és minőségi, illetve 

mennyiségi adatainak pontossága). 

 

Módszerek 

A kistájak, gazdálkodási területek, védett területek és települések megfelelő gyakoriságú, a 

kiértékelési célt támogató terepi felbontással (részletességgel) és adattartalommal 

végbemenő mintavételének nélkülözhetetlen eleme a légi távérzékelés (Bakó et al. 2014). A 

távérzékeléssel támogatott felméréseket terepi kutatómunkával (validálás, illetve a kizárólag 

terepen gyűjthető információk beszerzése) kell kivitelezni, tehát nem a kalsszikus 

módszereket kiváltó megoldásokról van szó. Ugyanakkor az egyetlen módja a kellően 

részletes és gyakori ismétlésben elvégezhető, a munkaterület teljes felszínére közel azonos 

paraméterek mentén, tehát nagyjából homogén minőségben kivitelezhető adatgyűjtésnek. 

 

Eredmények 

A klasszikus (10 - 50 cm terepi felbontás, RGB, NIR) légi felmérésekhez képest olyan komplex, 

nagysebességű felvételezési módszert dolgoztunk ki, amely lehetővé teszi, hogy a napállás és 

légköri körülmények minimális időbeli megváltozása mellett nagy területeket fényképezzünk 

be. Emellett nagy terepi felbontású (0,5 - 5 cm) multispektrális (UV-RGB-NIR-TIR) felmérés is 

megvalósítható (Bakó 2017). 

A fák és cserjék lombkoronáinak egzakt, ortogonális, ezáltal a lombkoronát a valós 

földrajzi helyén és geometriájával leképző eljárást a nagy képátfedés (>90% soron belüli és 

>40% sorok közötti képátfedések), illetve a mérőkamera helyzetének biztosítása teszi 

lehetővé. A hagyományos 60% átfedésű eljárás a lobkorona ortogonális vetítésnél 

tapasztalható átmérőjéhez képest akár hétszeres távolságra is leképezheti az egyedet. 

(Utóbbi az objektum magasságától és képekhez viszonyított, exponálási helyekből adódó 

helyzetétől függ.) Ezért nagyon lényeges a nagysebességű felvételezés, amelyet nagy földhöz 

viszonyított repülési sebesség (200 - 600 km/h) mellett kizárólag mérőkamera fejlesztéssel 

tudtunk megvalósítani.  

Az objektumok talppontjainak jobb detektálása is lényeges, mivel a hagyományos 

ortofotó-mozaikban a felülről látható és a centrális vetítés miatt dőlt szögben leképzett 

egyedek váltakozva jelennek meg, kiértékelési torzítást okozva  a vegetációtérképezésnél. A 

nagy átfedéssel és kizárólag a közel ortogonális, függőlegesen leképzett képfelületeket 

mozaikba szerkesztő eljárás pedig a fák és épített objektumok talppontjait rendre 

láthatatlanná teszi az ereszek és a lombkorona fedése miatt. A megoldást a madártávlati-
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mozaik bevezetése jelentette, ahol a függőleges kameratengelyű felvételeket készítő 

mérőkamera mellett négy azonos paraméterekkel rendelkező mérőkamera vesz részt a 

képalkotásban, ferde (előre-lefelé, hátra-lefelé, oldalra-lefelé tekintő) kameratengelyekkel. 

Így öt légifelvétel-mozaikot nyerünk, amelyekből négy adott irányból reprezentálja a 

munkaterületet (1. ábra). 

 

 

 
1. ábra:  A madártávlati légifelvétel-mozaik olyan fedvény a térinformatikai rendszerben, 

amely több ezer oldalra-lefelé tekintő légifelvétel egyesítésével alkot szabatos térképet. Úgy 

jelenik meg a szoftverekben, mint a különböző időpontokban készült ortofotó fedvények, csak 

ebben az esetben a betekintési irányt váltjuk a képkészítési idő helyett. (Forrás: Bakó Gábor - 

INTERSPECT Kft. Budapest XII. kerület égi felmérés) 

 

