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1. Bevezetés
Tantárgyunk keretében az elektromágneses sugárzással közvetített távérzékeléssel foglalkozunk. Megjegyzendő azonban, hogy egyéb távérzékelési rendszerek (pl. gravitációs, mágneses, szeizmikus, akusztikai) is
ismeretesek.
Az 1950-es években világszerte felgyorsult gazdasági növekedés egyre több nyersanyagot, energiát és területet igényelt. A növekedéssel együtt járó környezetszennyezés egyre súlyosabb károkat okozott a természeti környezetben, kezdetben a legsűrűbben lakott és legiparosodottabb régiókban, később azonban globális
méretűvé vált a fenyegetés. Gondoljunk csak az ózonpajzs elvékonyodására vagy az atmoszféra globális
felmelegedésének a veszélyére. Szinte közhely már Ma x Bornnak, Hu x leynak, Forresternek és más nagy
gondolkodóknak az a véleménye, hogy az emberiség nagy léptekkel halad a saját megsemmisítése felé vezető úton, saját környezetromboló tevékenységével.
A világ felelősen gondolkodó tudósai és politikusai számára az 1960-as évek elején nyilvánvalóvá vált,
hogy a természeti környezet fokozódó leromlása, a fosszilis energiahordozók és a nyersanyagok készleteinek
kimerülése, a demográfiai robbanás, és az ezekkel járó gazdasági, szociális és politikai problémák világméretű és hatékony ellenőrzést, tervezést sürgetnek.
A természeti erőforrások kutatása és a környezetrombolás ütemének megállapítása, jellemzőinek megadása mennyiségi és minőségi mutatókkal olyan vizsgálati eljárást igényel, amely nagy területekről szolgáltat
homogén adatokat meghatározott időpontokban, esetleg vészhelyzetben. Ezeknek az elvárásoknak a legteljesebb mértékben a távérzékelés tud eleget tenni. Kialakult a földi erőforrások komplex távérzékeléses kutatása, mely az űrkutatás igen fontos része.
A természetierőforrás-kutatás az emberiség alapvető létkérdéseit érintő területekkel foglalkozik: energiahordozók, nyersanyagok, vízgazdálkodás, élelmiszertermelés, globális bioszféra egyensúly.
A kutatás három fő iránya:
− a Földnek, mint égitestnek és a földi légkörnek a kutatása,
− a földfelszín, a nagy szerkezeti összefüggések kutatása,
− a természeti környezet egyes faktorainak és azok egymásra hatásának (beleértve az emberi tevékenységet
is) vizsgálata.
Az 1.1. ábra szemlélteti a távérzékelés munkafolyamatát.

1.1. A távérzékelés kialakulása és fejlődése
A távérzékelés fejlődésének metodikai és technikai lépései az alábbi részterületekhez kapcsolódnak:
− fényképezés és fényképmérés,
− repülés és űrhajózás,
− digitális adatgyűjtés és adatfeldolgozás.
Már a fényképezés feltalálása pillanatában (DAGUERRE és NIEPCE, 1838/39.) felmerült a gondolat, hogy a
fénykép felmérési munkálatok alapanyaga legyen. A fénykép egy geometriai törvények szerint keletkezett
perspektivikus kép, melyből a lefényképezett tárgy méretei rekonstruálhatók. Megszületett a fotogrammetria
(fényképmérés) (LAUSSEDAT, 1851–1859; MEYDENBAUER, 1858.). A geometriai alapokat már LAMBERT
(1795) lefektette Freie Perspektive című művében.
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1.1. ábra: A földi erőforrások és a környezetállapot elektromágneses távérzékelése
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Az első légifényképet TOURNACHON készítette Párizsban, 1858-ban ballonról. A X X . század elején a
repülés tökéletesedésével széles körben elterjedt a légifényképezés, mely előbb a katonai hírszerzés, majd a
fotogrammetriai térképezés alapjául szolgált.
A fotogrammetriai kiértékelés során a felvételek információ-tartalmának mintegy 15%-át, a geometriai
információkat hasznosítjuk. A felvételek minőségi információkat is szolgáltatnak. A minőségi információk
kivonása a fényképértelmezés (fotóinterpretáció). A légifénykép interpretáció rendszeres művelésének kezdete az 1920-as évekre tehető.
Az erdészek korán felismerték a légifényképek alkalmazásában rejlő lehetőségeket. A Berliner Tageblatt
egyik 1887. évi számában egy erdészről tudósít, aki a légifényképet segédeszközként, erdőrendezési munkájában használta. Az erdészek elsősorban az erdőtérképek készítéséhez és az erdőrendezésben használták a
légifényképeket. A hazai erdőrendezési gyakorlat 1966-ban a terület 3%-án, 1980-ban már 80%-án használta
a légifényképeket.
Az 1950-es évek végétől az űrhajózás és az új digitális felvevőrendszerek, illetve a digitális adatátviteli és
adatfeldolgozó rendszerek kifejlesztésével a távérzékelés rohamos fejlődésnek indult.
A napjainkban egyre gyakrabban „GEOMATIKA” néven emlegetett, és a földmérést, térképészetet, fotogrammetriát, távérzékelést és a földrajzi információs rendszereket (GIS) magában foglaló tudomány hatékonyan segíti mindazon feladatok megoldását, amelyekben a földrajzi helyhez kötött információk beszerzése,
tárolása, elemzése és felhasználása nélkülözhetetlen.
A növekedés legfontosabb jellemzői: az elektronikus számítógépek teljesítményének gyors növekedése, a
számítógépes grafika fejlődése, a geometriai adat– és módszerbankok, szakértői rendszerek, digitális térképező rendszerek, a bonyolult térbeli elemzésre alkalmas és döntés-előkészítést is segítő térbeli információs
rendszerek, az elektronikus tahiméterek, a globális földi helymeghatározás (GPS), a digitális fotogrammetria,
a nagyfelbontású digitális távérzékelő rendszerek és a számítógépes képfeldolgozási módszerek kifejlesztése.

1.2. Definíciók
A távérzékelés (angolul: remote sensing) olyan információgyűjtési eljárás, melynek során általában az elektromágneses hullámok közvetítésével egységes adatrendszert kapunk, leggyakrabban a földfelszínről. Az érzékelő műszerek a tárgyakról visszavert, vagy azok által kibocsátott (saját) sugárzást rögzítik. A távérzékelés
fogalmába nemcsak a speciális adatgyűjtést, de az adatok kiértékelését is beleértjük.
A korábban önálló diszciplínáknak tartott fotogrammetriát és fotóinterpretációt ma már a távérzékelés
egy–egy részterületének tekintjük.
A fotogrammetria vagy fényképmérés a tárgyak alakjának, méreteinek és helyének meghatározása fényképek alapján, azaz mennyiségi információszerzés. Ha tárgy a Föld felszíne, illetve az azon levő természetes
vagy mesterséges alakzatok, akkor a fotogrammetria geodéziai alkalmazásáról beszélünk. A tárgypontok és
képeik közt fennálló matematikai–geometriai kapcsolat alapján meghatározott feltételek mellett a leképzett
pontok eredeti helyzete visszaállítható, térképezés végezhető.
Attól függően, hogy a fényképeket légi hordozóeszközről vagy földi állásponton elhelyezett fényképező
kamerával készítjük, légi vagy földi fotogrammetriáról beszélünk.
Ha a légifényképeket egyenként értékeljük ki, egyképes vagy síkfotogrammetriáról van szó. A képpárok
kiértékelése során a kétképes kiértékelő műszerekben térmodellt hozunk létre és méréseinket a térmodellen
végezzük. Ezt a kiértékelési eljárást kétképes vagy sztereofotogrammetriának nevezzük. Az alkalmazott műszereket és módszereket tekintve analóg vagy analitikus fotogrammetriáról beszélünk. Az analóg sztereofotogrammetriai kiértékelés során mindig létrehozzuk a térmodellt, és modellkoordinátákat mérünk a térmodellen. Az analitikus kiértékelés esetében képkoordinátákat mérünk, és számítással kapjuk meg a kiértékelés
eredményét.
A fotóinterpretáció, magyarul fényképértelmezés, más néven vizuális interpretáció a tárgyak állapotának
és állapotváltozásainak meghatározása fényképek alapján, azaz minőségi információ-szerzés. Ezt a módszert
analóg fotóértelmezésnek vagy analóg fotóinterpretációnak is nevezik. Ha a kiértékelés során a képeken
egyszerű méréseket is végzünk, analóg mérőértelmezésről beszélünk. Ha a kiértékelő műszerhez számítógépet csatlakoztatunk, mely a kiértékelés eredményének tárolását és feldolgozását segíti, számítógéppel támogatott analóg mérőértelmezésről van szó.
A fotogrammetria és a fotóinterpretáció élesen nem különíthető el, hiszen a mérés előtt tudnunk kell, mi
az a tárgy, amit mérünk, ugyanakkor a tárgyak metrikus tulajdonságait is felhasználjuk az értelmezésben.
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Egyre inkább uralkodóvá válik a műholdakon működtetett érzékelőkkel történő adatgyűjtés. A műholdas
távérzékelésben a digitális (ún. nem fényképészeti) felvevő rendszerek dominálnak. E felvételek kiértékelése
túlnyomó részben digitális képfeldolgozási eljárással történik.
A digitális felvételek kép–formátumban is kinyomtathatók a vizuális interpretáció céljára és fordítva: a
fényképek digitalizálhatók és digitális fotogrammetriai, illetve digitális képfeldolgozási eljárással is kiértékelhetők. Így lehetőség van a különféle (hibrid) kiértékelési eljárások alkalmazására, amely jelentős mértékben javíthatja a kiértékelés eredményességét.
A földfelszín különböző tárgyai különbözőképpen reagálnak az elektromágneses sugárzásra. Ez a reakció
lehet tárgyspecifikus vagy – ugyanannál a tárgynál – állapotspecifikus, mely lehetővé teszi, hogy a különböző tárgyakat, illetve állapotokat elkülönítsük. A tereptárgyak elektromágneses elkülönítő képessége a távérzékelés alapja. Az 1.2. ábra néhány fontosabb felszínborítás spektrális visszaverését mutatja.

1.2. ábra: A fő felszínborítások spektrális visszaverése
A távérzékelés geometriai, matematikai és fizikai törvényeken alapul, ezért az egyes távérzékelési eljárások megértéséhez és alkalmazásához nélkülözhetetlen ezeknek a törvényeknek az ismerete.

1.3. A távérzékelés főbb alkalmazási területei
A legnagyobb jelentőségű a távérzékelés alkalmazása a Föld, mint égitest megfigyelésében, a meg nem újuló
természeti erőforrások feltárásában és az ezekkel való gazdálkodás ellenőrzésében, a globális bioszféra–
egyensúly fenntartásában, a legfontosabb környezeti tényezők nagytérségi felmérésében és – újabban – a katasztrófák előrejelzésében és elhárításában.
Néhány konkrét alkalmazási terület:
− Katonai hírszerzés.
− Mezőgazdasági növénykultúrák nagytérségi felmérése, termés-előrejelzés.
− Települési környezet vizsgálata.
− Geológiai, geomorfológiai és talaj-térképezés, nagy térségek geológiai, tektonikai szerkezetének tanulmányozása és ezek összefüggéseinek feltárása.
− Topográfiai térképezés és digitális domborzati modellek előállítása különösen a fejlődő országokban, ahol
ezek igen gyakran még nem állnak rendelkezésre.
− Gyorsan változó jelenségek (pl. hóborítás) nagytérségi vizsgálata.
− A hőmérséklet eloszlásának és változásainak mérése (pl. a hőmérséklet napi változásának vizsgálata a
nagyvárosokban).
− A tengerek áramlásainak és a jég vándorlásának nyomon követése.
− A szélerősség és a szélirány mérése a nagy óceánok térségében.
− Időjárás megfigyelés és előrejelzés.
− A légkör összetevőinek mérése.
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A vegetáció vitalitásának és károsodásának felmérése (pl. erdőkárok).
Nagyberuházások környezeti hatás-vizsgálata (a beruházás megvalósítása előtt, illetve üzemelés közben).
A folyók és tengerek hőszennyezésének (szennyvízkibocsátás) vizsgálata.
Illegális vagy régi szemétlerakó helyek feltárása.
Árvizek, erdőtüzek és egyéb katasztrófák ellenőrzése.
Más égitestek kutatása, térképezése.
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2. Fizikai és technológiai alapfogalmak

2.1. Az elektromágneses sugárzás
Az elektromágneses sugárzás az anyagi testek energia-leadásának egyik formája. A sugárzás egyensúlyi állapotban van az egyidejűleg fellépő elnyeléssel és visszaverődéssel és függ a hőmérséklettől. Az elektromágneses hullám két egymásra merőleges komponensből tevődik össze. Egyik része egy szinuszos elektromos hullám (E), a másik egy szintén szinuszos mágneses hullám (M) és mindkettő merőleges a terjedés
irányára (2.1. ábra).

2.1. ábra: Az elektromágneses hullám
Az elektromágneses sugárzás terjedési sebessége (c = 299 790 km/s vákuumban) a hullámhossztól független és állandó. A hullámhossz függvényében a frekvencia változik, azzal fordított arányban:

c = f ⋅λ

(2.1.)

ahol: c – a fény terjedési sebessége,
λ – a hullámhossz,
f – a frekvencia.
Az elektromágneses sugárzás sok tulajdonsága könnyen jellemezhető a hullámelmélet segítségével, ahogy
ezt fentebb láttuk. A részecske– vagy kvantumelmélet segíti annak megértését, hogy milyen módon lép kölcsönhatásba az elektromágneses energia az anyaggal.
Minden anyag, amelynek hőmérséklete abszolút zéró fölött van (0 °K = –273 °C) állandóan bocsát ki magából elektromágneses energiát. A kvantum energiája fordítottan arányos a hullámhosszúsággal. A fizikai
alapokat mellőzve a 2.2. ábra mutatja a különböző hőmérsékletű feketetestekből sugárzó energia spektrális
eloszlását.
A sugárzás két fő csoportja a természetes és mesterséges sugárzás. Az első csoportba tartoznak a Nap és
az égbolt sugárzása, az ún. szoláris sugárzás és a földfelszín által kibocsátott sugárzás. A mesterséges sugárzás is különféle lehet (izzólámpa, radarimpulzusok, stb.). Az alapvető forrásenergia a napsugárzás. Az atmoszféra felső határára érkező sugárzás energiája átlagosan 1380 W/m2 (napállandó), a sugárzás energiamaximumának a helye a λ = 474 nm hullámhossz.
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A földfelszín átlagos emissziója 288 °K felszíni hőmérsékleten 340 W/m2, az emisszió energiamaximumának helye a λ = 970 nm.

2.2. ábra: Az anyagi testek spektrális emissziója különböző hőmérsékleten
Az elektromágneses sugárzás hullámhossz, illetve frekvencia szerinti megoszlása az elektromágneses
spektrum. A 2.3. ábra az elektromágneses spektrumot és néhány jellemzőjét mutatja.
Az elektromágneses spektrum távérzékelés szempontjából legfontosabb tartományai (2.3. ábra) az alábbiak:
− látható tartomány (340 – 760 nm),
− közeli infravörös tartomány (760 – 1500 nm),
− középső infravörös tartomány (1500 – 5500 nm),
− távoli (hő) infravörös tartomány (5500 – 15 000 nm),
− mikrohullámú tartomány (1 mm – 1 m-ig).
A távérzékelés szempontjából alapvető az elektromágneses sugárzás, a légkör és a használatos távérzékelő rendszerek kapcsolata, amelyet a 2.3. ábra mutat be. Az ábra magyarázatára a következő fejezetekben kerül sor.
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2.3. ábra: A forrásenergia, az elektromágneses spektrum, a légkör áteresztőképessége és
a különböző érzékelők működési tartományai
18

2.2. A távérzékelés munkahipotézise
A távérzékelés munkahipotézise lényegében az, hogy nem létezik két olyan különböző objektum, melynek
spektrális sajátosságai térben és időben teljesen azonosak lennének.
Ideális az lenne, ha a spektrális reflektancia–függvények egyértelműen azonosítanák a vizsgált földfelszíni objektumot és állapotát. Ebben az esetben csupán egy alapos, részletes spektrális adatbank kellene, amelylyel összehasonlítva a távérzékeléssel nyert adatokat, a keresett földi paraméterek meghatározhatók lennének. Ez az eset az idealizált távérzékelési rendszer sémájával szemléltethető a 2.4. ábra szerint.

2.4. ábra: Az idealizált távérzékelési rendszer
Az ábra szerint: ha az észlelendő elektromágneses energiát egy pontosan definiált energiaforrás állítja elő,
az energia veszteség nélkül irányul egy homogén céltárgy felé, és a különböző hullámhosszúságú energia
szelektíven lép kölcsönhatásba a tárggyal, majd a visszavert energia veszteség nélkül jut el az érzékelőhöz,
mely lineárisan válaszol mindenféle hullámhosszúságú és akármilyen energiára, akkor ismert időpontban
rögzíthető az intenzitás, mely interpretálható formában egyedül a céltárgyra vonatkozik
Ez a sokféle zavaró hatás miatt nem valósítható meg. A felvételeken látható objektumok felismerése, tematikus azonosítása általában nem triviális, sőt leggyakrabban valószínűségi jellegű.

2.3. A légkör hatása
A légkör elnyelő hatása miatt a földfelszínre érkező napsugárzás spektrális összetétele eltérően az abszolút
feketetest, illetve a légkörön kívüli napsugárzás spektrális összetételétől nem jellemezhető szabályos lefutási
görbével (2.5. ábra).
A légkör a Földdel együtt a Nap körül keringő gázok, szilárd és cseppfolyós lebegő részek, melyeket a
Föld gravitációs és mágneses erőtere tart fogva. Az ún. semleges légkör határa kb. 42 km. A nyomás, részecskeszám és tömegsűrűség a magassággal Exponenciálisan csökken.
A légkört állandó összetevők (N, O2, Ar, nemesgázok), lassan változó összetevők (CO2, CH4, H2, N2O,
O3, CO) és gyorsan változó összeevők (H2O, NO2, NH3, SO2, H2S, NO, HNO3, aeroszol részecskék) alkotják.
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2.5. ábra: A napsugárzás energia-eloszlása a légkörön kívül és a tengerszinten
A légkör sugárzásátbocsátó képessége a hullámhossz és a légköri állapot függvénye. A légkör a földfelszínre jutó és onnan visszavert, vagy a földfelszín által kibocsátott sugárzást jelentősen módosítja: szelektíven szórja, elnyeli és visszaveri.
A rövid hullámhosszúságú sugárzást a légkört alkotó gázok erősen szórják, ezt a jelenséget Rayleighszórásnak nevezzük. Hatására a derült égboltot kéknek látjuk (égfény).
Az atmoszféra alsó, 5000 m-ig terjedő rétegében levő aeroszolok szórása, a Mie-féle szórás a spektrum
teljes látható tartományára kiterjed, és a távérzékelést jelentősen zavarja az e x tinkció (e x tinkció = a sugárzás gyengülése az aeroszolok abszorpciója és szórása következtében) miatt.
A 2.3. ábrán látható, hogy a légkör a spektrum egyes tartományai számára áthatolhatatlan. Másutt ún.
légköri ablakokat találunk, melyek a távérzékelésben kitűntetett jelentőséggel bírnak.
A légkör hatásának számításba vétele rendkívül nehéz a többszörös szórás, anizotrópia, a légköri rétegek
görbülése és a szórt fény polarizációja miatt.
A légkör hatását az alábbi tényezők befolyásolják:
− évszak,
− napszak, napmagasság,
− időjárás,
− az érzékelő magassága,
− az érzékelő spektrális tartománya,
− a képnadírtól mért látószög,
− a Nap irányával, mint kezdőiránnyal bezárt szög,
− a fény polarizációja.
A gyakorlatban a légkör átlátszóságát azzal a V vízszintes látótávolsággal jellemezzük, amelynél egy fekete céltárgy és fehér háttere még megkülönböztethető.
V < 20 km esetén már jelentős képminőség-romlástól kell tartanunk a látható spektrumban. Az erős légköri szórás a felvételeken átsugárzást, kontraszt csökkenést, az intenzitás-terjedelem beszűkülését okozza.

2.4. Az elektromágneses sugárzás terjedése és elnyelése az anyagi testekben
Az elektromágneses sugárzást akkor észleljük, ha az valamilyen tárgyba ütközik és azzal kölcsönhatásba lép.
A kölcsönhatás formái:
− visszaverődés,
− továbbvezetődés,
− elnyelődés,
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− kibocsátódás.
− szétszóródás.
A tárgyak spektrális reflexiója és emissziója tárgy- és állapotspecifikus. Ezen alapul a távérzékelés.
A földfelszín tereptárgyainak spektrális visszaverő képességét a reflexiós együtthatóval fejezhetjük ki:

R(λ ) =

I v (λ )
I b (λ )

(2.2.)

ahol: Iv – a visszavert, Ib a beeső fényáram.
A tárgyak emissziós tulajdonságát a spektrális emisszióval jellemezhetjük:
( anyag , ° C )

E (λ ) =

M (λ )

( feketetest , °C )

M (λ )

(2.3.)

ahol: M(λ) (anyag, oC) – a vizsgált tereptárgy spektrális sugárzása a vizsgált hullámhosszon és hőmérsékleten (W/cm2),
M(λ) (feketetest, oC) – a feketetest sugárzása az adott hullámhosszon és hőmérsékleten (W/cm2).
Az 1.2. ábra néhány terepfelszín jellegzetes spektrális visszaverő képességi görbéjét mutatja.
A reflexiót jelentős mértékben befolyásolja a megvilágítás beesési szöge és a visszaverő felszín érdessége. A tükrözéssel ellentétben a fizikai földfelszín visszaverése többé-kevésbé diffúz. A visszaverés alapformáit a 2.6. ábra mutatja.

2.6. ábra: A földfelszíni visszaverődés alapformái
Vízfelületekről készült felvételeken, ha a megvilágítás és érzékelés zenitszöge megegyezik, a tükröző
visszaverődés miatt a felvételen a Nap képe fényes folt formájában jelenik meg („hot spot”).
A tereptárgy és háttere közötti visszaverőképesség viszonya a tereptárgy kontrasztja:

K=

R min
R max

(2.4.)

21

A földfelszín természetes tereptárgyainak kontrasztja általában kicsi. Az erdő „sötét” objektum (R = 13%), a kontrasztviszonyok is kedvezőtlenek. Ez a távérzékelés erdészeti alkalmazása szempontjából hátrányos.

2.5. A távérzékelést befolyásoló egyéb tényezők
2.5.1. Évszak, napszak hatása
A felvételezés időpontját úgy kell megválasztani, hogy a vizsgált objektumok vagy jelenségek a lehető legnagyobb spektrális elválást mutassák a felvételeken.
Általános szabály, hogy a felvételezést lehetőség szerint a legmagasabb napállás mellett végezzük. A
napmagasság a földrajzi helytől, évszaktól és napszaktól függ. A 2.7. ábra mutatja a napmagasság változását
Budapesten az évszak és napszak függvényében.

2.7. ábra: A napmagasság változása Budapesten az évszak és a napszak függvényében
Alacsony napmagasság mellett kisebb a beeső fényáram, a légkör zavaró hatása erősebben érvényesül.
Az objektum (pl. fa) vetett árnyékának hossza megnő. Faállományokban a megvilágítás által okozott önés vetett árnyék miatt a fakoronák egy része árnyékban marad, az alacsonyabb fák teljesen árnyékoltak.

2.5.2. Időjárás hatása
Az érzékelőnél alacsonyabban elhelyezkedő felhőzet a felszínt takarja. Magasan elhelyezkedő felhőzet esetében csökken a megvilágítás, a légifelvételek felhőárnyékosak lesznek. A 8 fokozatú felhőfedettségi skála
szerinti 1/8 felhőfedettségnél sűrűbb felhőzet mellett nem szabad légifényképezni. Az űrfelvételek jelentős
része éppen a felhőzet miatt nem értékelhető ki.
A turbulens légmozgás és az erős szél a légifényképező repülőgépet dobálja, eltéríti: oldalgás, billegés lép
fel, melynek eredménye képdőlés, méretarány-változás, kapa-elfordulás, szabálytalanul változik a sztereó
felvételpárok bázis irányú átfedése.
A terepfelszínen mért 5 m/s–nál nagyobb szélsebesség a fák lombozatát mozgásba hozza. Képéletlenséget
okoz, a fakorona az egymást követő felvételeken más helyzetű lesz, sztereoszkópikus szemlélésnél a térmodell zavart.
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2.5.3. A domborzat hatása
A felvételek spektrális tulajdonságai szempontjából a domborzat hatása kettős. A megvilágítás irányába eső
lejtők túlvilágítottak, az ellenkező kitettségű lejtők fényszegények lesznek, szélsőséges esetben árnyékban
maradnak, mint ahogy ezt a 2.8. ábra mutatja.
fényszegény

túlvilágított

árnyékos

2.8. ábra: Alacsony napmagasság mellett az északias kitettségű hegyoldalak önárnyékosak

2.5.4. Az objektum helyzete a felvételeken
A nadírpont közelébe eső képrészletek minősége mindig jobb. A képszélek felé (ferde helyzetű leképző sugár) a megvilágítás csökken, a leképző rendszer hibáiból adódó és a légkör által okozott torzulások növekednek.
A fák képe a légifényképeken a nadírpont közelében függőleges, a képszéleken a centrálperspektív leképzés miatt kifelé dől. A sorozatfelvételeken az egyes fák képe az egymás után következő felvételeken más és
más lesz.

2.5.5. A zöld lombozat és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása
A 2.9. ábrán látható a fotószintetizáló zöld levél és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása.

2.9. ábra: A fotószintetizáló zöld levél és az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása
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A levél felszínére beeső sugárzás egy kis része (5) közvetlenül visszaverődik a kutikuláris viaszról, míg
nagyobb része bevezetődik a levél belsejébe. Az epidermisz és a paliszád parenchima között a sugárzás szétszóródik az összefutó sejtfalak és a különböző refrakciós index -szel rendelkező protoplazmatikus összetevők révén.
További szétszóródás következik be a szivacsos mezofillumban, amikor a sugárzás az intercelluláris üregekkel érintkezésbe lép. Ennek a sugárzásnak nagy része (3) a sejtbeli összetevők által közvetlenül visszavert
sugárzással (4) együtt visszaverődik.
A megmaradó sugárzás keresztülhatol a levélen (2), ahol már átalakult sugárzásnak kell felfogni.
A pigment molekulák (klorofill, karotin, x antofill) a beérkező sugárzásból közvetlenül energiát nyelnek
el. A fő elnyelés spektrális tartományai a kék és a vörös.
A közeli infravörös tartományt magas visszaverődés és átvitel jellemzi. A visszaverődés azoktól a
refraktív index -folytonossági hiányoktól függ, amelyek a levélen belül és a levélmorfológiában mutatkoznak.
A középső infravörös tartományban az elnyelést-visszaverődést a levélen belüli víz elnyelése (víz elnyelési sávok: λ = 1450, 1950. 2500 nm) határozza meg.
A távoli (termális) infravörös tartományban a levelek mint feketetestek működnek, az elnyelt sugárzást
kibocsátják. A kibocsátás főképpen a levél hőmérsékletétől függ.
2.5.5.1. Klorofill-effektus
Jellegzetes és a távérzékelés szempontjából döntő jelentőségű a magasabb rendű növények klorofilltól eredő
fluoreszcenciája, a klorofill effektus.
A klorofill antennák a fotoszintetikus centrumok körül elhelyezkedő klorofill molekula aggregátok, amelyek által az elnyelt fényenergia továbbítódik. A klorofill antennát ért fénykvantum gerjeszti a molekulát, és
az lényegében két különböző úton adhatja le a gerjesztési energiát: vagy átadja a szomszédos molekulának,
vagy elektromágneses sugárzás formájában kisugározza. A kisugárzás fluoreszcencia útján történik, melyre
érvényes a Stokes-féle szabály: az emittált fotonok energiája kisebb a gerjesztő fotonok energiájánál, azaz a
lumineszcencia-fény hullámhossza nagyobb a gerjesztő fény hullámhosszánál. A klorofillmolekula az elnyelt
fénynek a fotoszintézisben nem hasznosított részét közeli infravörös sugárzás formájában sugározza ki.
Így a fluoreszcencia útján nyomon követhető a fényenergia kémiai energiává alakulásának foka, az asszimiláció környezeti, faji és évszakonkénti jellegzetességei. a fotoszintézis a klorofilltartalomnak is függvénye.
2.5.5.2. A zöld lombozat spektrális visszaverése
A zöld lombozat jellegzetes spektrális visszaverési görbéjét mutatja a 2.10. ábra. Az ábra magyarázatát az
előző fejezetek adják.

