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A kutatás előzményei 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem, Földmérési és Távérzékelési 
Tanszékén már az 1990-es évek elejétől folynak távérzékelési kutatások. Ezekbe 
a kutatásokba a szerző még hallgató korában kapcsolódott be. A 90-es évek 
második felében több olyan sikeres projektben is részt vett, amelyek a téma felé 
irányították figyelmét. Ebben az időben az itteni szakmai műhely elsősorban 
közepes felbontású optikai távérzékelési érzékelők által készített űrfelvételeket 
vizsgált az erdei ökoszisztémák térképezésében.  

A kutatás célja 

A szerző kutatásainak középpontjában az állt, hogy a közepes felbontású 
optikai forrásadatokból milyen lényegi információk nyerhetők ki az erdész 
szakma számára. Mivel egyrészt az egy felvételből előállítható erdészeti adatok 
viszonylag korlátozottak, másrészt a felvételek ára és egyéb tulajdonságai 
alkalmassá teszik azokat a monitorozásra, így további célként fogalmazódott 
meg az űrfelvétel-idősorok vizsgálata erdővel borított területen. 

Anyag és módszer 

A szerző egy kiválasztott mintaterületen, a Soproni-hegységben vizsgálta 
az űrfelvétel-idősorokat. Mintegy húszesztendőnyi, közepes felbontású optikai, 
elsősorban Landsat felvételek álltak a rendelkezésére. Ez az időintervallum – bár 
már nem jelentéktelen – a fák teljes életciklusának vizsgálatához nem elegendő, 
ezért ezt egyéb digitális képek felhasználásával kétszázhúsz évre terjesztette ki a 
szerző. Az archív és aktuális térképek és légifényképek szkennelt állományait a 
digitális képfeldolgozás eszközeit felhasználva vonta be a vizsgálataiba. 

Az űrfelvételek esetében több új osztályozási eljárást dolgozott ki, 
amelyek segítségével az erdő – nem erdő, valamint a fenyő – lomb elkülönítés 
egyszerűen megvalósítható. Ilyen módszer a vegetációs index alapú, és az 
ellipszis-osztályozó. 

Az archív topográfiai térképek vetületbe illesztéséhez dolgozta ki az 
újszerű kétlépcsős transzformációt a szerző, amelynél első lépésben a 
térképszelvények rendszerébe, majd onnan vetületbe transzformálunk. Több 
olyan képfeldolgozási módszer kialakításra került, amelynek segítségével ezen 
térképek erdő – nem erdő osztályozása megvalósítható. 

Az archív és aktuális légifényképek feldolgozását a szerző a digitális 
fotogrammetria eszközkészletét használva végezte el. Ezekből a képanyagokból 
digitális ortofotó-mozaikokat állított elő, amelyekhez sok apró újítást 
alkalmazott. Ezeket a mozaikokat vizsgálataiba bevonva az idősorok adatait 
kiegészítette és pontosította. 
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Az értekezésben ismertetésre kerül a borított felszínmodellek 
előállításának lehetőségei, és felhasználásának erdészeti vonatkozásai. A szerző 
a mintaterületre különböző passzív távérzékelési adatokból (légifényképek és 
űrfelvételek) borított felszínmodelleket állított elő, amelyeket szintén bevont 
vizsgálataiba. 

A szerző kutatásai során felfigyelt arra, hogy az egyes digitális képek 
pixel-alapú osztályozásánál a gyakorlat számára sokkal használhatóbb 
eredményt ad a különböző referencia-adatokra (pl. erdőgazdálkodási üzemi 
térkép erdőrészleteire) vonatkozó elemzések és osztályozások. Az értekezésben 
részletes ismertetésre kerül az ilyen, un. spektrális adatbank alapú osztályozó 
kialakítása, működése és gyakorlati felhasználhatósága. Ebbe a rendszerbe az 
űrfelvételeken kívül a borított felszínmodelleket beépítette a szerző. 

Az értekezés részletesen ismerteti a mintaterület fent említett 
módszerekkel történő monitorozását. Ehhez az említett távérzékelési eljárásokon 
túl számos térbeli elemzést is végzett a szerző. 

Eredmények és következtetések 

A közepes felbontású űrfelvételek osztályozásához kidolgozott eljárásokat 
az értekezés részletes vizsgálatoknak veti alá. A kialakított osztályozók rövid 
előkészítést követően alkalmasak ezen űrfelvételek gyors és pontos 
osztályozására, így különösen jól alkalmazhatók az űrfelvétel-idősorok 
feldolgozására. 

Az archív topográfiai térképek transzformálására kidolgozott módszer 
olyan vetületbe illesztett térképeket eredményez, amelyeknél nincs ellentmondás 
a szelvényhatárokon és nagyobb pontosságúak az egylépcsős transzformálással 
előállítottaknál. A kidolgozott osztályozási eljárások lehetővé teszik, hogy 
nagyobb területről, vagy akár a teljes térképanyagokról elkészüljön az 
automatikusan osztályozott térkép. 