Azok a térinformatikai rendszerek, amelyek időről-időre felülről és négy irányból is 

tartalmazzák a gazdálkodási terület legalább 5 cm terepi felbontású ortofotó-mozaikjait, 

korábban elképzelhetetlenül széles körű információtartalommal rendelkeznek, az előadás 

kereteit meghaladó kiértékelési lehetőséget kínálnak. Ezeknek a feldolgozási lehetőségeknek 

a teljeskörű kiaknázása nem is célja az összes felmérésnek. Területenként változó az ilyen 

anyagokból levezetett térképek tematikája, a vegetációtérképezéstől a közvagyon 

kataszterig. Fontos megemlíteni, hogy az ehhez hasonló informatikai rendszerekben utólag 

olyan vizsgálatok is elvégezhetőek, amelyekre a felvételek készítésekor még nem merült fel 

igény. 
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2. ábra:  Madártávlati mozaik és a hozzá tartozó függőleges ortofotó-mozaik színes 

infravörös kompozitja online térinformatikai rendszerben. A bal oldali fedvényen az 

objektumok talppontjai koordinátahelyesen jelennek meg, míg a magas tárgyak rásimulnak 

a domborzatra. A jobb oldali fedvény minden objektumot orogonális vetítéssel ábrázol, 

valósszínes, közeli infravörös és ultraibolya változatokban, bőséges információtartalommal. 

(Forrás: Bakó Gábor - INTERSPECT Kft. Halásztelek térinformatikai rendszere 2012) 

 

Megvizsgáltuk, hogy a műholdfelvételeknél bevált légköri korrekciós eljárásoknak van-e 

értelme az alacsony és középmagasságon elvégzett repülőgépes, illetve UAV légi 

felméréseknél. Tapasztalataink szerint jelentős szerepük lehet a légifelvételek elemzésre 

történő előkészítésében is, ezért a mérőkamerákat olyan egydiódás szenzorokkal 

egészítettük ki, amelyek segítségével felvételenként elemezhető a spektrális elhajlásokat 

okozó részecskék, aeroszolok jelenléte és hatása. Ezekkel a többletinformációkkal a frame 

rendszerű nagyfelbontású felvételek korrigálhatóak (3. ábra). 

 

  
3. ábra: A légköri korrekció nagyban segíti az elemzők, illetve az elemzést végző szoftver 

munkáját. Ahogyan az ábrán is látható, a szűrések a ferde kameratengelyű felvételekre is 

elvégezhetőek. (Forrás: Bakó Gábor - INTERSPECT Kft. Háros-félsziget 2016) 
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A vegetáció és az épített környezet szerkezeti elemzését is elősegíti a fotogrammetriai 

képfeldolgozás során előállított nagysűrűségű, színezett háromdimenziós pontfelhő (4. ábra). 

 
4. ábra:  A Háros-félszigeti erdőrezervátum háromdimenziós pontfelhője, ingyenes 

szoftverben megjelenítve 

 

Az így készült termékek minden szabványos térinformatikai szofteverrel kompatibilisek, sőt 

ma már minden feladathoz létezik ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftver. 

 
5. ábra: A tavaszi, illetve téli légi felmérésből származó anyagok térinformatikai rendszerben. 

A pontfelhő háromdimenziós megjelenítésének (felső ábra) hiányában a levezetett adatok 

két dimenziós rendszerben is közölhetőek, értékelhetőek 
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6. ábra: Keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) és aranyvessző fajok (Solidago sp.) 

automatizált leválogatása a felületmodell és a multispektrális nagy felbontású (5 cm GSD) 

állományok alapján 

 

További törekvések 

A kis kontrasztú folthatárok esetében is érdemes finomítani a szűrési eljárásokat, mert a 

leképzési értelemben vett kis kontrasztú folthatárok a képelemzési eljárások fejlődésével 

egyre jobban lokalizálhatóak, még akkor is, amennyiben a folthatár nem egy diszkrét vonalas 

határ, hanem egy változó szélességű és összetételű átmeneti régió. Ennek sikere azonban 

nagyban függ a foltátmenet tulajdonságaitól, a légkör zavaró hatásaitól és a felvétel 

minőségétől. Találkozunk olyan átmeneti zónákkal, amelyek távérzékeléses elemzése először 

elképzelhetetlennek tűnik, de a terepi felbontás egy bizonyos szintig történő növekedése 

ezen mégis változtathat.  