2.10. ábra: A zöld lombozat spektrális visszaverése
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A reflexió jellemző a növényfajra, a növény fenológiai állapotára és a növény vitalitására. A reflexióban
mutatkozó különbség a látható tartományban alig érzékelhető, az infravörösben azonban megnövekedik. A
reflexiós tulajdonságok évszakos változását a 2.11. ábra mutatja.

koratavasz
koraősz

lombszíneződés

elhalt barna levél

2.11. ábra: A lomblevél fényvisszaverésének változása az évszakok szerint
Az egészséges növényre jellemző reflexiós görbe a növény vitalitásának csökkenése, megbetegedése következtében megváltozik (2.12. ábra).

(növényfajtól
függő)

a) egészséges zöld levél (a reflexiós görbe közeli
infrában mutatkozó emelkedése a növényfajra
jellemző)

b) megbetegedő levél (a vitalitás csök-kenése csak a
közeli infrában mutatkozik)

c) krónikus károsodás, sárguló levél

d) elhalt vörösbarna levél

2.12. ábra: A reflexiós görbe jellegzetes megváltozása a vitalitás függvényében
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3. A távérzékelés felvételei

3.1. Aktív és passzív adatgyűjtő rendszerek
Passzív és aktív adatgyűjtő rendszereket különböztetünk meg. A passzív adatgyűjtő rendszerek a természetes
elektromágneses sugárzást hasznosítják. Ha az érzékelő rendszer maga állítja elő az elektromágneses vivőenergiát, aktív rendszerről beszélünk (pl. radar).

3.2. Felbontóképesség
Egy távérzékelő rendszer teljesítőképességének legfontosabb jellemzői a térbeli felbontás, spektrális felbontás, időfelbontás és az érzékenység.

3.2.1. Térbeli felbontóképesség
A fényképészeti felvevő rendszerek felbontásának jellemzésére leginkább használatos mérőszám a vonalas
felbontás, mely azt fejezi ki, hogy a képsíkban 1 mm hosszon hány világos és sötét vonalat tud a rendszer elkülönítve visszaadni. Egysége a vonalpár/mm. A gyakorlatban használatos légifilmek felbontóképessége 32250, átlagosan 40 vpár/mm.
A felbontóképesség a még feloldott vonalpár látószögével is kifejezhető. Ez a szögfeloldás milliradiánban
kifejezve.
Nem fényképészeti felvevőrendszereknél elemi foltméretről, raszterméretről, pixel-ről beszélünk. Ez
egyenlő azzal az elemi terepi területtel, amelyről a rendszer a visszavert, vagy kisugárzott energiát átlagolva
méri.
A felhasználó számára a terepi felbontás mértéke fontos, mely fényképészeti felvevő rendszereknél a felvételeken még elkülöníthető vonalpár terepi szélességével, digitális felvételeknél a pixelmérettel jellemezhető. Gyakorlati tapasztalatok szerint az az objektum ismerhető fel a felvételeken, amelynek mérete a terepi
felbontóképesség 4-5-szörösét meghaladja. Egyes vonalas szerkezetek a terepi felbontóképességnél kisebb
mérettel is felismerhetők.

3.2.2. Spektrális felbontás
A spektrális felbontás fogalma azt fejezi ki, hogy egy adatgyűjtő rendszer a spektrum hány és milyen szűk
spektrális tartományában érzékeli az elektromágneses energiát. A fotogrammetriai mérőkamera, illetve a
leggyakrabban használatos pankromatikus fotóemulzió ún. egycsatornás rendszer, amely a spektrum ultraibolya tartományára és a látható fény teljes tartományára érzékenyített, és egyetlen felvételt rögzít a 0,28–
0,74 µm közötti hullámhossz-tartományban. Az MKF-6 multispektrális kamera (3.3.1.2.3. fejezet) ezzel
szemben hat csatornán rögzít hat részképet a látható és a közeli infravörös tartományban szűk áteresztőképességű szűrők alkalmazásával. Az MKF-6 kamera spektrális felbontása tehát jobb, mint a fotogrammetriai
mérőkameráké.

3.2.3. Időfelbontás
Az időfelbontás, más néven időbázis az egymást követő felvételezések között eltelt idő. Különösen jelentős a
gyorsan változó jelenségek vizsgálatában, illetve általában a változások felderítésében (monitorozás). A
Landsat 4–5 műholdak 16 naponként készítenek felvételt ugyanarról a területről, tehát az időbázis – más
szóval a műhold visszatérési ideje – 16 nap. Ez az ún. elméleti időbázis. Minden egyes felvétel azonban nem
használható a felhőfedettség miatt, ezért a felvételezés valóságos időbázisa ennél hosszabb és az időjárástól
függ.
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3.2.4. Érzékenység
Egy adatgyűjtő rendszer érzékenysége alatt azt értjük, hogy milyenek a rendszer radiometriai tulajdonságai:
a fekete-fehér légifényképeken hány feketedési szint, a színes felvételeken milyen spektrális denzitás–
értékek különíthetők el. A digitális adatgyűjtő rendszerek felvételein a beérkező elektromágneses sugárzás
maximális és minimális értékei közötti intervallum hány fokozatra osztható.

3.2.5. Többszörösségi elv
Egy felvétel felhasználásával a kiértékelés hatékonysága korlátozott. A kiértékelés eredményessége, megbízhatósága a többszörösségi elv alkalmazásával jelentősen javítható.
A multispektrális kamerák kifejlesztése az analóg felvételezési eljárások körében a spektrális feloldás kiterjesztését jelenti. A multispektrális digitális adatgyűjtő rendszerek a spektrum több sávjában „mintavételezik” a földfelszínt. A többsávos felvételek együttes kiértékelésével olyan objektumok is felismerhetők, amelyek az egysávos felvételeken nem különíthetők el.
A multitemporális (több időpontú) felvételek együttes kiértékelése lehetővé teszi a változások felderítését.
Régi térképek és archív légifényképek bevonásával évtizedekre, évszázadokra visszamenőleg szerezhetünk
információkat arról, hogy milyen lehetett a táj, amelyet ma vizsgálunk. Vannak növényfajok, társulások,
amelyek spektrális tulajdonságai a vegetációs időszak folyamán törvényszerűen változnak és ennek alapján
elkülönítésük biztosabb. A kultúrnövények jellemző fejlődési szakaszaiban készített felvételek alapján növényfejlődés-vizsgálat, termés-előrejelzés végezhető. Multitemporális felvételezéssel a vegetációt ért stressz
hatása, a növénybetegségek kifejlődése nyomon követhető.
A multiszenzorális felvételezés azt jelenti, hogy ugyanarról a területről egyidejűleg többféle szenzorral
végzünk felvételezést. A több információ pontosabb kiértékelést tesz lehetővé.
A többfázisú, más néven többálláspontú felvételezés azt eredményezi, hogy ugyanarról a területről különféle érzékelőkkel és méretarányban készítünk felvételeket, és terepi adatgyűjtést is végzünk. Elterjedt a légi
és űrfelvételek együttes kiértékelése. Ez esetben a földi referencia adatok segítik a légifelvételek kiértékelését, a légifelvételek pedig referencia adatként szolgálnak az űrfelvételek kiértékeléséhez.
Az analóg fotóinterpretáció gyakorlatában elterjedt a több szakértő bevonásával végzett vizuális légifénykép értelmezés. Szokásos, hogy ugyanazt a feladatot egyidejűleg több személy egymástól függetlenül végzi
el, és az eredményt összevetik. így a vizuális fotóinterpretáció szubjektivitása csökkenthető.

3.3. Felvevőrendszerek
A ma használatos távérzékelő rendszerekben alkalmazott adatgyűjtők az alábbiak:
− sugárzásmérők, spektroradiométerek,
− fényképező rendszerek,
− TV–kamerás rendszerek,
− multispektrális digitális pásztázó letapogatók,
− sokcsatornás képalkotó radiométerek,
− passzív mikrohullámú radiométerek,
− radar rendszerek.
A spektrális tartományokat, amelyekben e rendszereket üzemeltetik, a 2.3. ábra mutatja.

3.3.1. Fényképészeti felvevőrendszerek
3.3.1.1. Légifilmek
A fényképezés során a fényenergia hat egy fényérzékeny fotókémiai anyagra. A fényképészet klasszikus
fényérzékeny anyagai az ezüsthalogenidek, elsősorban a brómezüst. Az ezüsthalogenid szemcséket a fotóemulzió zselatinba ágyazva finom eloszlásban tartalmazza. Az ezüsthalogenid szemcsék és a zselatin alkotják az emulziót. Az emulzióban a zselatinnak fontos kiegészítő szerepe van, mert különböző segédanyagai
(pl. színezőanyagok) révén befolyásolják a felvételi anyag tulajdonságait, mindenekelőtt spektrális érzékenységet. Ha a mintegy 10-15 µm vastag emulziós réteget fény éri, az ezüsthalogenid felbomlik, fémezüst kelet-
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kezik, ami a megvilágított helyen a megvilágítás mértékének függvényében különböző fokú feketedést idéz
elő. A kész kép ezt követően előhívás és rögzítés utján jön létre.
Az emulzió hordozói lehetnek:
• Síkpárhuzamos üveglemez. Előnye: méretét nem változtatja, ezért mérésre alkalmasabb. Hátránya:
nehéz, törékeny és drága.
• Film. Előnye: olcsóbb, könnyű. Hátránya: méretét szabályosan és szabálytalanul is változtatja.
Az emulzió megvilágítás hatására bekövetkező feketedését a 3.1. ábrán bemutatott diagrammal (feketedési görbével) szemléltetjük.

3.1. ábra: feketedési görbe
A görbe a fényérzékeny nyersanyagot érő fénybesugárzás (Expozíció) és az ennek nyomán az előhívás
következtében létrejövő feketedés számszerű összefüggéseit ábrázolja. Az abszcissza a fénybesugárzás (mértékegysége lu x · s = megvilágítás. Expozíciós idő) értékeit tartalmazza logaritmusos léptékben (log E. t), az
ordinátára pedig a feketedés (denzitás) értékeit visszük fel. A feketedés (denzitás) már definíció szerint logaritmusos mennyiség:

1
T

(3.1.)

(3.2)

(3.2.)

D = log
ahol:

T=

I
I0

T – áteresztőképesség (transzparencia),
Io – a filmre jutó fényáram,
I – a filmen átjutó fényáram.
A léptéket célszerű úgy kiválasztani, hogy az abszcisszán 10-szeres Expozícióváltozásnak (1 lg-egység)
ugyanaz a távolság feleljen meg, mint az ordinátán 1 egység feketedés változásnak.
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A feketedési görbén a következő jellemző szakaszok különíthetők el:
− alapfátyol: a nulla Expozícióhoz tartozó minimális denzitás (A,S szakasz),
− alsó könyök: a feketedési görbe kezdeti szakasza, az Expozíció növelésével a feketedés csak lassan növekszik (SA szakasz),
− egyenes szakasz: a görbe középső része, ahol a denzitások az Expozíció logaritmusával közel lineáris öszszefüggésben vannak. Kezdő- és végpontja (A' és B') az abszcisszatengelyen a megvilágítás-terjedelmet
fogja közre,
− maximális denzitás: telítési érték, gyakorlatilag az összes ezüsthalogenid fémezüstté redukálódott.
Az egyenes szakasz a feketedési görbe helyes Expozícióra kihasználható, legfontosabb része, mivel jellemzi az emulzió fontos tulajdonságait. A feketedési görbét ezért fotográfiai jelleggörbének is nevezik. Az
érzékenység gyakorlati vizsgálata ún. szenzitometriai (érzékenységmérési) próbával történik. A próba leggyakrabban ún. lépcsős szürkeék, amelynek minden mezője egyre növekvő Expozícióval készül, erre alkalmas készülékben. Az előhívott próba egyes mezőinek feketedését denzitométerrel mérik. Az adatokat diagrammban ábrázolva jutunk a feketedési görbéhez.
A túl- vagy alulExponálás elkerülésére a felvétel tárgyát úgy kell fényképeznünk, hogy annak tetszőlegesen megvilágított része az A'B' tartományba eső Expozícióval képződjön le. A megvilágítás-terjedelem az
egyenes szakasz meredekségétől függ, kisebb meredekségnél nagyobb. Az α meredekségi szög tangensét γ val (gamma-érték) jelöljük, és gradációnak nevezzük (3.2. ábra).
A gradáció az emulzió kontraszt-visszaadási képességének fontos mérőszáma, minél kisebb γ, annál kontrasztszegényebb (lágyabb), minél nagyobb γ, annál kontrasztosabb (keményebb) a negatív.
A légifilmeknél a nagy légköri fényszórás miatt nagy gammaértékre van szükség, ez felerősíti a gyengébb
terepi kontrasztot. A gamma azonban nem lehet tetszőlegesen nagy, mivel a részletkontraszt fokozása mellett
a filmnek a légi téma árnyalati terjedelmét is be kell fogadnia. Meredek gamma esetén veszteségek léphetnek
fel a csúcsfényeken és árnyékokban, valamint a másolásnál is. Minden filmnek van optimális gammája. A
meredekebb gamma a szemcsézet durvulását eredményezi. A ma használatos légifilmeknél γ értéke cca. 1,02,5 között van. Fotóinterpretációs célokra a γ ≈1 érték kívánatos.

3.2. ábra: Gradáció
A gamma érték és az emulzió keménységi fokozatai az alábbiak szerint függnek össze:
Gamma érték:
Negatív:

0,4

0,6
igen lágy

0,9
lágy

1,5
normál

3,5
kemény
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A feketedési görbével nemcsak az emulzió kontraszt-visszaadási képessége és a megvilágítás-terjedelem
jellemezhető, hanem az ún. fotográfiai érzékenység is. Két emulzió közül az érzékenyebb, amelyen az előirt
minimális feketedés kisebb Expozíció hatására keletkezik. A fotográfiai érzékenység Közép-Európában elfogadott egysége a DIN. Az ASA a tengerentúli országokban és az angol nyelvterületeken használatos (3.1.
táblázat). Újabban a Nemzetközi Mértékügyi Szervezet ISO egységével is találkozhatunk.
3.1. táblázat: A fotográfiai érzékenység
Rendszer
DIN
ASA
ISO

1
1
-

10
8
1

12
12
2

15
25
3

Fotográfiai érzékenység
18
21
24
50
100
200
4
5
6

27
400
7

30
800
8

33
1600
-

A képszerű fényképezés érzékenységi rendszereit a légifényképezésben nem használják. Kifejezetten
légifényképezési célokra két rendszert dolgoztak ki, ezek az AEI = légi Expozíciós index és az AFS =
légifilm érzékenység.
Mikroszkóp alatt észrevehető, hogy a fényképen szabad szemmel homogénnek tűnő felület a valóságban
ezüsthalogenid szemcsék halmazából áll. Az emulzióban levő szemcsék nagysága, illetve nagyságeloszlása
az un. mikrodenzitométerrel (igen kis látómezejű – mérő apertúrájú – denzitométer) mérhető. A durvább
vagy finomabb szemcsézet elsősorban az emulziós réteg vastagságától függ, és szoros összefüggésben van a
fotográfiai érzékenységgel: a nagyérzékenységű emulziók szemcsézete durvább, a kisérzékenységűeké finomabb. A légi fotogrammetriában a kisebb részek felismerése és ezzel a fényképi mérések pontosságának növelése céljából finom szemcsézetű emulziókra van szükség, ami ellentmondásban van a nagy fotográfiai érzékenységgel szemben támasztott kívánalommal. A legkorszerűbb légifilmek (KODAK, AGFA) gyártási és
feldolgozási technológiái mérséklik ezt az ellentmondást.
A szemcsézettel (és a fotográfiai érzékenységgel) függ össze a feloldóképesség. A feloldóképesség az
emulziónak az a tulajdonsága, hogy a tárgy egymáshoz igen közel álló részletei a képen elkülöníthetők. A
feloldóképességet az 1 mm-en belül még elkülöníthető maximális vonalszámmal jellemezhetjük. Mértékegysége a vonalpár/mm. Alapvető szempont a vonalak és a vonalközötti részek (vonalpár) kontrasztja. A feloldóképességet szokásos 1000:1 arányú (3,0 denzitáskülönbség) tárgy (terep-) kontraszt esetére megadni.
Légifilmek vizsgálata esetén az alacsonykontrasztú minták alkalmasabbak, mivel jobban képviselik a légi
téma alacsonykontrasztú, finom részleteit. Ezek kontrasztviszonya 1,6:1.
A légifilmek többsége 50 és 200 vonalpár/mm közötti feloldóképességű. Különleges filmek esetén a feloldóképesség elérheti a 600 vonalpár/mm-es értéket. A feloldóképesség nemcsak a filmanyagtól, hanem az
alkalmazott felvételi objektív minőségétől is függ. A korszerű fotogrammetriai objektívek feloldóképessége
200-300 vonalpár/mm, ami meghaladja a legtöbb légifilm feloldóképességét.
A feloldóképességet teszt-tárgyak normál viszonyok között történő felvétele útján határozzák meg. A feloldóképesség az emulzió teljesítőképességének jelenleg is megfelelő jó gyakorlati mérőszáma, bár hátrány,
hogy a különböző mellékhatások (az objektív élessége, megvilágítás, előhívás) jelentősen befolyásolják az
eredményeket.
A kontraszt-átviteli függvény segítségével a teljes légifényképező rendszer minősége számszerűen jellemezhető. A függvény azt fejezi ki, hogy a feloldási határ felett a tárgy kontrasztja miképpen változik a jelméretek függvényében. A függvény meghatározásához tesztmintát alkalmaznak. A készült kép K' kontrasztjának és a minta K kontrasztjának

C=

K'
= f (N )
K

(3.3.)

hányadosa a jelméretek (N) függvénye, ahol a jelméreteket vonalpár/mm-ben fejezik ki. A kontrasztot a
mért maximális (Ima x) és minimális (Imin) fényáramok függvényében számítással kapják.

−
K = I max I min
I max + I min

(3.4.)
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Két fényképező rendszer közül azt tekintik jobb minőségűnek, melynek átviteli függvénye magasabban
halad.
Az emulzió további jellemzője a spektrális, vagy színérzékenység. A filmek spektrális érzékenysége fejezi
ki a film érzékenységének változását a fény hullámhosszának függvényében. A feketedési görbe a spektrális
érzékenységgel kapcsolatban nem tartalmaz információt. Az ezüstbromid rétegek csak az ultraibolya, kék és
kékeszöld tartományokban (λ < 500 nm) érzékenyek, a nagyobb hullámhosszúságú tartományokra az emulziót különböző adalékanyagok (szenzibilizátorok) segítségével érzékenyítik.
A spektrális érzékenyítési tartományoktól függően a következő emulziókat különböztetjük meg:
− ortokromatikus (λ < 600 nm, tehát vörösre és infravörösre nem érzékeny),
− pankromatikus (ultraibolya és a látható fény teljes tartományára érzékeny),
− infravörös (érzékeny a közeli infravörös tartományra λ = 900 nm-ig, valamint a látható fény spektrumára).
Légifelvételek készítésére mind a mai napig leggyakrabban a pankromatikus fekete-fehér filmeket használjak. Erdészeti célokra egyre növekvő mértékben alkalmaznak infravörös filmeket a fejlettebb országokban. Az infravörös fényképezésnél az ultraibolya és a kék tartományt teljesen, a további látható tartományt
pedig részben, vagy egészben kiszűrik. Amennyiben a látható fény is részt vesz a leképzésben, úgy pán-infra
fényképezésről van szó. Ennek erdészeti alkalmazása a 60-as évekre nyúlik vissza.
Különleges helyet foglalnak el a fotogrammetriában a színes filmek. Ezeket a fekete-fehér filmektől az
különbözteti meg, hogy a film hordozó alapján nem egy, hanem több (rendszerint három) emulziós réteg helyezkedik el, amelyek mindegyikét egy meghatározott spektrumtartományra érzékenyítik. Az ezüstkép kialakulását színezékkép kíséri, mely az ezüst eltávolítása után a rétegben marad. A színes légifilmek többsége
un. fordítós színes film, amelynek felépítését sematikusan a 3.3. ábrán láthatjuk.
Védőréteg
kékérzékeny
sárga szűrő
zöldérzékeny
elválasztó
vörösérzékeny
alapozó réteg
rétegtartó filmalap
Konvencionális színes film

Védőréteg
zöldérzékeny
elválasztó
vörösérzékeny
elválasztó
kékérzékeny
alapozó réteg
rétegtartó filmalap
Nagyfeloldású színes film

3.3. ábra: A színes légifilmek szerkezeti felépítése
A film megvilágítása felülről lefelé megy végbe. Mivel a zöld és vörös spektrumtartományokra érzékenyített rétegekre a kék sugárzás is hatással van, utóbbit egy sárga szűrőréteggel szűrik ki (a sárga a kék un.
kiegészítő színe, a kék sugarakat nem engedi át).
A színes fordítós előhívás (3.4. ábra) során az egyes rétegekben színezőanyag képződik, amelynek a rétegen belüli töménysége a megvilágítás során fellépő fénymennyiséggel fordítottan arányos. A szokásos színes
fordítós filmnél a képződő színezőanyag színe annak a spektrumtartománynak kiegészítő (komplementer)
színe, amelyre a réteget érzékenyítették. Előhívás után az egyes rétegek pozitív képei úgy tekinthetők, mint
egymás fölé helyezett különböző denzitású fényszűrők. Ha a kapott diapozitívot fehér (összetett) fénnyel átvilágítjuk, úgy a sugárzásnak csak az egyes rétegekben bekövetkezett elnyelés után áteresztett spektrális részeit látjuk, vagyis gyakorlatilag a fehér fényből az egyes rétegszínek kivonódnak. Az eredményként jelentkező színkeverést ezért szubtraktív (kivonásos) színkeverésnek is nevezzük.
A színes filmek egyes rétegeinek a spektrális elnyelési görbéi egymást átfedik, ez okozza a színvisszaadási hibákat (3.5. ábra).
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A színes filmek előhívása:
Fordítós eljárás:
kék
zöld
vörös

fehér

k.zöld

bíbor

sárga

eredeti minta
kékérzékeny
sárga szűrő
zöldérzékeny
vörösérzékeny

Exponálás és első előhívás után
sárga
sárga szűrő
bíbor
kékeszöld
második megvilágítás és színhívás után
sárga
bíbor
kékeszöld
halványítás és rögzítés után
kék
zöld
vörös
ezüsthaloid

fehér

k.zöld
bíbor
előhívott ezüst

sárga
színezék

3.4. ábra: A színes fordítós eljárás vázlata

3.5. ábra: A színes filmek egyes rétegeinek spektrális elnyelési görbéi
Ha az előhívást a színhívóval kezdjük, akkor az ezüst negatívképpel egyidejűleg kiegészítő színezékképek
keletkeznek. Az ezüst kihalványítása után a kiegészítő színű negatívkép marad vissza (3.6. ábra).
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Negatív eljárás:
kék
zöld

vörös

fehér

k.zöld

bíbor

sárga

eredeti minta
kékérzékeny
sárga szűrő
zöldérzékeny
vörösérzékeny

Expozíció és színhívás után
sárga
bíbor
kékeszöld
halványítás és rögzítés után
sárga
bíbor
k.zöld
a minta színes negatívja
ezüsthaloid

fekete

vörös

zöld

kék

előhívott ezüst

színezék

3.6. ábra: A színes negatív eljárás vázlata
Cibachrome eljárás
A diapozitívok fordítós másolására a Cibachrome eljárást használják. A Cibachrome technika nem a színhíváson, hanem a színroncsoláson alapul, ahol a te x tilfestékekkel azonos színállóságú festékeket eleve a rétegekbe adagolják, és előhíváskor a rétegekből az eredeti színes diapozitív negatív képét elroncsolják. A viszszamaradó kép a pozitív kép marad.
Színes filmek szenzitometriai tulajdonságai
A színes filmek szenzitometriája mindhárom réteg szenzitometriai jelleggörbéjének meghatározását és értelmezését foglalja magában. Ideális esetben a három réteg jelleggörbéje fedi egymást, leggyakrabban azonban a jelleggörbék meredeksége és érzékenysége is eltérő és ez a színegyensúlyt hátrányosan befolyásolja
(3.7. ábra).

3.7. ábra: A színes negatív és fordítós filmek jelleggörbéi
Infra színes filmek:
A kékérzékeny réteget itt az infravörösre érzékeny réteg helyettesíti. A film sárga szűrőrétege fölösleges,
mert a légifényképekre kedvezőtlen kék spektrumtartományt a felvételi objektív elé helyezett sárga színszűrővel „hatástalanítják”.
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A fordítós színes filmtől eltérően az előhívásnál képződő színezőanyag nem az egyes rétegek kiegészítő
színe, hanem egy – lényegében tetszőleges – másik szín. Így a zöld és infravörös spektrumtartományok alkalmazásánál nagyobb kontraszt érhető el. A tárgyak színe a képen más, mint a természetben, ezért szokásos
a „hamisszínes” elnevezés is.
Az infravörösre érzékenyített réteg kékeszöld, a zöldre érzékenyített sárga, a vörösre érzékenyített bíbor
színképző tartalmaz. A pozitív képen az infravörösnek vörös, a vörösnek zöld, a zöldnek pedig kék részképek felelnek meg, tehát a spektrális érzékenyítés a látható spektrum mintegy harmadával el van tolva. Az
infra színes film szerkezeti felépítését láthatjuk a 3.8. ábrán.
kék

zöld

vörös

infra

k.zöld

bíbor

sárga

fehér

eredeti minta
G-12 felvételi szűrő
infravörös-érzékeny
zöldérzékeny
vörösérzékeny

Expozíció és első előhívás után
kékeszöld
sárga
bíbor
második megvilágítás és színhívás után
kékeszöld
sárga
bíbor
halványítás és rögzítés után
fekete
kék
zöld
vörös
az eredeti minta reprodukciója
ezüsthaloid

kék

zöld

előhívott ezüst

k.zöld

fehér
színezék

3.8. ábra: Az infra színes film szerkezeti felépítése
A fentebb ismertetett filmeken túlmenően a légifényképezésben más filmeket is használnak. Az infra színes filmez hasonló az orosz SN-2 és SN-6 típusú spektrozonális légifilm, amely kétemulziós rétegből áll. Az
egyik az infravörös tartományra érzékeny, a másik a látható fény spektrumát fényképezi.
A sekély átlátszó vizek mederfeneke és a víz alatti növényzet fényképezésére alkalmas speciális film a
kétrétegű vízbehatoló színes film, amelynek érzékenységét arra a két hullámhosszra állították be, amelyek
legjobban áthatolnak a vízen. A KODAK SO-224 típusú film a 0,48 µm és 0,55 µm spektrális tartományokra
érzékenyített két rétegű színes film. Felső rétege kékérzékeny és bíbor színű részképet ad. Az alsó réteg kékre és zöldre érzékeny, de a kék sugarakat beépített sárga szűrővel kiszűrik. Ez tehát a zöldérzékeny réteg,
amelyben a kidolgozás után zöld pozitív kép alakul ki. A vízbe hatolás mélysége függ a víz tisztaságától és a
napmagasságtól. Kedvező esetben elérheti a 12 m-t is.
3.3.1.2. Fényképészeti felvevőrendszerek
Légi hordozóeszközről (repülőgép, helikopter, ballon, motoros sárkány, modellrepülőgép) készíthetünk légifényképeket, illetve földi álláspontból földi fényképfelvételeket.
3.3.1.2.1. Légifényképező kamerák
A légifényképek sokoldalú és széleskörű alkalmazásának megfelelően számos fényképező felvevőkészülék
(kamera, nálunk használatos a „kamara” elnevezés is) létezik, amelyeket kizárólag, túlnyomó részben, vagy
alkalmanként használnak légifelvételek készítésére. A légifelvételek készítésére használatos kameratípusokat
a 3.9. ábra foglalja össze.
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3.9. ábra: A légifelvételek készítésére használatos kameratípusok
A geodéziai alkalmazás szempontjából a fotogrammetria úgy is tekinthető, mint a „geodézia művelése
más eszközzel” A földi eljárásokkal biztosítható legalább ±10 cm-es terepi mérési pontosság eléréséhez egy
1:10000 méretarányú légifényképen legalább ±0,01 mm-es pontosság szükséges. Ezt a követelményt csak
megfelelően kialakított szabatos fényképészeti felvevőrendszerek elégítik ki. A tekercsfilmes automatikus
sorozatfényképező kamerák a 3.10. ábrán bemutatott fő részekből állnak.