Az ortofotó-mozaikok előállítása során alkalmazott új módszerek olyan 
képanyag előállítását teszik lehetővé, amelyek mind a vizuális értelmezéshez, 
mind a digitális képfeldolgozáshoz megfelelőek. 

A különböző módszerekkel előállított borított felszínmodellek – a képi 
adatokat kiegészítve, de akár önállóan is – a szakterületen széles körben 
alkalmazhatók. Segítségükkel a faállományok növekedése és használata 
vizsgálható, még olyan esetekben is, amikor az optikai adatok önmagukban nem 
tartalmaznak elegendő információt. 

A szerző által kialakított spektrális adatbank alapú osztályozó kiválóan 
alkalmas referencia-adatokkal rendelkező területek változás-vizsgálatára. A 
rendszerbe az űrfelvételeken kívül más adatok is integrálhatók, és segítségével 
az erdészeti monitoringon túl, a kataszteri, települési vagy agrár monitoring is 
megvalósítható. 
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A mintaterület monitorozása megmutatta a XIX. század végén 
megkezdődött fenyvesítést, valamint a kilencvenes években bekövetkezett 
szúkárosítás hatását. Az értekezésben ismertetésre kerülnek azok a lehetőségek, 
amelyeket a változás-vizsgálat során, a különböző térbeli elemzések tesznek 
lehetővé, és a hagyományos táj- és erdőtörténet kutatásokban jelenleg még nem 
alkalmaznak. 

 
 

Tézisek 

1. A szerző több olyan módszert dolgozott ki, amelyek segítségével a közepes 
felbontású, optikai érzékelők által készített felvételek az erdőtérképezésben 
felhasználhatók: 
– Kidolgozott egy távérzékelési, vegetációs index alapú osztályozót Landsat 

MSS/TM/ ETM+ felvételekre, amely alkalmas az erdő – ezen belül a fenyő 
és lomb –, valamint a nem erdő – ezen belül a Fertő-tó, és a Fertő nádas 
öve – osztályozásra. Az osztályozó olyan más multispektrális felvétel gyors 
osztályozására is alkalmas, amely tartalmaz vörös és közeli infravörös 
sávot. 

– Kidolgozott egy távérzékelési, vegetációs index alapú ún. ellipszis-
osztályozót, azokra az esetekre, ahol az előbbi osztályozó nem 
alkalmazható. 

– A Spot 1-3 műholdak HRV érzékelőjére kifejlesztett egy egyszerű és gyors 
osztályozási módszert. A módszer a megfelelő hullámhossz-tartományban 
érzékelő más pánkromatikus felvételek feldolgozására is alkalmas. 

2. A szerző több újítást is alkalmazott, amelyek segítségével az egyes 
ortofotókból egyenletes és egyöntetű ortofotó-mozaik állítható elő. 
– Az ortofotók mozaikolására fejlesztett ki egy mozaikolási eljárást, amely – 

bár nem automatikus –, a felhasználási célnak megfelelő mozaik 
előállítását teszi lehetővé. 

– Az ortofotó-mozaikok színegyensúlyának kiegyenlítéséhez kidolgozott 
eljárás teljesen egyöntetű mozaikot eredményez. 

– Infraszínes légifénykép anyagok színhelyes-színes megjelenítésére 
kidolgozott egy színtranszformációt, amelynek segítségével a laikusok 
számára nehezen értelmezhető infraszínes képekből a természetes 
színekhez közeli képanyagot lehet előállítani 

3. A szerző a különböző passzív távérzékelési adatokból borított felszín-
modelleket állított elő, és részletesen ismertette az erdészeti szakterületen 
történő alkalmazásának lehetőségeit. 
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4. Az értekezés egy mintaterületen bemutatja, hogy a digitális képfeldolgozás 
eszközeivel az adott területről az archív és aktuális térképi és képi adatok 
feldolgozhatók, az eredmények geoinformatikai rendszerbe integrálhatók. A 
különböző térbeli elemzésekkel a szerző ismerteti azokat a lehetőségeket, 
amelyek a hagyományos táj- és erdőtörténet kutatások esetében nem 
elérhetők. 

5. Az értekezés ismerteti egy spektrális adatbank alapú szakértői rendszer 
felépítését, valamint egy mintaterületen bemutatja a használatát. A rendszerbe 
elsősorban különböző távérzékelési forrásadatok, valamint ilyenekből 
előállított származtatott adatok integrálhatók. A szakértői rendszer 
segítségével az erdőrészlet-szintű változások hatékonyan megfigyelhetők és 
elemezhetők, ezáltal a gyakorlatban mind a felügyeleti, mind a tervezési 
munkákat segítheti. 
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