Amennyiben definiálni tudjuk a folthatárt, meg tudjuk fogalmazni és le tudjuk írni annak 

térképezési módszertanát, és amennyiben egy sikeres vizuális interpretációban kevés a 

terepi vizsgálatból származó járulékos információ felhasználási aránya, lehetséges szoftvert 

készíteni, algoritmusba fordítani a térképezés szabályrendszerét. Az eljárás hibája a vizuális 

interpretáció megbízhatóságát akkor közelíti meg, amennyiben a szabályrendszer az elemző 

személy döntéseinek kognitív metódusához korrelál. Tehát a félautomatikus módszer sikere 

attól függ, mennyire jól írja le az elemző személy a saját cselekvési mechanizmusát a szoftver 

számára, mennyire tanítja meg gondolkodni azt, valamint, hogy elérhetők-e azok a háttér 

információk a számítástechnikai megoldás számára, amelyek segítették a szakértő 

interpretációs munkáját. Ezért a különböző felszínborítási kategóriák és folttípusok 

kiértékelését érdemes továbbfejleszteni, az adatlevezetés minél magasabb szintű 

automatizálására törekedni a minél sűrűbb mintavétel, a sűrű adatsorok érdekében. Így 

idejében észlelhetjük a káros folyamatok elindulását. 

Egyes lágyszárúak esetében is lehetséges taxonómiai elkülönítés, de ez erősen köthető 

bizonyos időszakokhoz és fiziológiai állapotokhoz. Például az aranyvessző fajok által borított 

foltok feltérképezése 3 cm terepi felbontásnál a holt növényi részek alapján akár télen is 

lehetséges, amennyiben nincs a foltban kitakaró fás szárú, a virágzási időszak végén pedig 20 

cm terepi felbontású termékekről is nagy pontossággal elvégezhető. Ezzel szemben a nagy 

változatosságú, megjelenésében is diverz, nehezen meghatározható (nehezen mintázható) 
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képet nyújtó fajok vagy vegetációfolt típusok esetében a távérzékeléses felmérés még nagy 

terepi felbontás esetén is nehézségekbe ütközik. 

Ezért változó bonyolultsági szintű, változó méretű térképezendő egységekre (egyedek, 

populációk, közösségek, fiziognómiai egységek stb.) kell hatékony légi adatgyűjtést 

kidolgozni. Nagy háttérkontrasztú foltokat képező egység esetén gazdaságos légi felmérés 

állítható be. Variábilis, a környezeti adottságokra változatosan reagáló foltokban, változó 

fajösszetétellel jelentkező csoportokban összpontosuló felszíni tulajdonság esetén gyakori, 

hogy a szükséges lépték nem tesz lehetővé jelenleg ismert és gazdaságos légi távérzékelési 

eljárást, ezért a technológiai fejlesztés sem ért véget. 

A felmérési időszak mellett lényeges a környező foltok összetétele is egy adott 

célkategória (pl. fehér akáccal borított foltok) leválogatásánál. Amennyiben a felvételezés 

időpontjában az adott fajhoz, adott környezeti adottságok mellett nagyon hasonló 

színárnyalatú, ágrendszerű, megjelenésű fajok képezik a hátteret, a tematikus térképezés 

nehézkessé válik. 

 

Összegzés 

Olyan légi távérzékelési módszert alakítottunk ki, amely komplex és sűrűn ismételhető 

nagyfelbontású adatrögzítést, széles körben alkalmazható fotogrammetriai termékeket kínál 

a tájökológusok, mérnökök és döntéshozók számára. Az időszakonként rögzített 

termékekből felépülő adatbázis monitoring, tervezési és visszakövetési lehetőségeket 

biztosít. Olyan vizsgálatokat is elvégezhetünk utólag, amelyekre a felmérés időszakában még 

nem merült fel igény. 

Az állományokat elsősorban a munkaterület vegetációtérképezésében, élőhely 

felmérésében, épített környezet kataszterének elkészítésében, kitettség, szélcsatorna, 

talajerózió, csapadékvíz gyülekezési modellezésében és egyéb vizsgálatokban alkalmazzuk. 
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