3.10. ábra: Fotogrammetriai mérőkamera felépítése
Egy ilyen felvevőrendszer legfontosabb része a mérőkamera. A mérőkamera fotogrammetriai objektívvel
ellátott, egyértelműen meghatározott képsíkkal és stabil belső tájékozási adatokkal rendelkező fényképezőgép, amely különleges fényképek, a mérőfényképek, vagy mérőképek készítésére képes. A fotogrammetriai
objektívekkel szemben az objektív elrajzolása, feloldóképessége és fényereje szempontjából magas követelményeket támasztanak. Nagyobb területek tervszerű felvételére ma szinte kizárólag az un. sorozatfényképező
mérőkamerákat alkalmazzak. Ezek hosszú filmszalaggal ellátott és a filmfelvevő gép elvén működő berendezések, amelyek a mérőképek előre meghatározott időközönként történő automatikus felvételére alkalmasak.
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A kameratörzsön helyezkedik el a mereven beépített objektív és a vonalkázással jelölt jelkeret. A külső
kamerarész közvetlenül csatlakozik a három talpcsavaros felfüggesztő berendezéshez, tartalmazza a helyes
időpontban történő megvilágítás, azaz a két egymást követő Expozíció közötti idő, a kameraciklus automatikus vezérlésére szolgáló átfedésszabályozót és a navigációs (kereső) távcsövet. A filmtároló kazetta levehető
és cserélhető. A kamerát a kamera térbeli helyzetének meghatározására szolgáló segédberendezésekkel egészíti ki. A korszerűbb kamerákat (Wild RC 20, Zeiss RMK TOP, stb.) képvándorlás kiegyenlítő berendezéssel szerelik fel. Korábban a légifényképek külső adatainak (vetítési középpont Y, X,Z koordinátái és a kameratengely dőlése) pontos meghatározása nehézségekbe ütközött. Ma már a GPS bevetésével a felvételek külső adatai is rögzíthetők.
A mérőkamerákat kalibrálni kell. Kalibrálás alatt a belső tájékozási adatok meghatározását értjük. Ezek
az adatok a következők:
− a képfőpont helyzete,
− a kameraállandó értéke
− az objektív elrajzolása.
A képfőpont (≈ képközéppont) a jelkereten egymással szemben levő keretjelek összekötő egyeneseinek
metszéspontja (3.11. ábra). A kameraállandó a képfőpont és az objektív lencserendszer középpontjának távolsága. Az objektív elrajzolását a képet létrehozó sugárnyaláb deformációját okozza, amelyet a szabatos kiértékelésnél korrigálni kell.
A gondos és periodikusan ismételt kalibrálás egyik alapvető feltétele annak, hogy minél pontosabb eredményekhez jussunk. A kamerakalibrálásról jegyzőkönyvet állítanak össze, amelyben a keretjelek un. „kell”
koordinátait adják meg a képfőpont koordináta rendszerében.

3.11. ábra: Mérőkép
A képfőpont helyének kijelölésére a keretjelek szolgálnak, amelyek minden esetben ráfényképeződnek a
negatívra. A képmező szélén, a keretjeleken kívül még a következő adatokat találjuk:
− A kamera dőlésének becslésére szolgáló szelencés libella képe.
− A felvételkészítés időpontját rögzítő óra számlapja.
− A barométeres magasságmérő (sztatoszkóp) fényképe, amely a tengerszint feletti magasság megállapítására szolgál, és a repülési magasságot 10 m-es pontossággal jelzi.
− Az objektív típusa, gyári száma, a felvétel sorszáma és a kameraállandó értéke. A felvétel sorszáma a
szétvágott felvételek rendezését teszi lehetővé, míg a kameraállandó a belső tájékozás fontos adata.
A mérőkép megvilágítását a képmező teljes területére egyidejűleg és egyenletesen kell biztosítani. Ennek
a célnak leginkább a körszimmetrikus központi zárak felelnek meg. A kép minőségét azonban – és nemcsak
méréstechnikai szempontból – elsősorban a fotogrammetriai objektív tulajdonságai határozzák meg.
A mérőkamerákkal szinte kizárólag nagy képméretű felvételeket készítenek. A korszerű mérőkamerákban
alkalmazott 23 x 23 cm méretű képek készítésekor minden egyes felvételnél egy 24 x 25 cm = 600 cm2 nagyságú filmdarab automatikus továbbítására kerül sor. Ilyen méret mellett gondot jelent a film nem sík felfek36

vése, amelyet általában úgy küszöbölnek ki, hogy a filmet az Expozíció alatt egy vákuumos szívóberendezés
automatikusan egy síkkerethez szorítja. Mivel a sorozatfényképező kamerákat nagy területek felvételekor
használják és a filmtároló kazetta orsóján a film vastagságától függően 120-150 m hosszú filmszalag helyezkedik el, ezért a mérőkamera tömege mintegy 100-130 kg, ami nemcsak nehéz, hanem végső soron – a repülőgépen való elhelyezéssel együtt – drága is. Figyelembe véve azonban, hogy a fényképezésben megszokott
24 x 36 mm-es normál kisfilm, pl. 1:10 000 méretarányt figyelembe véve, mindössze mintegy 8,64 ha nagyságú területet fed le, a 23 x 23 cm képméret esetén pedig a lefedett terület ugyanilyen méretarányban mintegy 529 ha, a nagy képméret alkalmazása máris gazdaságosabbnak tűnik. További szempont az is, hogy –
mint a későbbiekben majd tanulni fogjuk – az egyes légifényképek földi koordinátarendszerbe illesztéséhez
ismert, és a képen is azonosítható módon megjelölt pontokra (ún. illesztőpontokra) van szükség, amelynek
koordinátáit sokszor földi úton kell meghatározni. Minél nagyobb a lefedett terület, annál kevesebb ilyen
pontra van szükség, így lényegesen kisebb a földi geodéziai munka.
A feladattól függően különböző mérőkamerákat és objektíveket használnak. Nagy magasságból vagy közel sík terepről készített felvételeknél a kisebb perspektív torzulású nagy fókusztávolságú objektíveket részesítik előnyben, míg a kis magasságból vagy domborzatos terepről készített felvételeknél a rövid fókusztávolságú objektívek használatosak. A kameraobjektív nyílásszögét általában a kameraállandóval és a képmérettel adják meg. Így pl. az RMK 15/23 jelölés azt jelenti, hogy 15 cm-es kameraállandójú és 23 x 23 cm-es
képméretű sorozatfényképező kameráról van szó (RMK = Reihenmeßkammer, szó szerint: sorozatmérő-kamera). A 3.2. táblázatban néhány kameratípus adatait foglaljuk össze.
3.2. táblázat: Néhány fotogrammetriai mérőkamera jellemzői
Nyílásszög
Kis nyílásszögű
Normál nyílásszögű

Nagy nyílásszögű
Igen nagy nyílásszögű

Képméret
23 x 23 cm
23 x 23 cm
18 x 18 cm
18 x 18 cm
23 x 23 cm
18 x 18 cm
23 x 23 cm
23 x 23 cm

Az objektív fókusztávolsága
60 cm
30 cm
21 cm
21 cm
15 cm
11,5 cm
8,5 cm
9 cm

Gyártmány
ZEISS RMK A 20/23
WILD RC 8
Zeiss MRB 21/1818
ZEISS RMK A 15/23
ZEISS MRB 11,5/1818
ZEISS RMK A 8,5/23
WILD RC 9

3.3.1.2.2. Kézikamerák
A kézi kamerák többsége nem mérőkamera. Sokáig a nagy feloldóképességű, különböző fókusztávolságú objektívekkel felszerelt közepes méretű ún. „légi kézikamerákat” részesítették előnyben (pl. 9 x 12 cm: LINHOF
Aerotechnika; 7 x 7 cm; 6 x 6 cm), napjainkban viszont – a nagy feloldóképességű filmek növekvő kínálatának következtében – a kis képméretű (24 x 36 mm), könnyű kézikamerák vannak elterjedőben.
A panoráma- és a folyamatos réskamerák alkalmazása napjainkban erősen korlátozott, így ismertetésükre
itt nem térünk ki.
3.3.1.2.3. Multispektrális kamerák
A különböző tereptárgyak (pl. fafajok, talajok, kőzetek stb.) képi elkülönítésére alkalmasabbak az olyan –
egyidejűleg készített – fényképfelvételek, amelyek mindegyikét a spektrum különböző tartományaira érzékenyítették. Ez a felismerés vezetett a multispektrális fényképezés kialakulásához. A multispektrális kamerák
kifejlesztése az analóg felvételezési eljárások (fényképezeti felvevő berendezések) körében a spektrális feloldás kiterjesztését jelenti. A multispektrális kamera elvi felépítését mutatja a 3.12. ábra.
A multispektrális fényképezőkameráknál egy kameratörzsben általában 4, 6 vagy 9 objektívet helyeznek
el, vagy több hasonló egyes kamerát alkalmaznak, mindkét esetben különböző keskenysávú szűrőkkel.
Eredményként a különböző spektrumtartományokban szimultán készített fekete-fehér felvételekhez jutnak.
A további feldolgozás során a felvételek speciális összevetítő berendezésbe kerülnek, amelyben általában 3
vagy 4 vetítő segítségével un. színkompozitot készítenek. A színkompozitok színárnyalata, telítettsége és
erőssége a készülékben tetszőlegesen állítható. A spektrumtartományok és színek különböző kombinációiból
maximális kontrasztú színkompozit választható ki, amely az egyes tereptárgyak optimális elkülönítését teszi
lehetővé.
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3.12. ábra: A multispektrális kamera elvi felépítése
A 3.12. ábrán a ZEISS MKF-6 kamerát mutatjuk be. Az MKF-6 kamera NDK–szovjet fejlesztésű, erőforrás-kutatás céljára készült multispektrális fényképezőrendszer. Elhelyezhető repülőgépen vagy űrhajón. Az
MKF–6 kamera 6 spektrális sávban készít 55 x 81 mm képméretű fekete–fehér felvételeket. Az 1–4 csatornán pankromatikus, az 5–6 csatornán infra érzékenyítésű filmre.
A felvételek spektrális tartományai:
1. csatorna: 480 nm (kék)
2. csatorna: 540 nm (zöld)
3. csatorna: 600 nm (sárga)
4. csatorna: 660 nm (vörös)
5. csatorna: 720 nm (közeli infra)
6. csatorna: 840 nm (közeli infra).
A felvételek felbontóképessége 160 vonalpár/mm. Az optikai tengelyek gondos párhuzamosítása és a felvételeken rögzített rácskeresztek elősegítik a sávok pontos összevetítését, jó minőségű színkompozitok készítését.
A felvételek felbontó képességét növeli a képvándorlás kiegyenlítő berendezés, amely a fényképezés pillanatában a kamerát a hordozóeszköz haladásával ellentétes irányban elmozdítja, a leképző rendszer és a leképzendő objektum relatív elmozdulásából adódó képelmozdulást csökkenti. A korszerű legifényképező kamerák képvándorlás kiegyenlítő berendezéssel rendelkeznek.
3.3.1.3. A légifényképek felhasználása
A felvételek alapanyaga szinte kizárólag diapozitív vagy negatív film. A fotóteodolitok esetében üveglemez
hordozójú emulzióval dolgoznak. Az alapanyagok különféle típusai ismeretesek. Legelterjedtebb a pankromatikus fekete-fehér film. Ez térképészeti célra megfelelően pontos és a színes filmekhez viszonyítva olcsó.
Fontos követelmény a hordozó mérettartósága. A kereskedelmi forgalomban beszerezhető filmek tulajdonságai kisebb-nagyobb mértékben eltérnek, de lényegében valamennyi a következő négy alaptípusba sorolható
(3.3.-3.4. táblázat):
− pankromatikus film,
− infravörösre érzékenyített fekete-fehér film,
− színhelyes színes film,
− infra színes film.
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A légifénykép-interpretáció szempontjából különösen fontosak az alábbiak.
A nagyformátumú, 23 x 23 cm méretű mérőkamerás légifényképek alkalmasabbak, mint az egyéb fényképészeti felvevőrendszerekkel (kézikamerák, multispektrális kamerák stb.) készített felvételek. Előny a pontos képgeometria, a nagy képformátum, a sztereoszkópikus kiértékelés lehetősége. Azonos terület kiértékeléséhez kevesebb kép kell, kevesebb modellt kell kiértékelni. Nagykiterjedésű, homogén területeken, pl. erdőben könnyebb a felvételek földi illesztése, kevesebb illesztőpont szükséges. A tervezett repülési vonal, illetve
a felvételek előirt hossz- és keresztirányú átfedése pontosan tartható.
Faállományok felvételezéséhez feltétlenül előnyben kell részesíteni a normál látószögű, 300 mm gyújtótávolságú objektíveket, mert ez az objektív „belát” az állományhézagokba, kisebb a szomszédos fák takarása,
egyenletesebb a teljes képterület megvilágítása, a képszéleken jelentkező torzulások mérsékeltebbek.
A fekete-fehér pankromatikus légifilm széleskörű elterjedését alacsonyabb ára indokolja. A szürke tónus
sok árnyalata segíti a tereptárgyak felismerését. Az infravörösre érzékenyített fekete-fehér filmre készített
felvételek jobb minőségét a közeli infravörös sugárzás jobb légköri áthatoló képessége magyarázza. A rövidebb hullámhosszúságú sugárzást sötétvörös szűrővel kiiktatják. Alkalmazása a növényzet és a hidrográfiai
viszonyok vizsgálatához előnyös.
A színes film a színnek, mint új dimenziónak a bevezetésével ad többlet információt. Erdőben különösen a
tavaszi lombfakadáskor, vagy még inkább az őszi lombszíneződés időszakában végzett színhelyes színes felvételezés sikeres. Hátránya a magas ár, és a légköri pára kontrasztcsökkentő hatásával szembeni érzékenysége.
Az infraszínes film a gyakorlati felhasználás szempontjából nagy színkontraszttal és jelkulcsi színekkel
tűnik ki. A nagyobb kontraszt részben az infravörös sugarak jobb légköri áthatolásának, másrészt a természetes tereptárgyak infravörösben jelentkező nagyobb kontrasztjának tulajdonítható.

Érzékenység

Expozíciós
index

µm

AFS

AEI

Feloldóképesség,
kontraszt
1000:1 1,5:1
vonal/mm

Szemcsézet

Rétegtartó
vastagsága

Film megnevezése

Kódszáma

3.3. táblázat: Légifényképezéshez használt fekete-fehér filmek
Alkalmazási terület

Plus-X Aerographic
panchr. 0,25.0,72 µm
TRI-X Aerographic
pankr. 0, 25...0,7, µm

2402

100

200

80

100

50

19 Középérzékeny, térképezéshez

2403

100

650

250

80

20

Double-X Aerographic
pankr. 0, 4…0,72m
Panatomic-X Aerial
pankr. 0,4...0,71 µm

2405

100

320

I 25

80

40

33 Nagyérzékenységű, fátyolfelhőzet
alatti rossz megvilágítási körülményeknél
26 Nagyérzékenységű, térképezési célra

3400

60

69

20

160

63

Plus-X Aerial pankr.
0,25...0,72 µm

3401

60

200

64

160

63

High Definition Aerial

3413
1414

Infrared Aerographic
0,4...0,93, µm

2424

60
40
100

8
8
100

2,5
2,5
100

630
630
80

250
250
32

Multispectral Infrared
Aerial

50
289
2420

100

100

-

200

80

100

-

-

125

80

4427

180

-

-

125

80

Aerographic Duplicating
0,4...0,5, µm
Aerographic Duplicating
0,4...0,5, µm

16 Kisérzékenységű, magaskontrasztú,
nagy magasságból való fényképezéshez
30 Középérzékeny, magaskontrasztú,
nagy magaságból való fényképezéshez
9 Kisérzékenységű, nagyfeloldású,
9 felderítéshez
33 Infraérzékeny, párásság esetén térképezéshez, értelmezéshez,
spektrozonális felvételekhez
12 Multispektrális kamerához,
infraérzékeny
- Aprószemcsés, másoláshoz negatívról
- Aprószemcsés, másoláshoz negatívról, diapozitívról

Megjegyzés: AFS = légifilm-érzékenység. AEI = légi Expozíciós index. Az 1000:1 kontrasztviszony gyakorlatilag fekete-fehér
vonalakat, az 1,5:1 pedig alacsonykontrasztú mintát jelent.
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3.4. táblázat: Légifényképezéshez használt színes filmek

CN

Agfa Aviphot Chrome

CT

GAF 1000
kékérzéketlen
GAF 200 Aerial

2575
2230

Acetát
100
Acetát
100
Acetát
125
Acetát
125
Poliészter
100

-

80

40 -

NEG Középérzékeny maszknélküli

-

80

40 -

640

80

40 45

125

100

50 25

100
AEI 32

80

40 13

DIA Nagyérzékenységű fordítós
DIA Nagyérzékenységű vízbehatoló
DIA Általános térképezéshez, értelmezéshez
NEG Nagyérzékenységű, térképezéshez,
értelmezeshez
DIA Középérzékeny, alacsony repűlési magassághoz
DIA Infra színes
középérzékeny
spektrozonális felvételhez
DIA Kiserzekenysegű
infraerzekenysegű
Szinesfilm
DIA Kisérzékenységű, nagy
magassághoz
DIA Nagyérzékenységű, térképezéshez
DIA Középérzékeny, vízbehatoló, kétrétegű
DIA Háromrétegű, színes
infra spektrozonális felvételekhez

2445

Kodak Aerochrome
MS 0,4. .0,7, µm

2448

Poliészter
100

32
AEI 6

80

40 12

Kodak Aerochrome
Infrared 0,4...0,8, µm

2443

Poliészter
100

40
AEI 10
vörös szűrővel

63

32 17

Kodak High Definition SO 131 Poliészter
Aerochrome Infrared
60

6

160

50 9

Kodak Aerial Color

6

200

100 9

64

80

40 13

40

125

50 24

AEI 10
vörös szűrővel

63

Kodak Aerial Color
Aerochrome Infrared

SO 242 Poliészter
60
SO 397 Poliészter
100
SO 224 Poliészter
100
3443
65

32 -

Típus

AFS

Szemcsézet

µm

1000:1 1,5:1
vonal/mm

Kodak Aerocolor Neg.
0,4...0,7,µm

Kodak Ektachrome

Jellemzés

Érzékenység

Agfa Aviphot Color

Feloldóképesség,
kontraszt

Rétegtartó
vastagsága

Kódszáma

Film megnevezése

Megjegyzés: a fekete-fehér és színes filmek 70, 127 és 240 mm szélességben, valamint 30, 60, 150, 300 és 600 m-es hosszban kerülnek forgalomba.

A KODAK 1962 óta gyártja a „KODAK Aerochrome Infrared 2443” filmet. A KODAK Aerochrome
Infrared 2443 film felbontóképessége 32 vonalpár/mm. A közelmúltban kifejlesztett KODAK SO-131 infra
színes film felbontóképességét 50 vonalpár/mm-re sikerült növelni, de ennek megfelelően a fotográfiai érzékenysége kisebb, mintegy négyszeres Expozíciót kíván. Szükséges a képvándorlás kiegyenlítő berendezés. Elsősorban nagyobb repülési magasságból készített, 1:30 000-nél kisebb méretarányú felvételezéshez ajánlják.
A kifogástalan és egyenletes képminőség érdekében a gyár által megadott előírásokat hajszálpontosan be
kell tartani. A filmeket -20 ºC-on kell tárolni. A szobahőmérsékleten tárolt film általános érzékenysége és
kontraszt-visszaadása gyorsan romlik, ezen belül az infra érzékeny rétegé a leggyorsabban.
Az előhívást olyan filmhívó készülékben kell végezni, amelyben biztosítható a gyári előírások pontos betartása (10 féle vegyszer pontos adagolása, 14 féle fürdő, másodperc pontosságú előhívási sebesség, a hőmérséklet 0,2 ºC pontosságú betartása).
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3.3.1.4. Másolatok, nagyítások készítése
A film előhívása után elkészül a negatív vagy a diapozitív. Ezeket 1. generációs termékeknek nevezzük, melyekről különféle másolatokat, másodnegatívot, papírképet, nagyításokat készíthetünk. A 3.13. ábrán láthatjuk
a legfontosabb filmtípusokról készíthető másolatok (második, illetve harmadik generációs fotótermékek) fajtáit.
FEKETE-FEHÉR
NEGATÍV FILM

SZÍNES DIAFILM

ff negatív

színes dia

1. generáció

2. generáció

4
ff. papírkép

6
ff. másodnegatív

1

2

5
színes
másod
negatív

3. generáció

3
színes
papírkép

€
€

színes
papírkép
(Ciba)

színes
negatív
film

6

4

4

1
ff. papírkép

3
ff. negatív

5

3

4

színes dia
4

4

– A másolat minősége 1-6 fokozatban (6 = legjobb)
– A másolás költsége 1-6 fokozatban (1 = legolcsóbb)

3.13. ábra: Az eredeti felvételből másolással előállítható 2-3. generációs fotótermékek

3.3.2. Nem fényképészeti felvevő rendszerek
A fényképészeti emulziókon túl a tereptárgyakról visszaverődő sugarak más érzékelőkkel is felfoghatok, illetve rögzíthetők. Ezek az érzékelők (szenzorok) részben igen szűk, részben viszonylag széles spektrumsávban működnek, és a közép- és távoli infravörös (hő-) tartományban emittált hullámok, illetve a visszavert
mikrohullámok érzékelésére is alkalmasak. Az érzékelés kiterjedhet felületekre, terepi vonalakra (profilokra)
és pontszerű tárgyakra.
A távérzékelés szempontjából az egész felületek felvételére, elterjedt szóhasználattal képalkotásra alkalmas felvevőrendszerek a legfontosabbak. A fényképészeti felvevőrendszerek esetében ez a megszokott értelemben vett optikai képalkotást jelenti, tágabb értelemben azonban ide soroljuk a nem fényképészeti úton készített felvételeket is. A nem fényképészeti felvevőrendszereket – bizonyos fokú önkényességgel – a következőképpen csoportosíthatjuk:
− optikai-mechanikai pásztázó letapogatók,
− elektro-optikai pásztázó letapogatók,
− televíziós felvevőrendszerek,
− mikrohullámú radiométerek,
− képalkotó radarrendszerek.
A pásztázó letapogató elnevezés helyett használatos meg a „soros letapogató”, vagy a külföldi szakirodalomból ismert angol eredetű „Scanner” (szkenner) kifejezés is.
3.3.2.1. Multispektrális digitális pásztázó-letapogatók
Ide tartoznak a ma használatos legfontosabb digitális adatgyűjtő rendszerek.
3.3.2.1.1. Optikai-mechanikai pásztázó letapogatók
Az optikai-mechanikai pásztázó letapogatás elvét a 3.14. ábra mutatja.
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3.14. ábra: Az optikai-mechanikai pásztázó letapogatás elve
Jelölések: h: repülési magasság, s: pászta szélesség,
Ω: teljes látószög, ω: elemi látószög, a · b: elemi képpont (pixel).
Az ábra szerint: a hordozóeszköz X-irányban halad, miközben egy forgó-lengő tükör vagy prizmarendszer Y rányban letapogatja a terepet. A képalkotás a képszélek felé növekvő panoráma-torzulással terhelt.
Az optikai-mechanikai pásztázó letapogatók a terepről visszavert vagy emittált sugárzást a repülés
irányára merőleges egymás után következő sávokban fogják fel.
A felvétel lehet monospektrális, vagyis egyetlen spektrumtartományban (más szóval csatornán vagy sávban) érzékelt, és multispektrális, vagyis egyidejűleg több csatornán regisztrált felvétel. A különböző szerkezeti megoldásoktól függetlenül, a terep letapogatása minden berendezésnél egy gyorsan lengő vagy forgó tükör, illetve prizmarendszer segítségével történik.
A tükör által bevetített összetett fényenergia csatornákra történő felbontásának módját az „Airborne Thematic Mapper” (ATM) optikai blokksémáján mutatjuk be (3.15. ábra).

3.15. ábra: Az „Airborne Thematic Mapper” (ATM) optikai blokksémája
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A multispektrális scannerekben a lengő vagy forgó tükörre jutó sugárzást még a detektorra érkezése előtt
spektrálisan felbontják. A spektrális felbontás különböző ismert fizikai megoldások, pl. dichroitikus szűrők,
prizma, optikai rács, vagy többrétegű félvezető detektor, segítségével történhet. A spektrálisan felbontott jelet csatornánként egy-egy elektronsokszorozó közbeiktatásával mérhető, illetve regisztrálható fényáramokká
alakítják. Az így kapott elektromos jeleket felerősítés után valamilyen tárolón (pl. mágnesszalagon vagy monitoron keresztül filmen) rögzítik. A rögzítés történhet a repülőgép (mesterséges hold) fedélzeten vagy közvetlen átvitellel földi állomáson.
A mágnesszalagos rögzítés többnyire egy ún. HDDT (= High Density Digital Tape) szalagra történik. Az
itt tárolt adatokat viszik át később a számítógépes feldolgozásra is alkalmas számítógép-kompatibilis, un.
CCT (=Computer Compatible Tape) szalagra. A távérzékelt adatok „képiesítése” a számítógép kimeneti egységein hajtható végre.
Az optikai-mechanikai pásztázó letapogatóknak a felhasználó számára legfontosabb műszaki adatai a következők:
− a felvételi csatornák száma,
− a csatornák spektrális tartományai;
− a geometriai feloldóképesség;
− az infravörös detektorok hőfelbontása;
− a teljes látószög (Ω);
− az elemi látószög (ω – a letapogató optika látószöge).
A geometriai feloldóképességet az elemi látószög határozza meg, értéket milliradiánban szokás megadni
(1 mrad = 0,0573o = 0,0637c). Az ω elemi látószög és a h repülési magasság ismeretében számítható a rendszer – nadírfüggőleges menten értelmezett – alap-feloldóképessége, vagyis az egyes képelemek (Picture
element =pixel) által lefedett a·b felület (3.17. ábra), az elemi foltméret vagy raszter.

a=b=h

ω

(3.5.)

1000

ahol ω mrad-ban értendő.
A repülési irányra merőlegesen a kép széle felé a nadírfüggőlegestől való távolság függvényében a torzulás növekszik:

h

ω

h

ω

a = 1000
, b = 1000
2
2
cos α
cos a

(3.6.)

ahol α – a nadírfüggőleges és a felvételi irány által bezárt szög.
A hőfelbontás a távoli infravörös pásztázóknál jelentkezik és megadja, hogy két leképzési hely között
mekkora hőmérsékletkülönbségnek megfelelő emisszióváltozás mérhető. Jóllehet ez az értek elméletileg a
0,1 oC-t is elérheti, a gyakorlatban az érzékelés időpontjában végzett, un. „hőalappontokban” végzett földfelszíni hőmérsékletmérésre is szükség van, amely viszont kiterjedt és rendkívül költséges földi ellenőrző hálózatot kíván meg. Figyelembe véve azt is, hogy a legtöbb tereptárgynál az emisszió a hőmérsékleten kívül az
anyag felületi tulajdonságaitól és nedvességtartalmától is függ, a 0,1 oC elméleti pontosságot a gyakorlatban
nem lehet kihasználni. A 3.5. táblázatban két optikai-mechanikai soros letapogató gyakorlati szempontból
legfontosabb adatait foglaljuk össze.
3.5. táblázat: A Landsat MSS és TM optikai-mechanikai pásztázók adatai
Felvevő rendszer

MSS (Landsat 1)
TM (Landsat 4)

Ω

ω

fok

mrad

11,5
15,0

0,086
0,042
0,170

A csatornák száma
LF
IV
KIV TIV
spektrumtartományban
2
2
3
1
2
1

Hőfelbontás
a TIV tartományban
o

C

0,5
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A táblázat rövidítései: LF – látható fény, IV – közeli infravörös, KIV – középső infravörös, TIV – távoli
infravörös, MSS – Multispectral Scanner, TM – Thematic Mapper (tematikus térképező rendszer).
3.3.2.1.2. Elektro-optikai pásztázó letapogatók
E rendszerekben a letapogatás optikai úton történik. Egy időben érkezik a félvezető detektorsorra a földfelszíni csík minden pixeléből az energia. A digitálisan készült felvételt a földfelszíni szabályos négyzetrácshoz
rendelt számokból álló vektorok sorozatának kell felfogni (képmátri x). A felvétel elrendezését a 3.16. ábrán
láthatjuk. A jelölések megegyeznek a 3.14. ábra jelöléseivel.

3.16. ábra: Az elektro-optikai felvételezés elve
Az elektro-optikai pásztázó letapogatók a terepet szintén a repülés irányára merőleges sávokban érzékelik. Az egyes sávok felvétele viszont – az optikai-mechanikai letapogatókkal ellentétben – egyidejűleg megy
végbe. Ezért a felvétel geometriája egyszerűbb: sávonként a légifenyképekhez hasonlóan a szigorú centrálperspektíván alapuló leképzést biztosít.
A felvevő berendezés alapvető részei az objektív, a soros érzékelő és az elektronikus vezérlőegység. A
soros érzékelő több ezer rendkívül kisméretű szilikon (szilíciumdioxid) fotódiódából (töltésérzékelő félvezetőből) áll, amelyek mindegyike érzékeli a fényt, azt elektromos töltéssé alakítja és tárolja addig, míg a töltést
az egyes cellákból egymást követően lehívják. A szilikondiódák fényérzékenysége jelenleg a λ=0,4 µm -1,0
µm spektrumtartományt fogja át, de belátható időn belül technikailag nem lesz akadálya a közép és távoli
infravörös tartomány érzékelésének sem.
A soros érzékelők mellett újabban hálózatos érzékelővel felszerelt CCD kamerákat is használnak. Ezekben a filmet töltéscsatolt érzékelők helyettesítik, a teljes képet egy időpillanatban rögzítik. A CCD kamerák
szigorúan centrálperspektív digitális képet szolgáltatnak minden felvételi álláspontra. A 3.17. ábrán az elektrooptikai letapogató működési elvét mutatjuk be.
A felvevőrendszer objektívje (3.17/a. ábra) – a fényképészeti és televíziós kamerákkal ellentétben – folyamatosan nyitva van. A diódasorok megvilágítása elektronikus vezérléssel igen rövid ∆t időközönként
megy végbe. Az egyes fotodiódák elektromos töltése a diódákra jutó sugárzási energiával aranyos. A megvilágítással azonos, ∆t időközönként az összes töltés a diódákkal párhuzamosan kapcsolt tárolóregiszterre kerül, ahonnan egy erősítő közbeiktatásával elektromos jelek formájában rögzítődik (3.17/b. ábra).
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3.17/a ábra

3.17/b ábra
3.17. ábra: Az elektro-optikai pásztázó vázlatos felépítése

Az elektrooptikai letapogatók geometriai feloldóképessége a repülés irányára merőlegesen az egyes fotodiódák érzékelő felületének a, szélességétől, a repülés irányában a ∆t megvilágítási időtől függ. Az a
raszterméret ekkor a’, a h repülési magasság és az f objektív fókusztávolság függvénye:

a = a'

h
f

(3.7.a)

vagy közelítőleg:

a≈

s
n

(3.7.b)

ahol s – a letapogatási vonal hossza és n – a soros érzékelő elemeinek száma. A repülési irányba eső b
raszterméret a ∆t-től és a v repülési sebességtől függ:

b = ∆t ⋅ v

(3.8.)

Az egyes képpontok elektromos jeleinek rögzítése az optikai-mechanikai letapogatókhoz hasonlóan mágnesszalagon történik. A felvétel lehet monospektrális egy széles, pl. pánkromatikus spektrumsávban (0,4-0,7
µm), vagy multispektrális, vagyis különböző spektrumtartományokban szimultán készített felvétel. Utóbbi
esetben több, a megfelelő spektrumtartományra érzékenyített érzékelőre van szükség.
Az optikai-mechanikai pásztázó letapogatókkal ellentétben az elektrooptikai pásztázó letapogatok sztereófelvétel készítésére is alkalmasak. A Stereo MOMS (= Modular Optical Multispektral Scanner, NSzK) felvevőberendezésben ugyanazon objektív képsíkjában egy diódasor helyett két párhuzamosan elhelyezett diódasort
alkalmaznak, amelyek egymástól való távolsága és az objektív fókusztávolsága határozza meg az α
konvergenciaszöget és ezzel a mélységérzékelési képességet (3.18./a. ábra). A francia SPOT (= Satellite Pour
Observation de Terre) távérzékelő műholdon működő HRV (= high resolution visible) elektrooptikai letapogató
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a repülés irányára merőlegesen dönthető (3.18./b. ábra). Mindkét berendezéssel minden egyes terepsávról kettő, egy közelítőleg a nadírfüggőlegesbe eső (állótengelyű) és egy ferde tengelyű felvétel készíthető.

3.18. ábra: Az elektro-optikai sztereó felvételezés elve
A 3.6. táblázatban néhány elektro-optikai pásztázó letapogatónak a felhasználó szempontjából fontos teljesítményadatait mutatjuk be.
3.6. táblázat: A MOMS 01 és a SPOT elektro-optikai pásztázó letapogatók adatai
Felvevőrendszer

MOMS 01
HRV/pánkromatikus (SPOT)
HRV/multispektrális (SPOT)

Ω

Érzékelő elemek

fok

száma
n

26o
4o
4o

6912
6000
3000

Csatornaszám

raszter-méret (a)
LF
IV
m
tartományban
16
1
1
13
1
16
2
1

Fókusztávolság
f
0,237
1,082
1,082

3.3.2.2. Sokcsatornás (hiperspektrális) képalkotó radiométerek
A fekete-fehér (pankromatikus) és a színes légifotók a földfelszínről visszeverődő fény teljes látható tartománya alapján alkotnak képet az emberi szem, mint meglehetősen durva felbontású spektrométer számára
érzékelhető formában, a multispektrális felvételek viszont külön-külön tárolják a bizonyos frekvenciasávokba eső fény visszaverődéseit.
A fény visszaverődése ugyanis függ a fény hullámhosszától, amit az agy különböző színek formájában értékel ki (látható kék: 0.4-0.5 µm, zöld: 0.5-0.6 µm, vörös: 0.6-0.7 µm,). A reflexiós spektroszkópia (visszavert fény színképelemzése) segítségével pontosabban tanulmányozhatjuk azt, hogy miként változik egy
anyag – szilárd kőzet vagy ásvány, amorf anyag, folyadék vagy gáz – felszínéről visszavert fény intenzitása a
hullámhossz függvényében. A spektrométerek az emberi szemnél sokkal nagyobb felbontással és lényegesen
szélesebb hullámhossz-tartományban képesek észlelni a fényvisszaverődéseket. A spektrális felbontás a még
biztosan felismerhető jellegzetes spektrum-alakváltozásnak (mintázatnak) a minimális spektrális szélességét
(hullámhossz-változási tartományát) jelenti általában a hullámhossz mértékegységében kifejezve. Ez az érték
a hordozható terepi spektrométerek és a hiperspektrális szenzorok esetén 10-12 nanometer. A spektrális min46

tavételezési intervallum az a minimális hullámhossz-változási tartomány, amelybe eső hullámhosszú fényvisszaverődéseket a spektrométer már nem különböztet meg egymástól, és egy átlagértéket képez. Ez terepi
spektrométerekre általában 2-3 nm mintavételezési követelményt ró, ha hiperspektrális felvételeket kell kiértékelni.
A vizsgált spektrális tartomány kiterjed az ultraibolya, a látható, a közeli infravörös, a reflektált infravörös és a termális infravörös tartományokra. (A termális infravörös tartományban már nemcsak visszavert, hanem emittált sugárzás észlelésére is van lehetőség, amely a kőzetek eltérő hőtehetetlenségére jellemző képet
szolgáltat.)
A képalkotó spektroszkópia (imaging spectroscopy) a reflexiós/sugárzási spektroszkópia alkalmazását jelenti a térbeli kép (légi felvétel) minden egyes pixelére vonatkozóan. A multispektrális távérzékelés során a
földfelszín ugyanazon kockájáról nem egyetlen kép, hanem a képek sorozata készül: a különböző csatornáknak megfelelő frekvenciasávokba eső fényvisszaverődésekből készült képeket külön-külön rögzítik.
Egy közönséges képsík X,Y koordináták segítségével írható le. A spektrális képek (spectral images) esetén van egy harmadik, az előbbiekre merőleges frekvenciatengely is, amely az előbbi tengelyekkel együtt
egy spektrális kockát (spectral cube) ír le. Az x-y tengelyekkel párhuzamos metszetek az adott pixelre vonatkozó hagyományos spektrum görbéket a frekvenciatengely x-y síkkal párhuzamos síkmetszetei pedig a különböző frekvenciasávokra vonatkozó spektrális képek sorozatát adják (lásd 3.19. ábra).
E háromdimenziós adattér több tíz vagy néhány száz megabyte terjedelmű adathalmazainak gyors és rugalmas kezelése, feldolgozása és átvitele a hiperspektrális távérzékelési technika alkalmazásának feltétele.
A képfelvevők (imager) különböző technikai megoldásokkal képesek összegyűjteni a képi információkat.
Kisebb csatornaszám esetén (multispektrális: néhány vagy néhányszor tíz csatorna) a különböző elemi képmezőket (pixeleket) egymás után tapogatják le ahhoz hasonlóan, ahogy a televízós képernyőn az elektronsugár gyorsan végigpásztáz, hogy egy kép kialakuljon (wisk broom imagers: lengő pásztázó felvevők). Sőt, a
különböző frekvenciacsatornákon felvett adatok is különböző időben adódnak, mert egy szűrősorozatot tartalmazó hengert forgatnak el gyorsan a kamera előtt. A hiperspektrális képfelvevők esetén a képek egyidőben történő felvételét – amikor a képeket nagyjából úgy veszik fel, ahogy egy közönséges kamera esetén is:
kioldó gombjának megnyomásával (push-broom imagers: gombnyomásra felvevők) – gyakran kombinálják
az előbbi technikával. A több száz csatornát tartalmazó ultraspektrális távérzékelők (amelyeket jelenleg az
égitestek megfigyelésére használnak) esetén több készüléket együttesen működtetnek, hogy maximális
mennyiségű adatot gyűjtsenek.

3.19. ábra: Hiperspektrális adatgyűjtés
A spektrális információ azokon az atomi folyamatokon alapul, amelyek a fény egy-egy anyag felszínéről
történő visszaverődéseit szabályozzák. A molekuláris, illetve kristályrács-kötésekre jellemző abszorpciós folyamatok a spektrum jellegzetes mintázatait hozzák létre, amit megfelelően sűrű mintavételezésű mérésekkel
(nagy csatornaszám) detektálni lehet. Megfelelően tervezett mérések tehát képesek detektálni különböző kémiai kötéseket, azaz elemeket, vegyületeket, ásványokat lehet megkülönböztetni. A spektrumok jellegzetes
mintázatai ásványok, kőzetek esetén nem függenek a megvilágítás intenzitásától és geometriájától.
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Az eddigi tanulmányok kimutatták, hogy azok az ásványok, amelyeket jól lehet detektálni és térképezni a
hiperspektrális módszerek segítségével, különösen fontos szerepet játszanak az elhagyott bányák okozta környezetvédelmi problémáknál. Kiváló lehetőséget kínál továbbá a hiperspektralis távérzékelés az agyagásványok részletes térképezésében, amely a talajtani, illetve az ezeken alapuló egyéb tudományos vizsgálatokhoz
nyújthat fontos információkat.
A reflexiós spektroszkópia tömeges alkalmazása – a terepi, hordozható változatokat is beleértve, amelyeket például fúrómagok vizsgálatára lehet használni – spektrális adatbázisok, spektrumkönyvtárak létrehozásával valósulhat meg.
A multispektrális felvevők frekvenciasávjai túl szélesek ahhoz, hogy a kőzetek abszorpciós sávjait detektálhassak. Így például bár a Landsat TM műholdvevő széles szűrőivel a 0,4-2,5 sávban 6 csatornán felvett
képek kombinációinak digitális feldolgozásával számos anyagtípus megkülönböztethető, spektrális trendek
térképezhetők, de az egyedi ásványok még nem ismerhetők fel.
A hiperspektrális képek kiértékelésénél a hagyományos – közvetlen vizuális megtekintésen alapuló – színes paramétertérképek helyébe egyre inkább a bonyolult matematikai algoritmusok bevetésével a képmező
pixeleinek automatikus osztályozása lép.
Ezeknek az új matematikai elemzési módszereknek az általános bevezetése a légifelvételek elemzésébe
meghonosítja hazánkban is azt az új tudományágat, amelyre általában az adatbányászat (data mining) kifejezéssel szoktak hivatkozni. Ez az új tudományág arra az új adatgyűjtési politikára épül, amely szerint olyan
szenzor technikával kell dolgozni, amelyek révén lehetőleg minél több információt lehet begyűjteni, az adatbeszerzés költségeinek csökkentése céljából. Az „adatbányászat” gyakorlatilag a keletkező hatalmas adattömegben próbál meg új összefüggéseket felfedezni, és ez által új információkat adni. Az európai terminológia
a képértés (image understanding) kifejezést alkalmazza a távérzékelt adatokban – beleértve a radar felvételeket is – rejlő többletinformációk szisztematikus kinyerésére.
A spektrális módszer teljesítőképessége a csatornák számával párhuzamosan, nő. A csatornák minden határon túli növelését nem az adatgyűjtés sebessége korlatozza: a TRW/NASA új hiperspektrális műholdja 3
másodperc alatt képes majd feltölteni 4 GB kapacitású adattárolóját, ezeket az adatokat azonban 20-30 percig
sugározza 2 MB/s átviteli kapacitású rádiókapcsolat útján. Az adatok földi alapfeldolgozása sem tud megbirkózni ilyen mennyiségű adattal.
A spektrális képek nagy része hasonló információt hordoz, csak a spektrum bizonyos sávjainál kialakuló
jellegzetes mintázatok jelentik a diagnosztikus információt. Ezeket a sávokat fel lehet térképezni a
hiperspektrális légi felvételek segítségével, amelyek ilyen formában kifejezetten a kutatás és a kísérletezés
fontos fázisát szolgálják. A műholdak sávkiosztása gondos tervezés eredménye, amely egyre több piaci
igényt tud majd kielégíteni alkalmasan választott csatornakiosztások segítségével. A csatornák száma ilyen
esetekben is ki fogja elégíteni a hiperspektrális felvételek kritériumait a jövőben, hiszen a kémiai kötések,
elemek, vegyületek ásványok, kőzettípusok térképezése a spektrum rendkívül finom, de a várakozásokat jelentősen felülmúló diagnosztikus értékű változásainak detektálásán alapul. A csatornák szükségszerű növelésének előnyeit a 3.19. ábrán láthatjuk. A 3.20.a. ábra 5 kategória hiperspektrális spektrumát mutatja, a
3.20.b. ábrán az ugyanezekre vonatkozó Landsat TM-felbontású spektrumok láthatók.
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3.20. ábra: Hiper- és multispektrális felbontású spektrumok összehasonlítása
Példaképpen a MIVIS-rendszert ismertetjük.
Az Olasz Nemzeti Kutatási Tanács (Consiglio Nacionale Ricerche (CNR)) 1994 óta üzemelteti a Daedalus Enterprises Inc. amerikai cég Daedalus AA5000 MIVIS hiperspektrális adatgyűjtő rendszerét számos európai ország területén, kísérleti projektek végrehajtására. A MIVIS-rendszert (Multispectral Infrared and
Visible Imaging Spectrometer) egy CASA 212 típusú repülőgép fedélzeti szenzoraként Olaszországban a
LARA projekt keretében próbálták ki 1994-96- ban környezetvédelmi feladatok megoldására.
A szkenner 104 csatornán működik, 4 spektrométerből áll, amelyek a következő hullámhossztartományokban működnek:
1. Látható tartomány:
20 csatorna
0,433-0,833 µm
sávszélesség: 0,02 µm
2. Közeli infravörös:
8 csatorna
1,15-1,55 µm
sávszélesség: 0,05 µm
3. Közepes infravörös: 64 csatorna
2,0-2,5 µm
sávszélesség: 0,009 µm
4. Termális infravörös: 10 csatorna
8,2-12,7 µm
sávszélesség: 0,34-0,54 µm
Tipikus repülési adatok:
Tipikus szkenneradatok:
repülési magasság:
1900-2000 m
Látótér:
pillanatnyi: 2,0 mrad
szelvény távolság:
1450 m
totális: 71,059o
repülési sebesség:
101 csomó
szkennelési szögsebesség: min.: 6,25 pászta/s
szelvény átfedés:
22%
ma x .: 25 pászta/s
navigáció:
GPS rendszer
mintavételi sűrűség: 1,64 mrad
helyzetérzékelő:
PAS rendszer
pixel szám: 755/pászta
súly: 220 kg.
A rendszer geometriai felbontása a földfelszínen 2-4 m.
3.3.2.3. Televíziós felvevőrendszerek
A televíziós felvevőrendszereket szintén az elektrooptikai rendszerekhez soroljuk. De míg az elektro-optikai
pásztázó letapogatok – mint már említettük – a terepet folyamatosan nyitott optikával sorról sorra érzékelik,
addig a távérzékelési célra használt televíziós kamerák – a legifényképező kamerákhoz hasonlóan – megfelelő időközönként történő megvilágítással nagyobb terepfelületek felvételére alkalmasak. Vagyis a folyamatos
TV-film felvétellel és az elektro-optikai pásztázó letapogatókkal ellentétben a távérzékelő TV-kamerák felvételei – a fényképekhez hasonlóan – zárszerkezet segítségével készülnek.
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3.3.2.3.1. Optikai-mechanikai televíziós felvétel
A 3.21. ábra az optikai-mechanikai televíziós felvételi mód jellemzőit mutatja.
Az optikai-mechanikai tv-rendszer (termovízió) elhelyezhető helikoptereken, repülőgépeken. Gyakori a
földfelszíni alkalmazása is. A felvételkészítés magassága (távolsága) néhány métertől több ezer kilométerig
terjed.
Felépítése: képfelvevő rendszer a detektorral; elektronikus jelfeldolgozó egység a képmegjelenítő monitorral; fényképezőegység. A képfelvevő rendszerben egy objektív felveszi a 2-5 mikrométer közötti hősugárzást, és egy kettős prizmarendszer síkjában képet alkot. A keletkező képet a prizmarendszer sorokra és oszlopokra bontja, és képpontonként továbbítja az infravörös detektorba. A detektor és az elektronikus rendszer
átalakítja a beérkező sugárzási jeleket. A képjelek egy katódcsőre, mint képernyőre kerülnek. A katódsugárcső eltérítését a képbontó kettős prizmarendszer vezérli. Így a katódsugárcsövön hagyományos „tv-képet”
kapunk. Ez a kép egy kiegészítő fotóberendezéssel rögzíthető.
A monitoron megjelenő képek geometriailag megfelelnek a centrális vetítés leképezésének, meglehetősen
nagy elrajzolással. A felvetélek felszíni feloldóképessége kicsi. Méretarányuk a tárgytávolság és a használatos objektív kameraállandójának függvénye. Egymást átfedő képek sztereókiértékelése elvileg lehetséges.
Optikai úton – kiegészítő fotóberendezéssel – a képintenzitás függvényében, színes felvételek is előállíthatók. Újabban színes monitorokon, az interpretáció megkönnyítésére, a leképezés közvetlenül színesben is elkészíthető. A termovíziós felvétel hibaforrása főleg az optikai rendszer elrajzolása, valamint a monitor és a
felvevőegység hatása adja. A helyszíni azonosítást hőillesztőpontok segítségével lehet megoldani.

3.21. ábra: Az optikai-mechanikai TV rendszer sémája
3.3.2.3.2. Elektro-optikai televíziós felvétel
A felvételkészítés jellemzőit a 3.22. ábra mutatja.
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3.22. ábra: Az elektro-optikai TV rendszer alapelve
A rendszer elhelyezhető a földfelszínen, helikopteren, repülőgépen, űrhajón, vagy mesterséges holdon. A
felvételkészítés magassága néhány métertől több ezer kilométerig terjedhet.
Felépítése: képfelvevő rendszer; elektronikus jelrögzítő és -továbbító; jelfeldolgozó és képmegjelenítő
egység. A képfelvevő rendszerben egy összetett optikai egység veszi fel a sugárzást és alkot képet. Ez az
egység (objektív) nagyon kis elrajzolású. Használatosak kis-, normál- és nagy látószögű objektívek.
A keletkezett képet egy elektronsugár letapogatja. A letapogatás eredménye a helyzetében és intenzitásában meghatározott képpontrendszer, ami közvetlenül képesíthető, vagy telemetrikus úton továbbítható, illetve tárolható. A leképezés egysége a katódsugárcső, ebben az eltérítést és a jelek intenzitását a képletapogató
rendszer szabályozza. Az elektronsugár másodpercenként 36-szor tapogatja le az egész képmezőt, így folyamatos tv-képet kapunk. A tárolt, illetve továbbított képi adatokat számítógép segítségével, képi formában
szintén rögzíthetjük.
A felvételek geometriailag hűek, jó minőségűek. Felbontóképességük nagy. Méretarányuk a repülési magasság és a használatos objektív kamaraállandójának függvénye. A képméretarány a képen belül állandó
(függőleges felvétel esetén) sztereókiértékelés egymást átfedő képek esetén lehetséges. Többcsatornás tvrendszerek alkalmazásával multispektrális felvételezés is lehetséges. Ekkor a különböző csatornák összegezését számítógépen végzik.
A televíziós rendszerek fő hibaforrása az optikai rendszer elrajzolása és az elektronikus rendszer szinkronizálási és feldolgozási hibája. Az atmoszféra hibaforrásaként a refrakció és az elnyelő képesség döntő lehet.
Távérzékelési szempontból kipróbált televíziós rendszerek működtek a LANDSAT 1-3 táverzékelő műholdakon.
3.3.2.4. Passzív mikrohullámú radiométerek
A mikrohullámú radiométer elhelyezhető helikopteren, repülőgépen, mesterséges holdakon. A felvételkészítés magassága néhány ezer métertől több ezer kilométerig terjedhet. Felépítése: antennarendszer és elektronikus felvevőegység; adatfeldolgozó és képrögzítő egység. Az antenna a repülési irányra, azaz y-irányra merőlegesen, vagy kúposan tapogatja le a terepet a repülőgép alatt. A letapogatás az antenna mechanikus mozgatásával, vagy az iránykarakterisztika elektromos változtatásával mehet végbe. Az antennáról a beérkező jelek
az elektronikus átalakító- és rögzítő berendezésbe kerülnek. Az adatok tarolhatok képrögzítéssel, illetve
mágnesszalagos tárolással. A képrögzítő egység katódsugárcsőből, optikai rendszerből és a repüléssel szinkron futó filmből áll. A katódsugárcső jelének intenzitását az antennára érkező elektromágneses sugárzás
erőssége, helyzetét pedig az antenna y-iranyú, vagy kúpos mozgása határozza meg. Az így modulalt jel az
optikai rendszerrel filmre rögzíthető. A felvett képsav méretaránya y-irányban a leképező rendszertől, x-(repülési)irányban pedig a repülőgép sebességétől függ. A felvételkészítés jellemzőit a 3.23. ábrán mutatjuk be.
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3.23. ábra: A radiométeres felvétel alapelve
3.3.2.5. Radarrendszerek
A távérzékelési célú felvevő rendszerek osztályozhatók aszerint is, hogy az elektromágneses energiát maguk
állítják elő, vagy természetes elektromágneses energiát használnak fel. Az előbbieket aktív, az utóbbiakat
passzív felvevő rendszereknek is nevezzük. Az eddig megismert rendszerek többségükben passzív rendszerek, csak az optikai-mechanikai pasztázó letapogatók között léteznek aktív rendszerek is.
A távérzékelési célra alkalmas radar-rendszerek között erdészeti célokra első sorban a képalkotó aktív radar-rendszerek jöhetnek számításba. E rendszereket erdőleltározás céljára a 70-es évektől kezdve alkalmazták tropikus és szubtropikus erdőterületeken. Az alkalmazás során a terepet a repülési irányra sávonként merőlegesen meghatározott frekvenciájú mikrohullámokkal „megvilágítják”.
A felvétel elvét a 3.24. ábrán mutatjuk be. Az ábrából láthatóan a felvételi sáv a repülés irányától „oldalra” fekszik. Innen származik az oldalazó radar elnevezés.

3.24. ábra: Oldalra pillantó radar
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A „mesterséges megvilágítás” miatt a terep felvételének időpontja a napszaktól, évszaktól, s mivel a mikrohullámok áthatolnak a felhőzeten, az időjárástól is független.
Az oldalazó radarrendszereknél ún. valós apertúra radart és szintetikus apertúra radart különböztetnek
meg. Mindkét rendszer adója igen rövid, meghatározott hullámhosszúságú és polarizációjú impulzusokat állít
elő és bocsát ki egy antennán keresztül ferdén a földfelületre (lásd. 3.24. ábra). A földfelszín tárgyairól viszszavert sugárzás ugyanazon antennán keresztül kerül a vevőre, amelyet az adóval egy elektronikus egység
köt össze. Utóbbi lehetővé teszi mind a visszavert sugárzás intenzitásának, mind a kibocsátás és vétel között
eltelt időtartamnak a rögzítését.
A valós apertúra radarok a visszavert sugárzási sávon belül az un. Doppler-effektus miatt fellépő frekvenciakülönbségeket nem veszik figyelembe. A szintetikus apertúra radaroknál viszont mérik a visszavert sugárzás frekvenciáját, és a képalkotáshoz csak a kibocsátott mikrohullámokkal koherens (azonos frekvenciájú), a
visszavert sugárzás igen keskeny középső sávjában levő hullámokat használjak fel. A visszavert sugárzás intenzitása és a futási idő alapján a felvevőrendszer elektronikus egysége videojelet állít elő, amelyből rendszerint katódsugárcső közbeiktatásával soronként építik fel a radarképet.
A radarkép repülési irányra merőleges „a” feloldóképessége az

a ≈ c ⋅ ∆t ⋅ cos β

(3.9.)

közelítő összefüggésből számítható. Az összefüggésben c – a fénysebesség, ∆t – egy impulzus időtartama. Az „a” és β jelölések az ábrán szerepelnek. Egy felvételnél a c · ∆t szorzat állandó, ezért az „a” érteke a
β szögtől függ. Minél nagyobb β értéke, annál kisebb cosβ
β és annál nagyobb „a”. Vagyis a repülési vonalhoz
közeledve a felbontóképesség romlik.
A valós apertúra radarnál a 3.24. ábrából jó közelítéssel:

b = s ⋅α

(3.10.)

Az α értekét radiánban adjak meg és az antenna 1 hosszának és az alkalmazott λ hullámhossznak függvénye:

α=

λ
l

,

ezért

b≈s

λ
l

(3.11.)

A (3.11.) összefüggésből adódik, hogy egy adott felvevőrendszer repülési irányba eső feloldása az s ferde
távolság növekedésével romlik. A feloldás az antennahossz növelésével lenne fokozható, de ennek repüléstechnikai korlátok szabnak határt.
A szintetikus apertúra radaroknál az elvileg más felvételi folyamat eredményeként a repülési irányban a
feloldóképesség a

b=

l
2

(3.12.)

egyszerű közelítő összefüggéssel adható meg, vagyis a feloldóképesség a felvételi sávon belül azonos és
nem függ a ferde távolságtól. A feloldóképesség annál jobb, minél rövidebb az antenna. Szintetikus apertúra
radarokat használtak a NASA SEASAT műholdján, valamint az ERS-1 első európai távérzékelő műholdon.
3.3.2.6. Sugárzásmérők, spektroradiométerek
A távérzékelési felvételek kiértékeléséhez földi referencia adatok szükségesek. Ilyen földi referencia adatok
a fotogrammetriában a felvételek abszolút tájékozásához, térképi vetületbe illesztéséhez szükséges illesztőpontok.
A felvételek tematikus kiértékeléséhez földi mintaterületeket kell kijelölni minden egyes térképezendő
kategóriában, hogy ezeknek a tematikus osztályoknak a jellemző spektrális jegyeit mintavételezzük, azonosítsuk és leírjuk.
53

Ebben a fejezetben a terepi radiometriai referencia adatokkal foglalkozunk elsősorban abból a célból,
hogy az atmoszféra hatását megbecsülhessük és az atmoszférikus torzításokat kiküszöböljük. Így a távérzékelő rendszer által gyűjtött jeleket a keresett objektum-osztályok azonosítására használhassuk.
A sugárzásmérők (spektroradiométerek) segítségével mérhető az elektromágneses sugárzás spektrális eloszlása. A pásztázókban alkalmazott érzékelőket, melyek a sugárzás térbeli eloszlását mérik, ebből a szempontból nézve képalkotó radiométereknek tekinthetjük. A földi referencia adatokat elegendő pontszerűen
mérni, ezért az erre a célra alkalmazott radiométereket nem képalkotó radiométereknek nevezzük.
A fentiekből következik, hogy ezeket az eszközöket a terepen, légi és űrbeli hordozóeszközökön egyaránt
megtaláljuk. A földfelszín által visszavert (kibocsátott) sugárzás mérésének szokásos módját mutatja a 3.25.
ábra.

3.25. ábra: A terepfelszín által visszavert sugárzás mérése
A spektroradiométerek fő részei:
− fényérzékelő detektorok,
− optikai rendszer (szűrők, prizmák, optikai rács),
− a mérőrendszer nyílásszögét lehatároló optikai rendszer.
A spektroradiométer spektrális érzékenyítését a spektrum azon tartományára kell biztosítani, amely tartományban dolgozik az adatgyűjtő rendszer, amelynek hitelesítéséhez a radiométert bevetjük. Az infra színes
légifényképezéshez pl. a 0,5–0,9 µm tartományra érzékenyített radiométert kell használni.

−
−
−
−
−
−
−

A spektroradiométereket az alábbi feladatokhoz használják:
a direkt napsugárzás és az égfény mérésére,
a földfelszín és a tereptárgyak által visszavert sugárzás mérésére,
az atmoszféra optikai sűrűségének becslésére,
a földfelszín által visszavert sugárzás irány szerinti eloszlásának mérésére,
légköri hőprofilok mérésére,
a légkör összetételének és a légszennyező anyagok koncentrációjának mérésére,
távhőmérésre.

3.4. Hordozóeszközök
Tulajdonkeppen nincs egyetlen légi eszköz sem, legyen az léggomb, léghajó, repülőgép, helikopter, rakéta
vagy műhold, amelyet távérzékelési célra nem használtak volna. A földön elhelyezett (fotogrammetriai) felvevőrendszerek erdészeti célokra kevésbe jelentősek, bár voltak biztató kísérletek – többek között az EFE
Földméréstani Tanszéken – egyes faállományjellemzők vizsgálatára. A leggyakrabban alkalmazott hordozók
mind a mai napig repülőgépek, de egyre növekvő jelentőségűek a műholdak is. A távérzékelő rendszerek
hordozóinak a megoldandó feladatok és alkalmazási területek szerinti áttekintését a 3.7. táblázatban adjuk
meg.
3.7. táblázat: Hordozóeszközök
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Hordozó

Felvételi
magasság

Felvételi
méretarány

Alkalmazás

Állványok, tornyok, helikopterek

–300 m

1:100–5500

Repülőgépek, helikopterek

300–3500 m

1:500–20 000

Nyomáskamrával felszerelt repülőgépek
Sugárhajtású repülőgépek

3 500–9 000 m

1:10 000–60 000

9–15 km

1:30 000–1:100 000

Földfigyelés, időjárás-megfigyelés,
nagyterületi

15 km
150–1500 km

1:100 000
1:1 000 000

leltározás

36 000 km
Földön kívül

–
–

Sugárhajtású repülőgépek, rakéták
Rakéták, műholdak, földkörüli űrállomások
Geostacionárius műholdak
Rakéták

Város- és közlekedéstervezés, építészet, régészet
Földmérési alap- és topográfiai térképezés, földhasználati leltározás

Világűrkutatás

A polgári célú távérzékelési feladatok igen különbözőek és általában nem akkora terjedelműek, hogy indokolt lett volna külön e célra szolgáló repülőgépeket kifejleszteni. Számos repülőgépet alakítottak viszont át
távérzékelési célokra. A nagyméretarányú egyes, többnyire ferdetengelyű felvételek kézi, nem mérőkamerákkal készíthetők tulajdonképpen bármilyen típusú repülőgépről. E típusú felvételek az erdészeti fotogrammetriában kisebb jelentőségűek.
A fotogrammetriában az állótengelyű felvételek készítésére a kétmotoros repülőgépek alkalmazása célszerű. Ezeknek törzse elől teljesen üvegből készül, előre, lefelé és lehetőleg oldalt is jó kilátást biztosít. A sorozatfényképező kamerát a gép fenekén levő – s zárhatóan kialakított – nyílás fölé helyezik. A repülőgép
személyzete minimálisan 3 főből áll: a pilótából, a repülőgépet irányító és a fényképezést vezető navigátorból és a mérőkamerát működtető műszerészből. A hazai légifényképezési gyakorlatban használt repülőgéptípusok: AN-2, AN-30, L-410 AF, PILATUS PC-6/A, Cessna 402.
A nagyobb magasságból készítendő felvételek céljára sugárhajtású repülőgépeket alkalmaznak. Ezeket
különböző, fényképészeti és nem fényképészeti felvevő-berendezésekkel szerelik fel, a repülési magasság
15-25 km-ig, szélsőséges esetben 100 km-ig is terjedhet. Ilyen magasságban azonban a repülőgépek és az
emberirányított űrhajók alkalmazása közötti határ már nem húzható meg egyértelműen.
Az űrhajózás fejlődése az 1960-as évektől kezdve új távlatokat nyitott a távérzékelés számára. Megjelentek az új hordozóeszközök: a rakéták, a műholdak, az űrállomások. A távérzékelés számára általában az ember nélküli űreszközök, az erdő- és mezőgazdálkodás számára ezen belül az ún. erőforrás-kutató műholdak a
legfontosabbak.
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4. Távérzékelési felvételek beszerzése

4.1. Légifelvételek készítése
4.1.1. A légifényképek fajtái
A légifényképeket (légifelvételeket) csoportosíthatjuk a felvételi irány és a fényképkészítésre használt kamera objektívjének nyílásszöge szerint.
Felvételi irány (tengely) alatt az objektív középpontján átmenő és a fénykép síkjára merőleges irányt értjük. Eszerint megkülönböztetünk nadír-, állótengelyű, ferdetengelyű és vízszintes tengelyű felvételeket. Szigorúan függőleges felvételi tengelyű nadírfelvételek nem készthetők, részben a repülőgép elkerülhetetlen
„káros” mozgásai, részben pedig amiatt, hogy a kamerához szerelt libella nem a függővonal irányát, hanem a
Föld, illetve a repülőgép gyorsulásának eredő irányát jelöli ki. A nadírfelvételek helyett valójában csak állótengelyű felvételek biztosíthatók, a felvételi irány néhány (10–30) fokkal eltér a függőlegestől. A lefényképezett terepről térképszerű benyomást nyújtanak. A legtöbb fotóinterpretációs feladathoz önmagukban is alkalmasak, de a centrálperspektív leképzés miatt, a geodéziai értelemben vett térképkészítéshez fotogrammetriai kiértékelő műszerekre van szükség.

4.1. ábra: A légifényképek csoportosítása a felvételi irány függvényében
A ferdetengelyű felvételek a függőlegestől 15°–75°-kal térnek el. Bár nagyobb területet fognak át és szemléltetőbbek is, az igen erősen változó méretarány miatt elsősorban nagy területek áttekintésére, geobotanikai
vizsgálatok céljára, esetleg meredek hegyoldalak térképezésére használják. Népszerűsége az ismeretterjesztési célú légifénykép atlaszoknak és üdvözlő lapoknak köszönhető. Vízszintes tengelyű légifelvételeket csak
egészen különleges esetben készítenek, jelentőségük a földi fotogrammetriában van.
A légifényképeket az objektív nyílásszöge szerint a 3.2. táblázatnak megfelelően csoportosíthatjuk. A 15
cm-es nyílásszögű objektívvel ugyanakkora terület lefedéséhez feleakkora magasságból fényképezhetünk, illetve a felvételek ugyanolyan repülési magasságból 4–szer akkora területet fednek le, mint a 30 cm-es normál nyílásszögűek, ezért sokkal gazdaságosabbak (4.2. ábra). A kiemelkedő, magas tereptárgyak mögött holt
terek keletkezhetnek, de a normál látószöghöz viszonyítva kedvezőbb előmetsző szögek adódnak, ezze1 pon56

tosabb helymeghatározást biztosítva. Ezért a légi fotogrammetriában a nagylátószögű felvételek alkalmazása
általánosnak mondható.

4.2. ábra: A normál és nagylátószögű objektív nyílásszöge

4.1.2. A légifelvételek készítése
Az állótengelyű felvételeket általában sztereoszkópikusan értékelik ki. Ezért a felvételeket úgy kell elrendezni, hogy a szomszédos fényképek egymást legalább 60%-ban átfedjék (4.3. ábra). Ez az átfedés biztosítja
azt, hogy minden egyes tereprész legalább két egymás után következő felvételen rajta legyen. A repülés irányába eső képek összessége a képsor.
A képsort alkotó képek közötti átfedést hossz- vagy bázisirányú átfedésnek nevezzük. Az egymással párhuzamos képsorok alkotják a tömböt. A kielégítő képcsatlakozás és az egyes képsorok közötti hézagok elkerülése céljából az egyes sorok között 20-30% ún. haránt irányú átfedést kell biztosítani (4.3. ábra).

4.3. ábra: A légifelvételek bázis- és haránt irányú átfedése
A repülés megkezdése előtt repülési tervet kell készteni. Ezt a lefényképezendő terület nagysága szerint
megfelelő méretaranyú térképre készítjük. Térképezési célból a repülési vonalakat általában kelet-nyugati,
vagy észak-déli irányban fektetjük, mert az egyes térképszelvényeken belül a kiértékelés így a leggazdaságosabb (4.4. ábra).
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4.4. ábra: A légifelvételek elrendezése
A repülési tervben az „L.1.Szabályzat a mérőkamerás légifényképezések megrendelésére, előkészítésére,
vizsgálatára és szolgáltatására” (1977.) előírása szerint a következő adatokat kell rögzíteni:
Munkaterület megnevezése.
1. Légifénykép anyag rendeltetése.
2. Filmtípus.
3. Fókusztávolság / képméret.
4. Átlagos képméretarány.
5. Sorok közötti átfedés.
6. Soron belüli átfedés.
7. Átlagos relatív repülési magasság.
8. Abszolút repülési magasság(ok).
9. Felvételi időköz.
10. Megengedhető leghosszabb Expozíció.
11. Repülendő sorok száma.
12. Összes fényképező repülési hossz.

13. Átlagos sorhosszúság.
14. Repülendő sorok iránya.
15. Szükséges képek száma, felhasználandó
film hossza.
16. A repülés kért időpontja.
17. Pontok előrejelölése.
18. Navigációs jelölések.
19. A repülési vázlat elkészítéséhez felhasznált térképszelvények.
20. A mellékelt repülési vázlatok száma.
21. Megjegyzések.

A repülési tervben rögzítendő műszaki paraméterek kiszámítása a képméretarány ismeretében, amelyet a
feladat függvényében választunk meg, az alábbi módon végezhető el.
A repülési magasságot (h) a légifénykép kívánt méretaránya szabja meg és függ a kamera állandójától, a
c-től (4.5. ábra).
t’
c

•
h
t
4.5. ábra: A kameraállandó, a repülési magasság és a képméretarány összefüggése
A repülési terv mellékletét képező repülési vázlatra láthatunk egy mintát a 4.6. ábrán.
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4.6. ábra: Repülési vázlat
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A 4.5. ábra szerint a képméretarány:

Mk =

t' c 1
= =
t h ak

(4.1.)

ahol: t' – a fénykép mérete,
t – a képi méretnek megfelelő terepi távolság,
ak– a képi méretarányszám,
c – kameraállandó.
Innen a repülési magasság:

h=

c
Mk

= c ⋅ ak

(4.2.)

Példa: c =152,35 mm
Mk = 1:10 000
ak =10 000
h ≈ 1520 m.
Az egyetlen felvétellel lefényképezhető terület nagysága:

T = t 2 = t '2 ⋅ a k2 = t '2 ⋅

2

h
2
c

(4.3.)

Példa: t' = 230 mm
ak= 10 000
T = 5,29 km2
A 4.4. ábra szerint p%hosszirányú átfedés mellett a szomszédos képek távolsága, a felvételi bázis (b):
%

b = t (1 −

%

%

h
p
p
p
) = t '⋅ a k (1 −
) = t ' (1 −
)
100
100
c
100

(4.4.)

Példa: p% = 60%
t' = 230 mm
ak =10 000

b = 0,23 ⋅ 10000(1 − 0,6) = 920 m
A sorszélességet (d= a képsorok közötti távolság) a 4.7. ábra alapján az alábbi összefüggésből számítjuk,
q% haránt irányú átfedés esetén:
%

%

%

h
q
q
q
d = t (1 −
) = t '⋅ a k (1 −
) = t ' (1 −
)
100
100
c
100

(4.5.)
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4.7. ábra: Sorok közötti (haránt irányú) átfedés
Példa: q% = 30%
t' = 230 mm
ak=10 000

d = 0,23 ⋅ 10000(1 − 0,3) = 1610 m
Az adott terület lefényképezéséhez szükséges felvételek számának (n) meghatározásakor ismernünk kell
az egyetlen felvétellel sztereoszkópikusan lefedhető terület nagyságát (Tst). Tst értéke a bázis– és haránt irányú átfedések ismeretében a 4.8. ábra szerint számítható.

4.8. ábra: Egy felvétellel sztereoszkópikusan lefedhető terület
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%

2
T st = t (1 −

%

%

%

p
q
p
q
)(1 −
) = t '2 ⋅ a 2k (1 −
)(1 −
)
100
100
100
100

(4.6.)

Példa: p% = 60%
q% = 30%
t' = 230 mm
ak =10 000
−8 8
2
T st = 5,29 ⋅10 ⋅ 1 (1 − 0,6)(1 − 0,3) ≈ 1,48 km

Ha Tf – fel jelöljük a teljes lefényképezendő területet, a szükséges felvételek száma:

n=

Tf
T st

(4.7.)

Példa: t' = 230 mm
ak = 10 000
p% = 60%
q% = 30%

n=

500
≈ 318 db kép
1,48

4.1.3. A légifényképezést befolyásoló tényezők
A légifényképezést részben a repülés körülményeitől, részben az időjárástól és az évszakoktól függő tényezők befolyásolják. A repülési körülményektől függő tényezők a képvándorlás, oldalgás, bázisirányú és haránt
irányú dőlés, magassági eltérés.
A felvételi bázis hossza (b) és a repülőgép sebessége (v) ismeretében kiszámíthatjuk a két szomszédos
felvétel készítése közötti időt, a kameraciklust (kc):
%

kc =

b
p
a
= t ' k (1 −
)
v
v
100

(4.8.)

A ∆kc Expoziciós idő alatt a repülőgép elmozdul. Az elmozdulás a légifényképen tetszőleges képi pont
repülési irányú ∆u nagyságú elmozdulását hozza létre. Ez az ún. képvándorlás. A ∆u értékét a 4.9. ábra alapján fejezhetjük ki.

4.9. ábra: Képvándorlás
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A repülőgép és vele együtt a kamera és a fénykép ∆ kc Expozíciós idő alatt s = v · ∆ kc értékkel elmozdul. Így a P pont P' képe helyett a fényképen P ' P ' = ∆u nagyságú vonaldarab képződik le. A POO' és
P ' P 'O' hasonló háromszögek alapján kapjuk:

∆u =

s
v ⋅ ∆k c
v ⋅ ∆k c
⋅c =
c=
h
h
ak

(4.9.)

Ezért az Expozíciós időt a repülőgép sebességével úgy kell összehangolni, hogy a ∆u vonaldarab a film
szemcsenagyságán belül essék (ekkor ∆u-t még pontként érzékeljük a fényképen).
Példa: v =150 km/h
∆kc =1/500 s
ak = 8000

∆u =

150 ⋅1000 ⋅ 1000 1
1
⋅
⋅
≈ 0,01 mm ∆
3600
500 8000

A képvándorlás kiegyenlítő berendezéssel ellátott korszerű polgári légifényképező kamerák lehetővé teszik hosszabb (1/100 mp) Expozíciós idők használatát is. Ezzel lehetőség nyílik alacsonyabb érzékenységű,
finomabb szemcsézetű filmek alkalmazására. A képvándorlás kiegyenlítő berendezések egyik megoldása a
síkba fektetett filmet az Expozíció pillanatában képsebességgel mozgatja.
Az oldalgás jelenségét az oldalszél hatása idézi elő (4.10. ábra).

4.10. ábra: Oldalgás
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Ha ugyanis a repülőgép oldalszélben repül, nem hossztengelyének irányában, hanem saját mozgásának és
a szél mozgásának eredő irányában halad. Ezért a repülőgép vezetője a gép tengelyét a szél felé fordítja
mindaddig, amíg haladási iránya egybe nem esik a megtervezett útvonallal (kurzusvonallal). Vagyis a gép
tengelye nem esik egybe a haladási iránnyal, a repülőgép oldalog
A légifénykép egyik főiránya (a mérőképnél a szemben levő keretjeleket összekötő egyenes (lásd 4.10.a.
ábra) általában egybeesik a repülőgép hossztengelyével. A 4.10.a. ábrából láthatóan ekkor a képek sarkosan
fedik egymást. Emiatt a képek átfedése nem kielégítő. Ennek részbeni kiküszöbölésére a kamerát ugyanakkora szöggel kell ellenkező irányban elfordítani, amekkora szöggel a repülőgépet a szél irányába fordították
(4.10.b. ábra). Az oldalgás hatása teljes mértékben nem kiküszöbölhető, a fennmaradó hatás a kép saját síkjában történő elfordulása (κ – kappa, a továbbiakban elfordulási szög).
Többnyire ugyancsak a szél hatására a fényképező kamera képtartója, illetve maga a film síkja eltér a vízszintestől. A felvételnek ez az ún. dőlésszöge (ν) a továbbiakban két komponensre bontható, a bázisirányú
dőlésre (ϕ) és a haránt irányú dőlésre (ω). Az elmondottakat a 4.11. ábrán szemléltetjük.

4.11. ábra: Képdőlés
Két szomszédos felvétel között a repülőgép, s vele a fényképező kamera magassági értelemben is elmozdulhat (∆z) (4.12. ábra).

4.12. ábra: Magassági eltérés
Az ω és ϕ értéke a kamerára szerelt szelencés libella, esetleg giroszkópikus stabilizációs berendezés segítségével korlátok közé szorítható, illetve a magassági eltéréssel együtt – különféle segédberendezésekkel
korlátozott pontossággal mérhető. A κ, ϕ, ω és ∆z értékek nagyobb mértékű kiküszöbölése a fotogrammetriai
kiértékelő műszereken a képek tájékozása során történik.

4.1.4. A légifényképezés időpontja
A légifényképezést döntő módon befolyásolja az időjárás, valamint a vegetáció. A fényképezési időszak
megválasztása a felvétel céljától függ. Az erdővel borított területeken a térképészeti célú légifényképezést a
vegetációs időszakon kívül végzik, nálunk rendszerint március elején-közepén. Ilyenkor viszont kevés a felhőtlen ég és a tiszta kilátás, úgyhogy minden alkalmat jól ki kell használni. Egyes fák, fasorok a fényképen
látható lombjukkal nem jelentenek hátrányt a térképezés szempontjából, ilyen területeken a légifényképezés
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kilombosodás után, de még gabonaérés előtt végzendő el. Ez az időszak nálunk kb. június hó elejéig tart. A
nyári hónapok csak a teljesen kopár területek fényképezésére alkalmasak.
Növényinterpretáció céljából a nyár eleje, a vegetációt ért károk (növénybetegségek, víz-stressz, környezetszennyezés által okozott károk) vizsgálatára a nyár vége (a lombhullásig terjedő időszak) a legalkalmasabb a légifényképezésre. Az erdészeti fotóinterpretáció szempontjából kívánatos a különböző fafajok felismerése. A legkedvezőbb a közvetlenül lombfakadás utáni, illetve az őszi lombszíneződés előtti időszak, vagyis kora tavasszal, illetve ősszel.
Elsősorban nyáron fordul elő, hogy kora reggel még felhőtlen az ég, de a levegő sűrű párával telített, ami
a felvételt sok esetben lehetetlenné teszi. A föld feletti légrétegek felmelegedésével ez a pára a felsőbb légrétegekbe kerül, ami felhőképződést idéz elő, a fényképezést ilyenkor a páraoldódás és a felhőképződés közötti
idő alatt kell elvégezni.

4.1.5. Illesztőpontok
A repülés megkezdése előtt megfelelően megválasztott terepi pontokat (illesztőpontokat) úgy kell megjelölni, hogy azok majd a légifényképen azonosíthatók legyenek. E pontok létesítésének célja kettős: elsősorban a
légifényképek térképi rendszerbe történő illesztésére, másodsorban – áttekinthetetlen terepen – a tájékozódás
megkönnyítésére, navigációs célokra szolgálnak. Az illesztőpontokat általában kereszt-, illetve kör formájában jelölik meg (4.13. ábra). A d értékét a képméretarányszám (ak) 40 000-ed részében szokás rögzíteni. Ez,
pl. az erdészeti célokra használatos kb. 1:12 000 képméretarány mellett legalább 25 cm.

4.13. ábra: Illesztőpontok jelölése

4.1.6. A légifényképek szolgáltatása és használata
A légifényképezés műszaki tervezésére, megrendelésére és a légifényképek használatára vonatkozó előírásokat az „L.1.Szabályzat a mérőkamerás légifényképezések megrendelésére, előkészítésére, vizsgálatára és
szolgáltatására” (1977.) tartalmazza. Az L.1. Szabályzat számos előírása mára érvényét vesztette. A Szabályzatban található táblázatok és diagramok segítik a légifényképezés tervezését. A 4.6. ábrán látható egy
minta a légifényképező repülés tervének elkészítéséhez. A Szabályzat előírásokat tartalmaz a légifényképek
minőségének ellenőrzésére, nyilvántartására, szolgáltatására, tárolására és archiválására.
A mérőkamerás légi fényképezés feltételeit az 1996. évi L X X VI. Törvény a földmérési és térképészeti
tevékenységről (Fttv) végrehajtására kiadott 21/1997. (III. 12. FM-HM együttes rendelet 21. §. határozza
meg. Ennek értelmében az állami alapmunka céljából végzett, valamint a bejelentési kötelezettség alá eső
földmérési és térképészeti tevékenységhez kapcsolódó mérőkamerás légi fényképezés elvi szakmai felügyelete a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) feladata. Ezt a feladatot a katonai földmérési és térképészeti szakterületen a Magyar Honvédség Térképészeti Hivatal (MH TÉHI) látja el. Újabban a magáncégek is
vállalnak légi fényképezést. Ezek az intézmények a megrendelő kívánsága szerint a légifényképek feldolgozását és kiértékelését is elvégzik. Az állami alapadatnak minősülő mérőkamerás légifényképek kezelése terén
a jogosultság ugyanígy megoszlik a FÖMI és az MH TÉHI közt (nyilvántartás, tárolás, szolgáltatás, archiválás). A légifényképek és űrfelvételek szolgáltatási díjait az Fttv végrehajtására kiadott 63/1999. (VII. 21.)
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FM-HM-PM együttes rendelet szabályozza. Az 1970 előtt készült légifelvételek nemzeti értéknek minősülnek. Ezeket a Hadtörténeti Múzeumban őrzik.
Nem mérőkamerás légifényképezést több intézmény végez (pl.: Vízgazdálkodási Intézet).
Légifényképeket rendszeresen és sokféle célból készítenek. Mielőtt új légifényképezésre gondolnánk, célszerű tájékozódni, hogy van-e a céljainkra alkalmas légifénykép. Ennek felhasználása lényegesen olcsóbb, de
a meglevő légifényképek műszaki paramétereiket tekintve (felvételi időpont, filmtípus, méretarány) gyakran
nem felelnek meg az elvárásainknak.
A légifényképezés költsége megoszlik, ha ugyanazt a képanyagot több felhasználó hasznosítja. Érdemes
tájékozódni, hogy más szervezet a kutatási területen tervez-e légifényképezést. Meg kell kísérelni az eltérő
igényeket kielégítő kompromisszumos megoldást találni.
Hasznos felkutatni a vizsgált területről készült archív légifényképeket, régi térképeket, melyek értékes információkat szolgáltatnak a táj évtizedekkel, évszázadokkal korábbi állapotáról az első katonai felmérésig
(1763–1787.) visszamenően.

4.2. Műholdfelvételek
4.2.1. A műholdas távérzékelés kialakulása és fejlődése napjainkig
A Föld első kozmikus felvétele 1946-ban készült egy „V-2” ballisztikus rakétáról, amelyet Whites-Lands (New
Mexikó állam) kilövőállomásáról bocsátottak fel 120 km-es magasságba. Az első műholdat, a SZPUTNIK-1-et a
Szovjetunióban bocsátották fel 1957. október 4-én, majd az USA-ban az EXPLORER-1 műholdat 1958. februárban. Ezután az automatikus űrállomások következtek: PIONEER-1 az USA-ban 1958. október 11-én és a
LUNA-1 a Szovjetunióban 1959. január 2-án. Különösen fontos volt az ember első űrrepülése. Jurij Gagarin
a VOSZTOK-1 űrhajó fedélzetén elsőként indult sikerrel az emberiség történetében a kozmikus térség meghódítására 1961. április 12-én.
Az első tudományosan értékelt felvételeket a Földről 1961. augusztus 6-án G. Sz. Tyitov készítette a
VOSZTOK-2 űrhajó fedélzetén, szeptemberben pedig a MA-4 MERCURY műholdról készült több száz színes felvétel. 1960-ban az USA-ban új érzékelő rendszer született, a TIROS-1 űrhajón televíziós észlelést alkalmaztak. A Föld sugárzásának az infravörös tartományban történő mérését először a TIROS-2 műhold végezte el 1962-ben és a KOZMOSZ-45 1964-ben.
Az 1964-ben felbocsátott NIMBUS mesterséges hold tökéletesebb televíziós technikával és magas felbontóképességű érzékelővel rendelkezett, így már alkalmas volt a földfelszín éjszakai érzékelésére is.
1964-ben a GEMINI-3 űrhajósai több tucat, majd pár hónappal később a GEMINI-4 űrhajósai több száz
színes képet készítettek kézi kamerával a Földről.
A fejlődés újabb állomásait jelentették a földfelszín hőlokációjáról a mikrohullámú tartományban a
KOZMOSZ-243 műhold által 1968-ban, a SZOJUZ-7 űrhajóról 1969-ben spektro-fotográfiával, az APOLLÓ-9 űrhajóról 1969-ben és az ERTS-1 műholdról 1972-ben többcsatornás pásztázással készült felvételek. A
70-es években, a Szovjetunióban számos SZOJUZ típusú űrhajóról és több SZALJUT űrállomásról készültek
különböző kamerákkal űrfelvételek.
A kozmikus képek értékelésének első tapasztalatai a meteorológia terén születtek meg (felhőzet, tengerek
jéghegyeinek vizsgálata, hótakaró kiértékelése). Később olyan tudományos művek jelentek meg, amelyek a
kozmikus módszerek geológiában, geomorfológiában, geobotanikában és a talajtanban történő felhasználásával foglalkoztak. Az USA-ban 1963-ban, a Szovjetunióban 1968-ban megkezdődött az űrtávérzékelés
eredményeinek rendszeres közlése.

4.2.2. A műholdpálya jellemző adatai
A műhold pályán maradását a nehézségi és centrifugális erő egyensúlya biztosítja. Vk az ún. körsebesség
vagy első kozmikus sebesség, amelyre a földfelszínen egy testet fel kell gyorsítanunk ahhoz, hogy a Föld
műholdjává váljék:
Vk = (go R)-2 = 7,9 Km / sec
(4.10.)
ahol:

go – a gravitációs gyorsulás a Föld felszínén
R – a Föld sugara.
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A fenti összefüggés csak a légellenállás hiányában áll fenn. A földi légkör fékezőleg hat a mesterséges
holdakra és bizonyos határon túl a súrlódási hő el is pusztítja azt. Mintegy 150-200 km az a minimális magasság, amelyen a mesterséges hold még megmaradhat. A mesterséges hold passzív élettartama, amíg a hold
a pályán maradhat a légsűrűség Exponenciális csökkenésének megfelelően felfelé növekedik, kb. 500 km-es
pályamagasság esetén már eléri az 1 évet.
Amennyiben a kezdősebesség az első kozmikus sebességnél kisebb, a test olyan ellipszis pályára kerül,
amelynek távolabbi gyújtópontja a Föld középpontja és így visszahull a földfelszínre. Ha a kezdősebesség
ennél nagyobb, a test olyan ellipszis pályára kerül, amelynek közelebbi gyújtópontja lesz a Föld középpontja,
miáltal, a Föld műholdjává válik. A sebesség további növelésével eljutunk a parabolikus vagy második kozmikus sebességhez, amikor a felbocsátott test parabola pályára jut, azaz végleg eltávolodik a Földtől.
A pályasík az egyenlítő síkját olyan egyenes mentén metszi, amely átmegy a földközépponton (4.14. ábra).
A műholdpálya jellemzői:
− keringési idő,
− inklináció – a műholdpálya síkjának az egyenlítő síkjával bezárt szöge,
− inkrementum vagy pályanövekmény – az a hosszúságkülönbség, amellyel az egyes pályák az egyenlítőn
követik egymást.
Megválasztható olyan egyenlítői pálya, hogy a mesterséges hold keringési ideje megegyezzék a Föld tengelykörüli forgásának idejével. Ebben az esetben a műhold keringése során az egyenlítőnek egy adott pontja
felett marad. Ezt a műholdpályát geoszinkron vagy geostacionárius pályának nevezzük (4.15. ábra). Mivel a
keringési idő kizárólag a műholdpálya magasságának függvénye, a keringési idő és a műholdpálya magassága kölcsönösen meghatározzák egymást. A geoszinkron pálya eléréséhez a műholdat megközelítőleg 36 000
km magasságba kell felbocsátani.

4.14. ábra: A forgó Földgömb és a műholdpálya
Az ún. retrográd kvázipoláris pálya esetében elérhető, hogy a mesterséges hold együtt jár a Nappal, azaz a
műhold az egyenlítőt mindig ugyanazon helyi időben metszi. Ez a napszinkron pálya (4.15. ábra).
Távérzékelési szempontból optimálisnak tekinthető:
A körpálya, mivel a műhold a pálya teljes hosszában ugyanazon távolságból végzi a megfigyeléseket.
Kvázipoláris pálya, amikor a műhold a keringését közel a meridiánok mentén végzi és így a megfigyelések szinte az egész Föld felszínére kiterjednek.
Napszinkron pálya, amikor a megfigyelések azonos napszakban, azonos megvilágítási viszonyok mellett
történnek.
Geoszinkron pálya, amikor a műhold mindig ugyanazt a területet látja, ezért a sarki térséget leszámítva a
megfigyelések időbeli folyamatossága szempontjából ideálisnak tekinthető.
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4.15. ábra: Kvázipoláris napszinkron pálya (NOAA) és a geoszinkron pálya (pl. METEOSAT)
A 4.15. ábrán a NOAA és a METEOR műholdak kvázipoláris napszinkron pályán, a METEOSAT,
GOES és GMS műholdak geoszinkron pályán keringenek.
Ilyen műholdpályákon működnek az ún. földfigyelő műholdak. Az erőforráskutató műholdas rendszerek,
más néven földfigyelő műholdak üzembe állításával megvalósult a földfelszín rendszeres, folyamatos megfigyelése. Erőforrás kutatásra, a környezetállapot globális megfigyelésére, meteorológiai megfigyelések céljára alkalmasak.

4.2.3. Földi erőforráskutató műholdas rendszerek
4.2.3.1. Landsat-rendszer
Az első nagyfelbontású földfigyelő műholdat (nagyfelbontású az a felvevőrendszer, amelynek pixelmérete
100 x 100 méternél kisebb), az amerikai ERTS-1 (mai nevén LANDSAT-1) műholdat 1972. július 23-án bocsátották fel. A LANDSAT-1 1972–77-ig üzemelt. Ezt követte a LANDSAT-2 és 3 műhold (1975-1983-ig).
A LANDSAT 1-2-3 műholdak mintegy 1 millió felvételt készítettek 1972-1983-ig. A LANDSAT 1-2-3. műholdpályát mutatja a 4.16. ábra.

4.16. ábra: A LANDSAT 1-2-3 műholdpálya
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A LANDSAT 1-2-3 műholdak kvázipoláris napszinkron pályán keringtek a Föld körül. A műhold a teljes
földfelszínt felvételezte, és azonos földrajzi szélességek esetében (nálunk 9.30–10.0 óra között) folytatott felvételezést.
A műholdak pályamagassága 920 km, visszatérési ideje 18 nap volt. A műholdak fedélzetén egy multispektrális digitális pásztázó (MSS = Multispectral Scanner, lásd a 4.17. ábrát) és visszatérő elektronsugarú
vidikon (RBV = Return Beam Vidicon, 4.18. ábra) működött. Az MSS-felvételek fő jellemzőit a 4.1. táblázat mutatja.

4.17. ábra: A LANDSAT 1-2-3 műholdak multispektrális digitális pásztázója

4.18. ábra: A LANDSAT 1-2 műholdak RBV kamerái
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A felhasználó számára fontos adatok a kép keretén található megírás (annotáció), illetve a mágnesszalagon a „Header”-ben található adatok. Ezek a következők:
− felvétel időpontja,
− a képközéppont (szubszatellita pont) földrajzi koordinátái,
− szenzortól és sávtól függő jellemzők,
− napmagasság – EL; és azimut – A, a felvétel időpontjában,
− ügynökség és projekt neve, azonosító szám.
A felvételek azonosítására szolgál a Landsat MSS felvételek nominális rendszere, ahol egyszerűen használható azonosító az út (oszlop) és sor száma (lásd a 4.19. ábrát).

4.19. ábra: Magyarország területét lefedő LANDSAT 1-2-3 felvételek
A LANDSAT-rendszert az NASA (National Aeronautics and Space Administration) üzemelteti. A Landsat 1-2-3 felvételek adatait a műhold fedélzetén mágnesszalagon tárolták, majd a földi vevőállomás körzetébe érve átjátszották. A földi vevőállomások közti kapcsolatot a DOMSAT műhold biztosította. Az adatok
központi tároló és elosztó állomása az EROS-Data-Center (Siou x Falls, Dél-Dakota) volt. Ezt a feladatkört
1984-től az EOSAT (Earth Observation Satellite) vette át.
Az adatok európai forgalmazását az ESA (Európai Űr Ügynökség) által erre a célra alapított EARTHNET
végzi. A vásárló kis formátumú fekete-fehér gyorsképeken (Quick-Look) tekintheti meg a felvételeket, hogy
megítélhesse azok minőségét (felhőfedettség van-e pl.). A gyorsképek az Internetről is megtekinthetők és letölthetők. A felvételek a földi vevőállomásoknál is megrendelhetők. Ezek Közép-Európára nézve az olaszországi Fucino, illetve a svédországi Kiruna.

−
−
−
−

A LANDSAT 1-2-3 felvételek a következő formátumokban vásárolhatók meg:
1 MSS felvétel (185 x 185 km) CCT – számítógép kompatibilis mágnesszalagon;
1 RBV felvétel (98 x 98 km) CCT – számítógép kompatibilis mágnesszalagon;
1 MSS csatornából (185 x 185 km) előállított fekete-fehér dia (1:1 000 000);
1 MSS színkompozit (185 x 185 km).
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Egy MSS felvétel 29 másodperc alatt készül el és soronként 2340 pixelből és kb. 2340 sorból áll. A kép a
Föld forgása miatt nem négyzet, hanem közelítőn parallelogramma alakú.
Az 1982. július 16-án felbocsátott LANDSAT-4 és az 1984. március 1-én pályára állított LANDSAT-5
fedélzetén az előző LANDSAT 1–3 műholdakon alkalmazott multispektrális pásztázó (MSS) mellett egy új
generációs, a korábbiaknál nagyobb térbeli és radiometriai felbontással rendelkező érzékelő, a Thematic
Mapper (tematikus térképező) működik. A LANDSAT 5 felvételező rendszereinek főbb jellemzőit a 4.1.
táblázat mutatja.
4.1. táblázat: A LANDSAT 5 felvételező rendszereinek főbb jellemzői
Érzékelő

Sávok
száma

EM spektrumtartomány
(nm)

MSS többsávos
pásztázó

1
2
3
4

495–605
603–698
701–813
308–1023

TM tematikus
térképező

1
2
3
4
5
6
7

450–520
520–600
630–690
760–900
1550–1750
2080–2350
10400–12500

Terepi
felbontás
(m)
80

Pásztázott
sávszélesség
(km)
185

30
185

120

A LANDSAT 4 rendszert és az adatokat továbbító TDRS (tracking and data relay satellite) távközlési
műholdak elrendezését mutatja a 4.20. ábra. A pályamagasság 713 km, a visszatérési idő 16 nap.

4.20. ábra: A LANDSAT-4 és a TDRS távközlési műholdak
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A Thematic Mapper adatok a jobb (30 x 30 m) geometriai felbontásból és az azonos (185 x 185 km)
képméretből következően soronként 6967 képpontból és 5965 sorból állnak. A 6. termális sáv felbontása
rosszabb: 120 m, de nagy jelentőségű a terepfelszín hőeloszlásának felvételezése szempontjából. A rendszer
radiometriai felbontása is jelentősen megnőtt az MSS-hez képest: az MSS csatornánként és képpontonként
64, a TM 256 „világossági értéket” vehet fel. Így az adatmennyiség is tetemesen megnőtt. 1 kép adatmennyisége: 7 csatorna x 5965 x 6967 = 291 Megabyte.
A LANDSAT 4-5 adatokat a felvétel készítésével szinkronban a geostacionárius pályán működő 2 TDRS
műhold segítségével közvetlenül a földi vevőállomásra sugározzák. A földi vevőállomáson az adatokat
előfeldolgozási műveletekkel megjavítják (pl.: rendszerkorrekció, panorámatorzulás, földgörbület és a földforgás által okozott torzulás megszűntetése, UTM vetületbe illesztés, radiometriai korrekció)

−
−
−
−
−

A LANDSAT TM adatok a következő formátumban vásárolhatók meg:
teljes kép mágnesszalagon (185 x 185 km);
negyed kép mágnesszalagon (97 x 97 km);
teljes kép, egy csatorna adataiból készült dia (185 x 185 km, 1:750 000);
negyed kép, egy csatorna adataiból készült dia (185 x 185 km, 1:400 000);
teljes kép, színes dia színkompozit (185 x 185 km).
A Magyarországot lefedő Landsat 4-5 felvételek elrendezését mutatja a 4.21. ábra.

A LANDSAT TM felvételek a legfontosabb alapanyagok a hazai műholdas távérzékelésben. A tapasztalatok szerint az egyes csatornák adatai az alábbi tulajdonságokkal jellemezhetők a felhasználó szempontjából:
l. sáv: 0,45-0,52 µm:

Úgy tervezték, hogy víztestek felszíni részeibe engedjen nagyobb betekintést, továbbá segítse a földhasználat-analízist és a vegetáció-térképezést (a talaj és a vegetáció elkülönítése örökzöld és lombhullató növények megkülönböztetése), a domborzati formák vizsgálatát.
2. sáv: 0,52-0,60 µm:
Elsődlegesen a vegetáció átlagos reflektancia-görbéjén mutatkozó, a látható zöld
sávban levő két klorofill-elnyelési pont közötti csúcs megfigyelését szolgálja, továbbá a sekélyvizű tavak és a vízszennyezettség vizsgálatát.
3. sáv: 0,63-0,69µm:
Legfontosabb sáv a vegetáció elkülönítésére és a vegetáción belüli különbségek jellemzésére (növénykárosodások kimutatása).
4. sáv: 0,76-0,90 µm:
A képen látható biomassza mennyiségének kimutatásában használható, ugyanakkor
segítséget nyújt a növényzet azonosításához és kihangsúlyozza a növényzet-talaj és
a föld-víz kontrasztokat.
5. sáv:1,55-1,75 µm:
Fontos a növényzettípus meghatározásában, a növényzet víztartalmának, a talaj
nedvességtartalmának kimutatásában, a száraz és vizes területek vizsgálatában, a
felhőzet és a hótakaró elkülönítésében.
6. sáv:10,40-12,50 µm: Termális infravörös sáv fontos a vegetáció osztályozásában és stresszanalízisében,
a különböző nedvességtartalmú talajok elkülönítésében, és alapja az egyéb termális
vonatkozású jellemzők vizsgálatának.
7. sáv: 2,08-2,35 µm:
Ez a sáv a különböző kőzetformációk elkülönítésében (ásványkutatás) játszik szerepet.
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4.21. ábra: A Magyarországot lefedő LANDSAT TM képek fedése és
a belőlük készített 1:100 000 méretarányú fotótérkép szelvények
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4.2.3.2. SPOT-rendszer
1986. február 23-án bocsátották fel a francia űrprogram keretében a SPOT-1 műholdat (SPOT – Systeme
Pour l'Observation de la Terre), mely a LANDSAT mellett a második földfigyelő távérzékelési műholdas
rendszer első tagja volt. (Később pályára állították a SPOT-2 műholdat az előzővel azonos adatgyűjtővel.
A kvázipoláris napszinkron pályán 832 km magasságban keringő műholdak visszatérési ideje 26 nap. Az
érzékelő 2 db (HRV – high resolution visible) függetleníthető, vagy összehangolt működésű nagyfelbontású
töltéscsatolt soros detektor rendszer (elektrooptikai pásztázó). A két párhuzamosan működtetett adatgyűjtő 3
km átfedéssel egyidejűleg 117 km széles sávban készíti a felvételeket (4.23. ábra)
A rendszer pankromatikus üzemmódban (P-modus), vagy multispektrális üzemmódban (X S-modus) működtethető. Egy sorban 6000 detektor a 60 x 60 km területet lefedő felvételen 10 x 10 m terepi felbontást biztosít. Multispektális üzemmódban 2-2 szomszédos pixel összevonásával a terepi felbontás 20 x 20 m. A 4.9.
táblázat a SPOT felvételek fontosabb adatait mutatja.

4.22. ábra: Függőleges tengelyű felvétel párhuzamos üzemmódban
4.2. táblázat: A SPOT felvételek főbb jellemzői
multispektrális
sávok:

X Sl (0.50-0.59 µm)
X S2 (0.61-0.68 µm)

látószög:
pixel méret
képméret
kódolás

pankromatikus

X S3 (0.79-0.89 µm)
4.13 fok
20 x 20 m
60 x 60 / 80* km
8 bit

adatmennyiség 27-76.5* Mbyte

P (0.51-0.73 µm)
4.13 fok
10 x 10m
60 x 60 / 80* km
6 bit DPCM (fedélzeten)
8 bit (előfeldolgozás után)
36-100* Mbyte

* a dőlési szögtől függően
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Sajátossága a rendszernek, hogy 27º határig oldalra tekintés biztosítható, ezáltal a 26 napos visszatérési
időn belül elvileg 11 alkalommal ismételhető a felvételezés (ez előnyös lehet a gyorsan változó jelenségek
ismételt felvételezése szempontjából, pl. árvíz esetében), illetve a ferde tengelyű felvételeken az átfedett területek sztereoszkópikusan kiértékelhetők (4.24. és 4.25. ábrák).

4.23. ábra: Ferde tengelyű felvétel

4.24. ábra: Sztereó felvétel
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A SPOT felvételeket a SPOT IMAGE forgalmazza. A választék:
SPOT pankromatikus felvételek:
• nyers adatok mágnesszalagon (60 x 60 km)
• előfeldolgozott, geometriai illesztéssel, illesztőpontokkal (60 x 60 km)
• f-f filmre írt, geom. illesztéssel, illesztőpontokkal (60 x 60 km, 1:200 000).
SPOT multispektrális felvételek:

• nyers adatok mágnesszalagon (60 x 60 km
• előfeldolgozott adatok geometriai illesztéssel, illesztőpontokkal (60 x 60 km)
• színes dia, geom. illesztéssel, illesztőpontokkal (60 x 60 km, 1:200 000).
A függőleges tengelyű felvételeket a LANDSAT- hoz hasonló módon az oszlopok (út) és a sorok számozása szerinti azonosítóval látták el, amely alapján a képek azonosíthatók és megrendelhetők. A 4.26. ábra
mutatja a Magyarország területét lefedő SPOT képek elhelyezkedését.
A SPOT felvételek alkalmazására ugyanazt célozták meg, mint a Landsat felvételek esetében, a térképezés geometriai pontosságának fokozása mellett. A SPOT felvételek alkalmasak bonyolult területek tematikus
térképezésére és változatos tájú régiók térképezésére, összevethetők kis méretarányú (1:60 000; 1:100 000)
légi fényképekkel. A városi úthálózat kiértékelése, az 1:50 000 méretarányú úthálózat térképezése 10 m-es
mintavétellel megoldható. Addig egyértelmű az interpretáció, amíg a leképződött tárgy nagyobb, mint egy
pixel (kivéve a vonalas létesítményeket, mivel itt a sajátságos spektrális viszonyokból adódóan kisebb méret
mellett is egyértelmű lehet a felismerés).
Az űrfelvételek nagy területre közel egy időpontra szolgáltatnak információt. Az egyidejűségben rejlő
előnyökön túl figyelembe kell vennünk azt is, hogy a magas repülésű légi fényképekből 60%-os soron belüli
átfedésnél az ország területére 2700 db-ot, 80%-os átfedésnél 5500 db-ot kell (külön-külön) teljes körűen
feldolgoznunk. Ezzel szemben a LANDSAT TM felvételekből 10 db fedi az országot, a SPOT anyagból pedig területfedés eseten ~63 db, sztereó párok esetén ~ 126 db.
A SPOT multispektrális anyaga helyett kiváló spektrális felbontása miatt célszerűbb a LANDSAT TManyagot előnyben részesíteni, természetesen szintetizálva a SPOT pankromatikus felvételekkel. A nagy felvételszám-különbség a feldolgozásra fordított időt nagyságrendekkel befolyásolja.
A szakirodalom az 1:50 000-es térképek felújítására még alkalmasnak tartja a LANDSAT TM anyagot is.
Ezt a megállapítást bizonyos fenntartásokkal fogadva elfogadható ugyanez a megállapítás a SPOT pankromatikus anyagáról. A fent említett fuzionálást (szintetizálást) légifelvételek bevonásával is végezhetjük,
ügyelve arra, hogy a különböző képanyagok közötti méretarány-különbség ne okozzon adatveszteséget.
Végül megemlítendő, hogy 1998 márciusában felbocsátották a SPOT-4 műholdat. A csatornák száma a
multispektrális üzemmódban 4-re nőtt. A korábbi X S 1-2-3 csatornát kiegészíti egy új, a közeli infravörös
tartományban működő csatorna a 1,58-1,75 µm tartományban, amelytől azt remélik a tervezők, hogy az új
felvételek még alkalmasabbak lesznek a talajnedvesség, a növényborítás és a növények levele nedvességtartalmának vizsgálatára és általánosságban javul a felvételek kontrasztja.
1999 nyarán bocsátották fel a Landsat-7 műholdat. Fedélzetén található az Enhanced Thematic Mapper
(ETM+), valamint egy új nagy felbontású pásztázó. Az ETM+ berendezés sokoldalúbb és hatékonyabb, mint
a korábbi TM berendezések, e tulajdonságai révén az általa szolgáltatott adatok felhasználhatók a globális
változások tanulmányozásában, a felszínborítás változásának nyomon követésében, nagy területű térképezésben.
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4.25. ábra: Magyarországot lefedő SPOT képek
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4.2.3.3. Meteorológiai műholdas rendszer
METEOSAT-program
Meteorológiai megfigyelésre olyan műholdas rendszereket alkalmaznak, amelyek geometriai felbontása kisebb, de alkalmasak az atmoszféra globális megfigyelésére és rövid időközönként gyűjtenek adatokat (4.15.
ábra). Legismertebbek a METEOSAT műholdak, amelyek 35 900 km magasságban az egyenlítő síkjában
geostacionárius pályán keringenek.
A METEOSAT műholdakat az ESA működteti. A METEOSAT-1 műholdat 1977. november 23-án, a
METEOSAT-2- t 1981-ben állították pályára.
A METEOSAT rotációs pásztázójának fontosabb műszaki adatai:
Spektrális tartományok:
0,4 – 1,1 µm
5,7 – 7,1 µm
10,5 – 12,5 µm
Pillanatnyi látómező;
0,064 mrad
Elemi képpont mérete:
2,3 – 4,0 km
Képelemek száma soronként: 5000.
Az 5,7 – 7,1 µm spektrális tartomány az atmoszféra nedvességtartalmának, a termális tartomány a felhőzet hőmérsékletének és vertikális eloszlásának mérésére alkalmas. A 30 percenként készített felvételek felvilágosítást nyújtanak a felhőzet mozgásáról, amely a szélsebességgel van kapcsolatban. A felvételek nagyon
fontos adatokat szolgáltatnak az óceánok nagy térségeinek hőmérsékletéről, amely az időjárás alakulásában
jelentős szerepet játszik. A lakott helyektől távoli nagy erdőtüzek is felfedezhetők e felvételeken.
A meteorológiai műholdas program részét képező más műholdak, mint pl. a NIMBUS, amelynek fedélzetén többek között mikrohullámú radiométer is található és az orosz METEOR műholdak, stb.
NOAA/AVHRR FELVÉTELEK
Az utóbbi időben a meteorológiai célra készített NOAA/AVHRR (NOAA – National Oceanic and
Atmospheric Administration; AVHRR – advanced very high resolution radiometer) felvételeket globális vegetáció vizsgálatra is sikeresen alkalmazzák. Nagy előny, hogy a felvételek hazai vevőállomáson rögzíthetők
(a METEOSAT felvételek is), lényegesen olcsóbbak, mint a LANDSAT és a SPOT, továbbá naponta 2 felvétel is rögzíthető.
A NOAA/AVHRR felvételek különösen a harmadik világ vegetációjának vizsgálatában jelentenek nagy
segítséget, mivel e területek feltártsága alacsonyabb fokú, kielégítő mennyiségben és megfelelő eloszlásban
nem állnak rendelkezésre nagyfelbontású űrfelvételek.
A NOAA/AVHRR felvételek fontosabb adatai:
Repülési magasság:
1450 km.
Térbeli felbontás:
1100 m.
Felvett sávszélesség:
2700 km.
Egy felvételen ábrázolt terület: 2 000 000 km2.
Spektrális felbontás:
1. csatorna: 580-680 nm.
2. csatorna: 720-1100 nm.
3. csatorna: 3550-3930 nm.
4. csatorna: 10 300-11300 nm.
5. csatorna: 11 500-12 500 nm.
Radiometriai felbontás:
1024 kvantálási szint.
4.2.3.4. IRS 1C-felvételek
Az indiai távérzékelés a Bhaskara-1 kísérleti műholddal 1979. júniusában indult. Az IRS-1 C távérzékelési
mesterséges holdat 1995. decemberében bocsátották fel. Az IRS-1 C igen jó felbontású felvételei iránt nagy
nemzetközi érdeklődés mutatkozott meg, így megszervezték annak Indián kívüli terjesztését is. Európában az
ELTROMAP (GAF Company) végzi az adatok vételét és forgalmazását.
AZ IRS-1C távérzékelési mesterséges hold adatai:
típus:
3-tengely stabilizált távérzékelő műhold
pálya:
közel poláris, napszinkron körpálya 817 km magasságban,
10.30 délelőtti egyenlítői leszálló ágban
inklináció:
98,69º
visszatérési idő: 24 nap
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A műhold szenzorai: 3 különböző CCD (Charged Coupled Devices), vonalsoros elrendezésű szenzor:
PAN – Panchromatic Camera.
LISS III – Linear Imaging and Self Scanning Sensor
3 sáv a látható és a közeli infravörös sávban (2., 3. és 4. sáv)
5. sáv a rövidhullámú infravörös sávban.
WiFS – Wide Field Sensor.
4.3. táblázat: Az IRS-1C felvételek jellemző adatai
PAN

LISS III.

WiFS

színképsávok

0,50 – 0,75 µm

3. sáv: 0,62–0,68 µm
4. sáv: 0,77–0,86 µm

térbeli felbontás

5,8 m

pásztázott terület

70 km (nadír)
90 km (max. látószög)

2. sáv: 0,52–0,59 µm
3. sáv: 0,62–0,68 µm
4. sáv: 0,77–0,86 µm
5. sáv: 1,55–1,70 µm
2. sáv: 23,5 m
3. sáv: 23,5 m
4. sáv: 23,5 m
5. sáv: 70,5 m
2. sáv: 141 km
3. sáv: 141 km
4. sáv: 141 km
5. sáv: 148 km

felvételi sáv
változtathatósága

+/- 26º (+/- 398 km
a nadírtól számítva)

188,3 m

810 km

A 4.27. ábra mutatja a Magyarországot lefedő IRS-1C felvételek elrendezését, a 4.28. ábra a széles látószögű (WIFS), a teljes multispektrális (LISS) és a kislátószögű pankromatikus (Pan) képek egymáshoz való
viszonyát, a 4.29. ábra pedig a pankromatikus képek elhelyezkedését a LISS sor/oszlop rendszerében.

4.26. ábra: A Magyarországot lefedő IRS-1C felvételek elrendezése
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Az adatfogadó és feldolgozó állomás Európában Neustrelitz. Az adatokat az EUROMAP (GAF Company). Forgalmazza Európában. A forgalmazott termékek:
Előfeldolgozás: geometriai és radiometriai korrekció.
Termékek:
digitális formában CD, DAT kazetta fekete-fehér, színes kompozit felvételek filmen és
nyomtatott formában.

4.27. ábra: A WIFS, LISS és a Pan képek egymáshoz való viszonya

4.28. ábra: A Pan 70 és Pan 23 képek a LISS sor/oszlop rendszerében
Beszerezhető nyers (nem transzformált) képek:
Szenzor Képméret
Pixelméret
PAN
teljes kép (70 x 70 km)
5m
negyed kép (23 x 23 km) 5 m
LISS-III teljes kép (141 x 141 km) 25 m
negyed kép (70 x 70 km) 25 m
WIFS
teljes kép (806 x 806 km) 180 m.
Várhatóan pályára állítják az IRS-1C-vel teljesen megegyező IRS-1D távérzékelési műholdat. Ez lehetővé teszi a felvételi időpontok közötti időtartam felezését, 12 napra történő csökkentését.
4.2.3.5. Radar-rendszerek
A műholdas radarfelvételek közül Magyarországon főképpen ERS-SAR radarfelvételekkel találkozunk, ezért
ezt a rendszert ismertetjük röviden.
1991 júliusában bocsátotta fel az Európai Űrügynökség (ESA) az első európai távérzékelési mesterséges
holdat, az ERS-1-t (Euroropean Remote Sensing Satellite). Ez volt ekkor a legnagyobb és legjobban felszerelt, Európában készült, sokcélú felhasználásra rendeltetett mesterséges hold, melynek fedélzetén a Föld
megfigyelésére szolgáló aktív mikrohullámú érzékelők és az azokat kiegészítő berendezések találhatók:
SAR szintetikus apertúrájú radar, mely két üzemmódban működik:
Képfelvételezési üzemmód: A kb. 785 km magasságú pályán áthaladó mesterséges hold SAR berendezése
a föld felszínéről időjárás-független, kb. 15 m geometriai felbontású radarfelvételeket készít, mintegy 100
km sávszélességben az óceánok, sarki zónák, partvidékek és a szárazföld felszínéről.
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Hullám üzemmód: A SAR berendezés – az óceánok felett áthaladva – 200 km-ként 5 km x 5 km területekről hullám spektrum felvételeket készít, amelyek információt szolgáltatnak az adott területi egység hullámzási adatairól (hullám magasság és hullámzás iránya). A domináns hullám adatok automatikus rögzítése
nagymértékben hozzájárulhat a tengeri előrejelzési modellek továbbfejlesztéséhez:
Szélszóródás-mérő (Wind scatterometer) a SAR antennával együtt három antennája segítségével méri a
tengerfelszín felett a szél sebességét és irányát.
Pásztázó radiométer – (Along Track Radiometer) a tenger felszín és a felhők felső rétege hőmérsékletének nagypontosságú mérését végzi.
PRARE egység – földi transzponder állomások adatainak felhasználásával geodéziai mérések céljára készült (tönkrement).
Laser reflector – földi lézer állomások segítségével a mesterséges hold pályaadatainak nagypontosságú
meghatározására szolgál.
Radar magasságmérő (Radar altimeter) a tengerfelszín magassági adatait méri.
Összehasonlítva a jelenleg működő távérzékelési műholdakkal, az ERS bizonyos paraméterek mérésében,
adatok szolgáltatásában, mint pl. a tenger állapot, tenger feletti szél, óceán cirkuláció, tengerszint, jégborítottság meghatározás – egyedülinek számít. A mesterséges hold pályaadatai lehetővé teszik azt, hogy szárazföldi területekről is készítsen nagyfelbontású mikrohullámú radar felvételeket. A FÖMI Távérzékelési Központban 1996-ban kezdődött egy ESA SAR alkalmazási projekt, amelyben az ERS SAR adatok mezőgazdasági haszonnövény területek becslésére való alkalmasságának vizsgálatával foglalkoznak.
4.2.3.6. Mérőkamerával készített űrfelvételek
Több alkalommal készítettek ember által vezetett, illetve automata műholdakról és űrállomásokról mérőkamerás űrfelvételeket is (Space Shuttle Misszió, stb.). A viszonylag alacsony, kb. 200 km magas pályán keringő műholdakról rendkívül jó felbontású felvételek készíthetők.
KOZMOSZ multispektrális űrfelvételek
Mind az USA-ban, mind a Szovjetunióban rendszeresen készítettek nagyfelbontású mérőkamerás űrfelvételeket katonai felderítési célokra. A mérőkamerás felvételezés a Szovjetunióban nagyobb jelentőséggel bírt. A
felvételek a titkosságát az USA-ban 1995-ben feloldották, később Oroszország is kezdte árusítani e képeket.
A KOZMOSZ és más műholdakról TK-200, TK-250, TK-350 KVR-1000 kamerákkal készültek a felvételek,
amelyek felbontása 30, 20, illetve 10 m. A KVR-1000 kamerával készített felvételek geometriai pontossága
2 m. A felvételeket egyidejűleg három spektrális sávban (500-600, 600-700, 700-850 nm) programvezérléssel készítették fekete-fehér, valamint színes, vagy az 580-850 nm-es sávban spektrozonális hamis színes fotóemulzióra. A mintegy kéthetes felvételezési idő után a filmeket a visszatérő kapszulában hozták le.
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5. A légifényképek fotogrammetriai kiértékelése
A fénykép – geodéziai, térképészeti értelemben – a földfelszín kiválasztott részének egy ponton (a vetítési
középponton) átmenő vetítősugarakkal létrehozott centrális vetülete, a térkép viszont egymással párhuzamos
vetítősugarakkal létrehozott ortogonális vetület (5.1.a és 5.1.b ábrák). A kiértékelés célja a centrális vetület
átalakítása az ortogonális vetületté.

5.1. ábra: Ortogonális és centrális vetítés
Egyetlen kép a lefényképezett tárgypontok helyzetére vonatkozóan csak egyetlen mértani helyet határoz
meg, hiszen adott, tetszőleges vetítőugaron levő bármely pont képe ugyanaz a P' pont (5.2. ábra). K-val a
képsíkot, O-val a vetítés középpontját (vetítési centrum) jelöljuk. Egyetlen kép alapján tehát az átalakítás
csak sík terep eseten végezhető el egyértelműen.

5.2. ábra: Egy kép alapján a kiértékelés csak sík terep esetében egyértelmű
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Térbeli tárgyak térképezésekor ugyanarról a területről két különböző álláspontból készített fényképre van
szükség. Az első esetben az átalakítás alapja az egyes légifénykép, a másodikban a képpár. Ennek megfelelően különböztetjük meg az egyes légifényképek (egyképes, vagy síkfotogrammetria) és a képpárok kiértékelését (kétképes, vagy sztereofotogrammetria).

5.1. Egyes légifényképek kiértékelése
Az egyképes fotogrammetria eljárásai a centrális vetület alábbi törvényszerűségein alapulnak:
A centrális vetületben az egyenes képe egyenes. A vetítési középponton áthaladó egyenesek képei pontok
(5.3. ábra). S-sel a terep (térkép) vízszintes síkját, K-val a képsíkot, O-val a vetítési középpontot jelöljük. Az
AB egyenes szakasz képe A' B ' , az AC egyenes szakasz képe A'.

5.3. ábra: A centrális vetület törvényszerűségei: a vetítési folyamat megfordítható
Az AB egyenes szakasz által meghatározott „e” egyenes I végtelen távoli pontjának képe az egyenes
iránypontja (I'). Az I' az O vetítési középponton áthaladó, az „e” egyenessel párhuzamos egyenesen fekszik.
Ezért a párhuzamos egyenesek iránypontjai egybeesnek (pl. „g” egyenes iránypontja szintén I').
A képsíkbeli párhuzamos egyenesek (pl. g’, f’) a terepsíkban az f és g egyenesek Eg ún. eltűnési pontjában futnak össze. Az „e” egyenes eltűnési pontja az Ee. Az eltűnési pontok egy egyenesen, az eltűnési vonalon helyezkednek el. Az eltűnési pontból a vetítési középponton át húzott vetítési sugár párhuzamos a képsíkkal. Ez a vetítési sugár a végtelenben döfi a képsíkot, tehát az eltűnési pont képe a végtelenben van. Fentiekből következik, hogy a képsík és a terepsík felcserélhetők, azaz a vetítési folyamat megfordítható. Az eltű-
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nési pontok tehát úgy is tekinthetők, mint a képsíkbeli párhuzamos egyenesek iránypontjai a terepsíkban, I’
és If’ pedig úgy, mint a g,’ és f’ egyenesek eltűnési pontjai a képsíkban.
Az S síkra merőleges, függőleges párhuzamos egyenesek iránypontja a vetítési középponton áthaladó
függőleges döféspontja a képsíkkal. A neve képnadírpont N’ (5.4. ábra), a megfelelő pont a terepen a terepnadírpont (N). Az AB függőleges szakasz képe az A' B ' , a CD képe C ' D ' . A* és C* a függőlegesek döféspontja a képsíkkal. Pl. a légifényképen ábrázolt házak függőleges élei a képnadírpontban futnak össze.
A terepsík képe nyomvonalával (tt) és irányvonalával (hh) jellemezhető. A nyomvonal (az ún. perspektív
tengely) a terepsík metszésvonala a képsíkkal, az irányvonal pedig a sík végtelen távoli egyenesének kepe.
Utóbbi a terepsíkkal párhuzamos és a vetítési középponton áthaladó sík metszésvonala a képsíkkal. Ha a terepsík vízszintes, az irányvonal neve képhorizontvonal. A képhorizontvonal a vízszintes képsíkkal párhuzamos bármely sík irányvonala, ezen helyezkednek el az összes vízszintes síkon levő egyenesek iránypontjai.
Egy terepsíkbeli alakzat és képe csak akkor hasonló, ha a terepsík és a képsík párhuzamosak. Ez esetben
mind a nyomvonal, mind a képhorizontvonal a végtelenben vannak.

5.4. ábra: A centrális vetület törvényszerűségei: képnadírpont
A terepsík alakzatai a képsíkban a vetítésből adódóan vetületi (projektív) torzulásokat szenvednek. Megváltoznak a szögek és a hosszak. Az ábrázolásnak azonban vannak olyan tulajdonságai, amelyek a vetítéssel
nem változnak. Ilyen az egy egyenesen fekvő négy pont kettősviszonya, amely a terepsík és a képsík párhuzamosságától függetlenül a centrális vetítés során megmarad. A kettősviszony alapján egy terepsíkbeli pont
helyzete képe alapján visszaállítható. Tekintsük az 5.5. ábrát!
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5.5. ábra: Kettősviszony
Legyenek A, B, C, D az S terepsíkban fekvő tetszőleges „e” egyenes pontjai, A’,, B’, C’, D’ pedig az „e”
egyenes e’ képén az A, B, C, D pontoknak megfelelő pontok. Fejezzük ki az azonos „m” magasságú háromszögek kétszeres területét:

AC ⋅ m = OA ⋅ OC ⋅ sin ( AOC )
BC ⋅ m = OB ⋅ OC ⋅ sin (BOC )
AD ⋅ m = OA ⋅ OD ⋅ sin ( AOD )

(5.1)

BD ⋅ m = OB ⋅ OD ⋅ sin (BOD )
Osszuk el az első összefüggést a másodikkal, s a harmadikat a negyedikkel. Kapjuk:

AC ⋅ m = OA ⋅ OC ⋅ sin ( AOC )
BC ⋅ m = OB ⋅ OC ⋅ sin (BOC )
(5.2.)

AD ⋅ m = OA ⋅ OD ⋅ sin ( AOD )
BD ⋅ m = OB ⋅ OD ⋅ sin (BOD )
Az első összefüggést elosztva a másodikkal, az A, B, C és D pontok kettős viszonyát kifejező összefüggéshez jutunk:

ε=

AC BD sin ( AOC ) ⋅ sin (BOD )
⋅
=
BC AD sin (BOC ) ⋅ sin ( AOD )

(5.3.)

Hasonló levezetéssel az m' magasságú háromszögek kétszeres területei alapján

ε=

A' C ' B ' D ' sin ( AOC ) ⋅ sin (BOD )
,
⋅
=
B ' C ' A' D ' sin (BOC ) ⋅ sin ( AOD )

(5.4.)

amivel állításunkat igazoltuk. Négy pontra természetesen azok minden elképzelhető sorrendjében felírhatjuk a kettősviszonyt. A vetítésnek ezt a projektív tulajdonságát az egyképes fotogrammetria egyik grafikus
eljárásánál, a papírcsík eljárásnál alkalmazzák közvetlenül.
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5.1.1. A légifénykép nevezetes pontjai és vonalai. A légifénykép geometriai torzulásai
A nevezetes vonalak és pontok közül az eddigiekben megismerkedtünk a képhorizontvonal, az irány- és eltűnési pontok, a képnadírpont fogalmával. Az 5.6. ábrából láthatóan a fekete-fehér vagy a színes negatív kép
a vetítési középpont mögött keletkezik. A pozitív kép ekkor – elméletileg – a vetítési középpont előtt helyezkedik el. Ilyen helyzetet tűntetnek fel az 5.3., 5.4. és 5.5. ábrák is.

5.6. ábra: A légifénykép nevezetes pontjai és vonalai
Az 5.6. ábrán h a repülési magasság, hT a vetítési középpont tengerszint feletti magassága. Az O vetítési
középpont talppontja a képsíkon az F képfőpont, „c” a kameraállandó. Az F képfőpont helyzetét a képsíkban
a keretjelekkel meghatározott képkoordináta-rendszerben adjuk meg. E koordinátarendszer kezdőpontja a keretjeleket összekötő egyenesek metszéspontja, a K képközéppont (lásd 3.11. ábra). Ideális esetben F = K. A
képfőpontot a vetítési középponttal összekötő egyenes a felvételi irányt jelöli ki. N' a képnadírpont, N a terepnadírpont. A felvételi irány és a nadírfüggőleges közbezárt ν szöge a kép dőlésszöge, a nadírtávolság
vagy nadírszög. A felvételi irány és a nadírfüggőleges szögfelezője a képsíkot az Sz' szögtartó pontban döfi.
A szögtartó pont az egyetlen hely a légifényképen, amelyből kiinduló irányok és szögek torzulást nem szenvednek, vagyis megegyeznek a terepsíkbeli Sz pontban mérhető irányokkal és szögekkel. Fontos szerepe van
ott, ahol a képen mért szögekre van szükség. Ilyen az egyképes fotogrammetria alappontsürítési eljárása, a
radiális háromszögelés (lásd. 5.3. fejezet).
Az ortogonális vetületi térképhez képest a légifényképen különböző torzulások jelentkeznek. Ilyenek a
magassági, a képdőlés miatti torzulások, az objektív elrajzolás hibája, a refrakció és a földgörbület hatása. A
továbbiakban a magassági és a képdőlés miatti torzulást tárgyaljuk. Az objektív elrajzolási hibájára az
5.2.2.3.1. fejezetben térünk vissza.
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5.1.1.1. A magassági torzulás
E pontban a képsíkot szigorúan vízszintesnek, vagyis a felvételi irányt szigorúan függőlegesnek tételezzük
fel. A magassági torzulás hatását az 5.7. ábrán mutatjuk be.

5.7. ábra: Magassági torzulás
Az S viszonyító sík felett elhelyezkedő pontok (az ábrán A) a képen a kép széle felé, a viszonyító sík alatt
levő pontok (az ábrán C) a kép közepe irányában mozdulnak el.
Az ábrán h az S viszonyító sík (átlagos képsík vagy megfelelő méretarányú kicsinyítéssel a térkép síkja)
feletti magasság. Az S sík felett a ∆hA, illetve alatta ∆hC értékkel fekvő A és C terepi pontok térképi helyzete Ao és Co. A pontok képe a fényképen (A') és (C') helyett az A' és C' helyzetben keletkezik, más szóval, a
terepi pontok fényképen jelentkező magassági torzulása ∆ A = ( A' ) A' és ∆ C = (C ' )C ' . A megfelelő

r'

r'

torzulások a viszonyító síkban ∆rA és ∆rC. Az ábrából leolvasható az alábbi összefüggés:

r'
c

(5.5.)

r'
c ⋅ at

(5.6.)

∆r = ∆h ⋅
Ez az at méretarányú készítendő térképen

∆ r t = ∆h ⋅
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helyzeti hibát jelent. Ha most a magassági torzulásból eredő helyzeti hibát az elérhető ábrázolási pontosságnak megfelelően
∆rt = 0,1 mm = 0, 0001 m-ben
maximáljuk, úgy pl. c =150 mm, r', =100 mm esetén

∆ h( m ) =

∆ r t ⋅c⋅at 0,0001 ⋅150 at
=
= 0,00015 ⋅ at (m)
r'
100

a magasságkülönbség maximális an megengedhető értéke. Ez pl. at=10 000 térképi méretarányszám esetén
∆h = 0,00015 · 10 000 = 1,5 m.
Az (5.6) képletből látszik, hogy ∆r értéke annál kisebb, minél nagyobb a c kameraállandó, így nagyobb
kiterjedésű terület kiértékelésénél nagy gyújtótávolságú (kisebb nyílásszögű) kamera javasolható.
5.1.1.2. A képdőlés miatti torzulás
A képdőlés következtében egy – még szigorúan vízszintes és sík – terep alakzatai is torzulnak. A torzulás
mértékét az 5.8. ábra alapján fejezhetjük ki.
Az A terepsíkbeli pont a nadírképen jelentkező elméletileg helyes (A') pont helyett a dőlt tengelyű (állótengelyű) felvételen az A' pontban képződik le. A nadírkép és az állótengelyű kép közös pontja ebben a metszetben az Sz' szögtartópont. A nadírképen felmérve az s ' = A' Sz ' távolságot, megkapjuk az A' pontnak a
nadírképen megfelelő (A”) pontot. A képdőlés miatti torzulás ekkor

∆s ' = ( A' )( A" ) ║

(5.7.)

5.8. ábra: A képdőlés miatti torzulás
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Mivel A' ( A" ) || O ' Sz ' , az A'(A”)(A') és OSz'(A') háromszögek hasonlósága alapján kapjuk:

∆s '
A' ( A" )
=
s '+ ∆s '
OSz '

De A ' ( A" ) = 2 ⋅ s '⋅ sin
c

OSz ' =

és

cos

A

ν
2

(5.8.)

ν
2






(5.9.)

∆s '
∆s '
értéke ∆s'<< s' miatt
–vel helyettesíthető, ezért
s '+ ∆s '
s'

2 ⋅ s '⋅ sin
∆s ' = s '

c
cos

ν

ν

ν

2 ⋅ sin ⋅ cos
2 = 2
2
2 = 2 ⋅ sinν
s'
s'
c
c

(5.10.)

ν
2

Az (5.10.) összefüggésből következik, hogy a képdőlés miatti torzulás következtében fellépő ∆s' helyzeti
hiba a nadírtávolsággal közel egyenesen (ν kicsiny szög), a szögtartó ponttól mért távolsággal négyzetesen, a
kameraállandóval pedig fordítottan arányos. A következő táblázatból látható, hogy már 1º os dőlés a kép szélének közelében a rajzi ábrázolási pontosságot messze meghaladó helyzeti hibát okoz.
5.1. táblázat: A képdőlés miatti torzulás 1ºos képdőlés esetében
ν
s'
c
s'

Nagy nyílásszög
1o
100 mm
150 mm
1,2 mm

Normál nyílásszög
1o
100 mm
300 mm
0,6 mm

A kameraállandó növekedésével a helyzeti hiba szintén csökken.

5.1.2. Képátalakítás
A képátalakítás az egyes légifényképek kiértékelésének módszere. A képátalakítás az a művelet, amelynek
során a légifénykép képdőlés miatti torzulását kiküszöböljük és a fényképet a kívánt méretarányú térképpé
alakítjuk. A képátalakítás során a magassági torzulások nem küszöbölhetők ki. A képátalakítás végrehajtásának szükséges és elégséges feltétele 4, a képsíkban és a terepsíkban egyértelműen azonosítható illesztőpont
jelenléte.
Viszonylag kis számú új pont átvitelekor már meglevő térképre előnyösen használhatók a kettősviszonyon, illetve az iránypontokra vonatkozóan elmondottakon alapuló egyszerű grafikus képátalakítás eljárásai.
5.1.2.1. Grafikus képátalakítás
A papírcsík-eljárás egy egyenesen fekvő négy pont kettős viszonyán alapul (5.9. ábra). Egyben azt is szemlélteti, miért éppen 4 illesztőpont szükséges a képátalakításhoz.
Legyen a 4 illesztőpontunk A, B, C és D, valamint ezek fényképi megfelelői A', B', C', és D',. A 4
illesztőpont alapján szerkesszük meg tetszőleges P' fényképi pont P térképi helyét!
Fektessünk az A' pontnál levő sugársorra papírcsíkot! A papírcsíkon jelöljük meg az egyes sugarak metszéspontjait (vonalait) a papírcsíkokkal, beleértve az A'P' sugarat is. Helyezzük most a papírcsíkot a térképi
A ponthoz, amelyből az AB , AC és AD sugarak kiindulnak, úgy, hogy a megfelelő megjelölések a megfelelő sugarakra essenek. A kettős viszony értelmében az A'P' irányba eső jel kitűzi az AP irányt, mint a P
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pont egyik mértani helyét. Ha most ugyanezt a műveletet elvégezzük pl. a B', illetve a B pontból kiinduló sugársorokra, az AP és BP irányok metszéspontja jelöli ki a P pont térképi helyét.
Ha több pontot kell a fényképről a térképre átvinnünk, úgy célszerű a 4 illesztőpont alapján egymásnak
megfelelő hálózatot szerkeszteni mind a fényképen, mind a térképen (illetve az azokra helyezett transzparens
fólián, esetleg pauszon). A négy pont összekötéséből adódó kiinduló hálózatot tetszés szerinti mértékben sűríthetjük, ekkor a fényképről a térképre átvinni kívánt pontok a hálózat alapján akár szemmértékkel is berajzolhatók.

5.9. ábra: Papírcsík-eljárás
A centrális vetület 2) illetve 3) törvényszerűségeinél láttuk, hogy a terep-(térkép-)sík párhuzamos egyenesei a képsíkban az irányvonalon az iránypontokban, a képsík párhuzamos egyenesei a terep-(térkép)-síkban
az eltűnési vonalon az eltűnési pontokban futnak össze. A 4 illesztőpont általában sem a képen, sem a térképen nem alkot parallelogrammát, de létezik olyan sík, amelyben ez a négyszög parallelogramma, tehát a
megfelelő négyszögoldalak, illetve az átlók egy vonalon futnak össze. Ezen alapszik a hálózatszerkesztés,
amelyet mind a fényképen, mind a térképen végre kell hajtani. A végrehajtást a 5.10. ábrán szemléltetjük.
Különleges eset az, amikor az egy síkon (általában a térkép síkjában) fekvő négy pont szabályos négyszög (pl. az őrkereszthálózat). Az őrkereszthálózat legalább négy pontját előzetesen (pl. papírcsík-eljárással)
át kell szerkesztenünk a fényképre. A fényképi négyszög oldalainak, illetve átlóinak metszései ilyenkor a jelölés határain kívül esnek, ekkor a szerkesztést az 5.11. ábrán látható módon kell elvégezni.
A fényképre helyezett fóliára az A' B' C' D' négyszöghöz hasonló a' b' c' d', illetve a” b” c” d” négyszögeket szerkesztjük. A négyszögek átlóinak metszéspontjai adják a K', k', k” pontokat. A hálózatsűrítés a K' és
k', valamint a K' és k” pontok összekötésével kezdődik, majd az ábrán látható módon tetszőleges mértékben
folytatható.
A grafikus képátalakítás módszereivel a térképen még nem szereplő pontok, részletvonalak, illetve vonalrészek egyszerű módon vihetők át a térképre. Az erdőrendezésben alkalmazzák az erdőterületek meghatározásánál, valamint a nagyterületi erdőleltározásban. A keresett területeket, esetleg vonalhosszakat rendszerint
a képátalakítás elvégzése után mérik le a térképről. Az eredeti légifényképről méreteket levenni csak kivételes esetben szabad, nevezetesen, ha egyáltalán semmilyen más segédeszköz nem áll rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy közvetlenül légifényképről tudjunk dolgozni, előbb annak teljes tartalmát át kell alakítani.
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5.10. ábra: Hálózatszerkesztés

5.11. ábra: Hálózatszerkesztés a térkép őrkereszthálózatát használva
5.1.2.2. Optikai képátalakítás
Nagyobb terjedelmű képátalakítási feladatokat optikai úton, műszerek segítségével tudunk megoldani. A
légifénykép teljes tartalmának átalakítása csak sík terep eseten lehetséges, domborzatos terep esetén az átalakítást egyes légifénykép-részletekre kell korlátozni (az egyes képek kiértékelése esetén). Utóbbi az erdészeti
felméréshez, erdőrendezéshez kapcsolódó gyakorlati térkép-kiegészítési munkákban használható, hiszen lehetővé teszi a földi geodéziai munkák nagymértékű kiküszöbölését. A részenkénti képátalakítás eszköz- és
műszerigénye jóval kisebb, így végrehajtása sokkal olcsóbb, mint a teljes kép egyszerre történő átalakítása.
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5.1.2.2.1. Részenkénti optikai képátalakítás
Elsősorban viszonylag alacsony pontossági igényű erdőtérképek kiegészítésénél előnyös az alkalmazása. A
gyakorlati alkalmazáshoz olyan térképekre van szükség, amelyeken a fényképen is azonosítható markáns tereptárgyak, birtokhatárvonalak, utak stb. találhatók. Ezekre alapozva, a légifényképen levő, de a térképen
meg nem szereplő új vonalak, létesítmények a térképbe illeszthetők.
Mint tudjuk, sík terepen a képátalakításhoz 4, lehetőleg a képszelek közelében levő illesztőpontra van
szükség. Általában azonban éppen az erdővel borított terep nem sík, s még csak nem is egyenletes lejtésű.
Egy nagy kiterjedésű terület azonban rendszerint felosztható olyan részekre, amelyek, ha nem is vízszintesnek, de jó közelítéssel síknak tekinthetők (5.12. ábra), tehát fennáll a képátalakítás feltétele. A T területrésznek a térkép síkjában a To felel meg.

5.12. ábra: Képátalakítás poligonokra bontással
A területrészeket erdőrészletenként célszerű megválasztani. Az eljárás feltétele, hogy a kiválasztott területrészletek határai, de legalább a sarokpontjai a légifényképen láthatók legyenek. A munka megkönnyítése
és a pontosság növelése érdekében hasznos, ha a területrészek határvonalait földi úton bemérjük, s a térképen
előzetesen ábrázoljuk.
A részenkénti optikai képátalakítás Magyarországon is használatos egyszerű műszere a Zeiss-féle légifénykép-átrajzoló (LUZ – Luftbildumzeichner, 5.13. ábra).

5.13. ábra: Zeiss-féle légifénykép átrajzoló
A műszer elve az ún. camera clara, amely egy felig és egy teljesen tükröző felület réven teszi lehetővé,
hogy a szemlélő egyidejűen lássa a rajzasztalon levő térképet és a fényképet, s így fényképi vonalakat szubjektíven úgy érzékelje, mintha azok a térkép síkjába lennének vetítve.
A képátrajzoló képtartója egy gömbcsukló segítségével minden irányban dönthető és forgatható. A
szemlélő-berendezés a képtartó előtt elhelyezett kettős prizma, amely illeszkedési felületén gyengén ezüstözött, tehát a szemlélő a feltűntetett sugármenet szerint szemléli a térképet és a fényképet. A szemlélő-berendezés és a kép távolsága változtatható, s egy hüvely emelésével vagy süllyesztésével a prizma és a képtartó a
térkép síkjához képest egyidejűleg magasságilag állítható. Az elérhető nagyítás mintegy 0,4-2,4-szeres.
A fénykép és a térkép helyzetének változtatásával és az egyéb mozgatási lehetőségek felhasználásával elérhető, hogy a kiválasztott területrészen belül a fényképen jól azonosítható térképi vonalak a megfelelő fényképi vonalakkal fedésbe kerüljenek, így a térképen még nem szereplő fényképi tartalom a térképre átrajzolható legyen.
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5.1.2.2.2. Optikai képátalakítás valós vetítéssel
A képdőlés miatti hibák teljes kiküszöbölésére és meghatározott méretarányú „átalakított” légifényképek
előállítására az előző pontban leírt eljárás és műszer nem alkalmas. Erre a célra az ún. valós vetítésű képátalakítók (képtranszformátorok) szolgálnak.
A valós vetítésű képátalakítók külsőleg a fényképészeti nagyítókra emlékeztetnek, csak azoknál sokkal
nagyobbak. A K képsík egészének élesen kell leképződnie egy, a képsíkkal valamilyen szöget bezáró, az átalakított kép kivetítését szolgáló asztallap T vetítési síkjában. Ennek a szögnek nem kell megegyeznie a felvétel pillanatában fennálló ν képi dőlésszöggel, a felvételi helyzet visszaállítására nincs szükség. A légifénykép ugyanis gyakorlatilag ∞ távolság mellett készül, a kívánt méretarányú átalakítás tárgytávolsága viszont
véges. Különböző méretarányokhoz pedig különböző fókusztávolságú objektívekre lenne szükség. (Az 5.14.
ábrán az f fókusztávolságú objektívvel at méretarányszámú átalakított kép készíthető.)
Az átalakítás helyes végrehajtását egyidejűleg teljesülő geometriai és optikai feltételek biztosítják. Az
5.14. ábrán az eredeti felvételi helyzet 1 /at méretarányra kicsinyített mását a K és S síkok, illetve az O vetítési középpont jelöli ki.
Egy tetszőleges, képsíkbeli P' pont geometriailag helyesen visszaállított helye az S síkbeli P pont. Ha
most egyidejűleg teljesülnek az

f
sinν
2. (O) I ' T és

1. (O ) I ' =

3. I ' (tt ) =

(5.11.)

1
at sinν
h

⋅

feltételek, vagyis az O vetítési középpont a (hh) képhorizontvonalon lévő I’ iránypont körül f/sinν sugarú
körön tetszőleges τ szöggel fordul el, úgy a P,(O)I, és P,(P)(tt), valamint a P,OI, és P,P(tt) háromszögek hasonlósága folytán

f
f
P' I '
= sinν = sinν
P' (tt ) P(tt ) ( P)(tt )

(5.12.)

s emiatt P(tt) = (P)(tt), vagyis a (P) pont a T síkban is geometriailag helyes helyzetbe kerül.

5.14. ábra: Optikai képátalakítás valós vetítéssel
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A K és T síkok végtelen sok lehetséges kölcsönös helyzete közül az f fókusztávolságú objektívvel felszerelt képátalakító készülék azt a helyzetet állítja elő, amelyre teljesül az optika alapegyenlete:

1 1 1
+ =
k t f

(5.13.)

A feltétel teljesülését a képátalakító készülékekben az ún. inverzorokkal biztosítják. Az optika alapegyenletének teljesülése csak az optikai tengely mentén biztosítja az éles leképzést. Az élesre állítást a dőlt helyzetű vetítési sík teljes területére az ún. Scheimpflug-feltétel biztosítja, amelynek értelmében a K képsíknak, a T
vetítési síknak, valamint az objektív fősíkjának egy egyenesben kell metsződniük (5.15. ábra). A Scheimpflug-feltétel teljesülését az ún. Carpentier-féle vezérlőművek biztosítják.
A valós vetítésű optikai képátalakító készülékeknek számos típusa alakult ki. Ezek közül Egyetemünk
Földmérési és Távérzékelési Tanszékén egy régebbi SEG-I típusjelű készülék található. A készüléken (5.16.
ábra) a képátalakítás 5 állítási lehetőség (szabadságfok) segítségével végezhető el. A kezelőszervek: két lábtárcsa és három kezelőgomb. A baloldali lábtárcsával az objektív emelhető, illetve süllyeszthető, a jobboldali lábtárcsával a vetítési asztal dönthető. A képtartó a képtartó keretben két, egymásra merőleges irányban eltolható
(e1 és e2), míg a harmadik kezelőgomb a képtartó saját síkjában történő elforgatására (κ) szolgál. A készülék
működésével és rajta a képátalakítás végrehajtásával a gyakorlaton ismerkedhetnek meg hallgatóink.

5.15. ábra: A Scheimpflug-féle feltétel
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5.16. ábra: Zeiss SEG-1 képtranszformátor
A korszerű képátalakító berendezéseken (pl. SEGS, SEG6, 6C, RECTIMAT stb.) a képtartó kétirányú eltolását külön berendezés automatikusan vezérli a felvételi irány dőlési szöge, a repülési magasság, a mérőkamera és a vetítő objektív között fennálló függvénykapcsolat alapján. Az operátornak csak a nagyítás mértékét és a vetítési asztal két egymásra merőleges irányban történő döntését kell elvégeznie. Az SEG6 képátalakítónál 1976-tól a képátalakítás beállítási adatait koordinátadigitalizálóval összekapcsolt asztali számítógép számítja ki. Ehhez be kell állítani a kameraállandót. A negatív képet keretjeleivel illesztve helyezik a
képtartóba és az illesztőpontok tetszőleges helyzetben kivetített ún. asztalkoordinátáit, digitalizálják. A számítógép kiszámítja az asztaldöntés kétirányú értékét és a nagyítást.
Mindkét említett esetben a képátalakítást akkor tekintjük befejezettnek, ha a 4 illesztőpont kivetített fényképi képeit a vetítési asztalon elhelyezett térképlapra felszerkesztett illesztőpontokkal fedésbe hoztuk. Az így
kivetített, átalakított képről a továbbiakban a képátalakítót, mint fényképészeti nagyító-berendezést használva fényképi másolatot készítünk.
5.1.2.2.3. Fotómozaik és fotótérkép
A légifénykép-negatívok kontaktmásolatai kivágatainak összeragasztásával jutunk a vegetáció, a topográfia,
a víz és talajviszonyok szempontjából gazdag információtartalmú fotómozaikhoz. A felsorolt információk
tekintetében a fotómozaik előnyösebb, mint a szokásos vonalas térkép. Mivel azonban ez az eljárás sem a
képdőlés miatti, sem a radiális irányú magassági torzulásokat nem küszöböli ki, az egyes mozaikrészek csatlakozásainál a megfelelő síkrajzi elemek utak, erdőrészlet-határok stb.) nem illeszkednek. Az átalakítás után
azonos méretarányban készített légifénykép-másolatok kivágatainak illesztésekor a képdőlés miatti torzulás
kiküszöbölődik, de a magasságkülönbségek, okozta helyzeti hibák megmaradnak. Ha kivágatokként az átalakított légifényképek középső részeit használjuk (itt kisebb a magassági torzulás), úgy még enyhén domborzatos terep esetén is jól használható ún. fotótérképekhez juthatunk. Ez annál inkább igaz, minél kisebb a
méretarány (lásd. az (5.6.) összefüggést!).
A legutóbbi években elsősorban egyes nyugati államokban (NSZK, Ausztria) a fotótérkép veszített jelentőségéből. Ez a differenciális képátalakítás, az ortofotó-eljárás üzemszerű elterjedésével függ össze. Erre az
elvi lehetőség Magyarországon is megvan, gazdaságossági és egyéb tényezők azonban még korlátozzák alkalmazását. Az ortofotók készítése azonban szorosan kapcsolódik a kétképes kiértékeléshez és igen fejlett
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műszereket igényel, azon kívül módszertanilag is teljesen más, úgy hogy külön fejezetben (5.2.5. fejezet)
foglalkozunk majd vele.
Ha akár a hagyományos úton, akár a differenciális képátalakítással nyert légifényképek kivágatait illesztjük össze, fotótérképnek (vagy ortofototérképnek) ezt a terméket csak akkor nevezhetjük, ha rajta a megfelelő térképi kirajzolásokat (szelvényhatárok, őrkereszthálózat, esetleg szintvonalak, jelkulcs) és a névrajzot rárajzoljuk. Ha most a fotótérképet (ortofotérképet) kiegészítjük még az erdőgazdasági beosztás határvonalaival, s egyéb erdészeti üzemi adatokkal is, ezt úgy használhatjuk, mint erdészeti üzemi térképet, amely az erdőtervezés ideális eszköze lehet.

5.2. Képpárok kiértékelése
5.2.1. A sztereoszkópikus látás és mérés
5.2.1.1. A természetes sztereoszkópikus látás
A fejlődés magas szintjén lévő állatok szemelrendezése kétfajta lehet (5.17. ábra).
A menekülő állatoknak a ragadozót idejében észre kell venniük, ezért látómezejük a lehető legnagyobb.
Mindkét szemük oldalt helyezkedik el és egymástól független képek érzékelésére képes.
A ragadozó állatoknak zsákmányuk megszerzéséhez annak tőlük való távolságát jól kell megbecsülniük.
Két szemük ezért egymás mellett helyezkedik el és egy irányba néz. Ez teremti meg számukra a térbeli látás
és ezzel a távolság (a mélység) érzékelésének lehetőségét.
Utóbbi igaz az ember szemére is. Ez nincs ellentmondásban azzal, hogy egyes emberek még egy szemmel
is jobban tudják megbecsülni a távolságot, mint mások kettővel, mert tapasztalati úton nyert tökéletes indirekt elképzelésünk van a térről.

5.17. ábra: A menekülő és ragadozó állatok szemének elrendezése
A természetes térbeli (sztereoszkópikus) látás alapja, hogy az egymástól mintegy 6,5 cm távolságban lévő
bal és jobb szemünk a környezetet két különböző perspektívában érzékeli (5.18. ábra). Ha mintegy fél méteres távolságból szemlélünk egy függőlegesen tartott ceruzát és váltakozva hol a bal, hol a jobb szemünket
hunyjuk le, azt vesszük észre, hogy a ceruza oldalirányban ide-oda „ugrál”. Ennek oka, hogy a ceruzát két
különböző „álláspontból” szemléljük.
A szemünk retináján keletkezett képek megfelelő pontjainak eltérését görög eredetű szóval parallaxisnak
nevezzük. A parallaxis a két szemtengely által a szemlélt P pontban alkotott γ konvergenciaszög függvénye
(5.19. ábra). A konvergenciaszöget úgy is értelmezhetjük, mint azt a szöget, amely alatt a P pontból a szemtávolság (más szóval szembázis, jelölése: b) látszik.
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Ugyanannak a tárgynak parallaxisokkal rendelkező két képe tudatunkban virtuális (képzetes) térbeli képpé olvad össze. Még napjainkban sem teljesen tisztázott, hogy agyunkban ez a folyamat hogyan is megy
végbe.

5.18. ábra: Természetes térbeli látás

5.19. ábra: A konvergenciaszög és a szembázis
Az egészséges emberi szem sajátsága, hogy csak a szembázissal párhuzamos irányú távolságbeli különbségeket, parallaxisokat tudja érzékelni, miközben a két szemtengely a szembázissal egy síkban mozog. E parallaxisokat ezért bázisirányú parallaxisoknak nevezzük. A szembázisra merőleges irányú parallaxisokat, az
ún. harántparallaxisokat az egészséges szem nem érzékeli, illetve megfordítva, ha a két szemtengely nem
mozog a szembázissal egy síkban, a térbeli látás zavart lesz, súlyosabb esetben létre sem jön.
A szem ún. tisztalátás távolsága mintegy 25 cm. Az ennél közelebb lévő tárgyak túl nagy bázisirányú parallaxisuk, illetve konvergencia szögük miatt szétesnek. A tárgy távolságának növekedésével a bázisirányú
parallaxisok (és a konvergenciaszögeik). csökkennek. Ha a két szemtengely párhuzamos, a két kép azonos.
Két egymás mögött fekvő pont még akkor választható el a térben, ha konvergenciaszögek különbsége a kb.
2”-5” értéket meghaladja. E miatt a térbeli látás határa, más szóval, a mélységérzékelési képesség – emberenként változó mértékben – mintegy 500 m és 1300 m között van. Az ennél távolabb lévő tárgyakat gyakorlatilag már úgy érzékeljük, mintha azok a végtelenben lennének, azok kulisszaszerűen elmosódnak.
A sztereoszkópikus látás emberi szemre érvényes szabályai a légifényképezés felvételi eljárásaira is kiterjeszthetők. Mint már említettük a 4.1.2. fejezetben (4.3. ábra), a képsor egymás utáni képeit bázisirányú átfedéssel készítik, hogy minden tereptárgyat két különböző álláspontból tudjuk ábrázolni. Ezért a képpárok
egyes képei nem azonosak, hanem az emberi szemhez hasonlóan szintén bázisirányú parallaxisokat tartalmaznak. Ha most a természetes látáshoz hasonlóan a parallaxisokat tartalmazó képeket mindkét szemünkkel
egyidejűleg és valamilyen módon szétválasztva szemléljük, agyunkban létrejön a lefényképezett tereprész
valósághű térbeli modellje, a térmodell.
A két szomszédos kép szétválasztott szemlélése az emberi szem egyszerre jelentkező reakciói miatt nehézséget okoz. A szemtengelyek ugyanis egy tárgy szemlélésekor automatikusan konvergálnak és ezzel egyidejűleg a szemlencsék tágulásukkal, illetve szűkülésükkel egy adott tárgytávolságra akkomodálnak. Ha most
a képpár alapján segédeszköz használata nélkül akarjuk létrehozni agyunkban a térmodellt, e gyerekkorunk
óta belénk rögződött tulajdonságokat kell legyőzni, a két képet párhuzamos szemtengelyekkel (mindkét sze97

münkkel a neki megfelelő képet) kell szemlélnünk, s emellett élesen is kell látnunk. Az egészséges szemű
emberek kisebb gyakorlással elérhetik, hogy pl. az 5.20. ábrán feltüntetett gúla bázisirányú parallaxisokat
tartalmazó képeit párhuzamos szemtengelyekkel a végtelenre akkomodálva a tisztalátás távolságából a térben
lássák.

5.20. ábra: A térbeli látás gyakorlása parallaxisokat tartalmazó képek segítségével
A légifényképek segédeszköz nélküli szemlélésével csak a tér nagyítás nélküli modellje rekonstruálható.
Sztereoszkóp segítségével a szemtengelyek konvergenciájából és a szem akkomodációjából adódó nehézség
kiküszöbölhető.
Mint az 5.19. ábrából kitűnik, a γ konvergenciaszöget a szembázis nagysága korlátozza. A természetes
térbeli látás, az ún. mélységérzékelés határa növelhető a prizmás távcsövekkel (5.21. ábra). Ezeknél lényegében a szembázis nagyságát növelik meg. Ezzel n-szeresére növekszik a konvergencia szög és a mélységérzékelési képesség a b’:b aránynak megfelelően.

5.21. ábra: A prizmás távcső
5.2.1.2. A mesterséges sztereoszkópikus látás
A térmodell, mint láttuk, akkor jön létre, ha egy tárgy közvetlen szemlélését a tárgyról különböző helyekről
készült két fénykép (vagy rajz) szemlélésével helyettesítjük. A térmodell létrejöttének folyamatát mesterséges sztereoszkópikus látásnak nevezzük. A mesterséges sztereoszkópikus látás a következő feltételek mellett
jön létre:
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1) Két különböző álláspontból felvett és ezért bázisirányú parallaxisokat tartalmazó sztereoszkópikus képpár. Két egymás után bázisirányú átfedéssel készített légifénykép e feltételt teljesíti. Mivel a bázis iránya
a repülés X irányával egyezik meg, a bázisirányú parallaxisokat X irányú parallaxisoknak is nevezzük (jelölésük: p x).
2) A képpár tájékozása oly módon, hogy a képpár sztereoszkópikus szemlélése zavartalan legyen. E célból a
zavaró haránt irányú parallaxisokat (Y irányú parallaxis: py) ki kell küszöbölnünk. A légifényképek tájékozásakor a légifényképezés pillanatában fennálló felvételi helyzetet kell visszaállítani.
3) A képek szétválasztása oly módon, hogy mindkét szemünk csak a neki megfelelő képet lássa. Az ehhez
szükséges segédeszközök közül leghasználatosabbak a sztereoszkópok. Ritkábban alkalmazzák még az
anaglif és polarizációs eljárást. A továbbiakban ezekre még visszatérünk.
A mesterséges sztereoszkópikus látás mélységélessége függ a két szomszédos felvételi álláspont távolságától, amelyet a 4.1.2. fejezetben felvételi bázisnak neveztünk és b-vel jelöltünk. Mivel a felvételi bázis mindig nagyobb a szembázisnál, a térmodell szemlélésekor a prizmás távcsőhöz hasonlóan a mélységélesség jelentősen megnövekszik, érzékelhetővé válnak a viszonylag alacsony tereptárgyak (pl. fák) magassági méretei. Utóbbiakat természetesen korlátozza az, hogy a térmodellt megfelelő méretarányú kicsinyítésben látjuk.
A mélységérzékelés változása könnyen nyomon követhető az ugyanarról a terepről különböző bázisirányú
átfedéssel készített felvételek sztereoszkópikus szemlélésével.
5.2.1.2.1. A képpár tájékozása a sztereoszkópikus szemlélésnél
A természetes térbeli látásnak megfelelő térérzékelés csak akkor jön létre, ha a képpár mindkét képe megközelítőleg azonos méretarányú, vagyis ha közel azonos repülési magasságból készül. A továbbiakban feltételezzük, hogy állótengelyű felvételek állnak rendelkezésünkre, amelyeken a képközéppont és a képnadírpont
nagyon jó közelítéssel egybeesnek. A sztereoszkópikus szemlélésnél a képeket sztereoszkóp alatt egymáshoz
tájékoznunk kell.
A térmodell akkor jön létre, ha a bal szemmel a bal képet, jobb szemmel a jobb képet szemléljük. A bal és
a jobb kép, valamint az átfedésből adódó közös képterületen létrehozott térmodell értelmezése az 5.22. ábrán
látható. Az így létrehozott térmodell megfelel a valóságos helyzetnek, a tárgyak mélységbeli sorrendje megmarad. Ez az ún. ortoszkópikus (helyes térbeli) hatás. Ha a képeket felcseréljük, vagy 180°-kal elforgatjuk, a
térhatás megmarad, de a tárgyak térbeli sorrendje is felcserélődik (lásd. 5.20. ábra). Ekkor pszeudoszkópikus
(hamis térbeli) hatásról beszélünk. Pszeudoszkópikus hatás esetén ugyanis a bázisirányú parallaxis előjelet
vált, s ennek megfelelően a mélységérzékelés is ellentétes irányú lesz. Ha a képeket egy irányban 90°-kal elforgatjuk, a sztereoszkópikus hatás nem jön létre. A 90°-os elforgatáskor a bázisirányú parallaxisok haránt
irányú parallaxisként jelentkeznek. Ekkor – mint mondtuk – térhatás nem jön létre.

5.22. ábra: Sztereó képpár
Egy képpár tájékozásakor a képek helyzetét egymáshoz képest úgy kell megváltoztatnunk, hogy a lehetőséghez képest minél jobban visszaállítsuk a képek felvételi helyzetét és kiküszöböljük a képdőlés miatti torzulásokat. Ez – a kiértékelés pontossági követelményeitől függően – különböző munka- és műszerigényű eljárásokkal történhet:
99

1) Áttekintő gyors tájékozáshoz elegendő, ha a képpár képeit a megfelelő sorrendben kb. a sztereoszkóp bázisának megfelelő távolságban a sztereoszkóp alá helyezzük, kiválasztunk egy mindkét képen jól látható
tárgyat, az egyiket kezünkkel rögzítjük, a másikat pedig ehhez képest felfelé, lefelé vagy oldalirányban
addig toljuk vagy forgatjuk, amíg a térbeli hatás létrejön. Ez az egyszerű tájékozási mód a légifényképek
egyszerű szemlélésére és a legtöbb, tisztán interpretációs feladathoz elegendő.
2) A sztereoszkópikus szemlélés megkönnyítésére és a legegyszerűbb magasságmérési feladatok megoldása
céljából a képeket a következő lépésekben tájékozzuk (lásd. 5.23. ábra):
a) A légifényképek keretjeleinek összekötésével megkeressük a középpontokat (Kl, K2).
b) A bal kép középpontját (K1) átjelöljük a jobb képre (K’1), a jobb kép középpontját (K2) pedig a bal
képre (K’2). Az átjelölés legegyszerűbben a képi részletek segítségével, szabadkézzel történhet.
c) A középpontokat összekötő egyenes szakasz (= a képi bázis) megadja a repülés irányát.
d) A képeket a sztereoszkóp alatt elhelyezett lapon úgy tájékozzuk, hogy a képközéppontok összekötő
egyenesei egy egyenesbe essenek. A képközéppontok távolságát a sztereoszkóp bázisával megegyező
értékre kell beállítani.
Ennél az egyszerű tájékozási eljárásnál a légifényképek kölcsönös helyzetét csak a (vízszintes) síkban
tudjuk visszaállítani (a κ elfordulási szög visszaállítása). A tájékozásnak ezt a módját „magsík szerinti tájékozásnak” is szokás nevezni, amikor a bázistól távolodva kisebb-nagyobb y irányú (haránt) parallaxisok jelentkeznek a képdőlés és keresztirányú hajlás függvényében.

5.23. ábra: Magsík szerinti tájékozás
Az igényesebb fotogrammetriai kiértékelésnél pontosabb tájékozási módszerre van szükség, amikor az elfordulási szög mellett a repülés egyéb hibaforrásait is ki kell küszöbölni. Ez elsősorban a képpárok analóg
kiértékelésénél fontos. Erre a kérdésre az 5.2.2.3. fejezetben térünk vissza részletesebben.
5.2.1.2.2. A sztereoszkópikus szemlélés módszerei
Mint már említettük, a mesterséges sztereoszkópikus látás 3. feltételét, a képek szétválasztását leggyakrabban a sztereoszkópok segítségével teljesítik. Ha ugyanis a képek elé szemtávolságban egy-egy gyűjtőlencsét
helyezünk el úgy, hogy a képek a lencsék gyújtótávolságában feküdjenek, akkor a szemünkbe jutó fénysugarak párhuzamosak, vagyis szemünk a végtelenre akkomodál. Ekkor a szemtengelyek önműködően párhuzamosra állnak be. Legegyszerűbb a lencsés sztereoszkóp (5.24. ábra).
A lencsés sztereoszkópok előnye, hogy viszonylag olcsók, a terepi munka során nyakban hordozhatók.
Hátrányuk, hogy a képpár csak a szembázisnak megfelelő távolságban szemlélhető, ami a képek méretét behatárolja.

100

5.24. ábra: Lencsés sztereoszkóp
A leggyakrabban alkalmazott 23 x 23 cm-es légifénykép-párok sztereoszkópikus szemlélésére a tükrös
sztereoszkópot 5.25. ábra) alkalmazzák. A tükrös sztereoszkópok sugármenete hasonló a prizmás távcső sugármenetéhez. A kétszeres tükrözés révén a b szembázis többszörösére növelhető. Az „a” a képközéppontok
távolsága. A tükrös sztereoszkópok előnye még, hogy a szembázis általában állítható és a felszerelhető távcsőpárral a nagyítás mértéke változtatható. Hátránya, hogy a terepen nem használhatók. A kereskedelmi forgalomban számos, szerkezetileg is eltérő típusa ismert, közülük is első helyen a WILD ST 4 és a Zeiss
gyártmányokat kell megemlíteni. Ma már a tükrös sztereoszkópok túlnyomó részéhez a parallaxis (ezáltal a
magasság) közelítő mérését lehetővé tevő sztereomikrométer is tartozik.

5.25. ábra: Tükrös sztereoszkóp
A sztereoszkópikus szemlélés egy további lehetősége az anaglif-eljárás. Az anaglif-eljárás alapja az, hogy
a két különböző álláspontból felvett, tehát bázisirányú parallaxisokat tartalmazó képpárt két komplementer
(kiegészítő) színben (legtöbbször vörös és kékeszöld) egymásra nyomtatják, illetve vetítik. Ha a képpárt hasonló színösszeállítású szemüvegen át szemléljük, úgy az elrendezésnek megfelelően mindkét szem a neki
megfelelő képet látja és a két kép térmodellé olvad össze.
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Az egymásnak megfelelő vörös és kékeszöld pontok közötti bázisirányú parallaxis ezen pontok magassági helyzetétől függ. A papír síkjában, illetve a vetítési síkban a bázisirányú parallaxis zérus. Az anaglif eljárás a kétképes kiértékelésben a legegyszerűbb univerzális készülékeken, a kettős vetítőkön keresztül vált világszerte ismertté. A készülékek elvi felépítését az 5.26. ábra szemlélteti. A lefényképezett terep térbeli modelljét két vetítőkamerával állítják elő (I és II). A vetítőkamerák képtartójába helyezett kicsinyített feketefehér diapozitívok (esetleg negatívok) elé vörös, illetve kékeszöld szűrőt helyeznek. A képeket a kívánt méretarányban az E vetítőernyőre vetítik. A méretarányt a vetítőkamerák magassági (Z) irányú mozgatásával
lehet beállítani.
A kamerák a műszerhez rögzített X, Y, Z koordinátarendszerben egyenként eltolhatók, illetve három
irányban dönthetők (lásd 4.1.3. fejezet: κ, ϕ, ω). Ezekkel a mozgatási lehetőségekkel visszaállítható az eredeti felvételi helyzet, az egymásnak megfelelő sugárpárok metszéséből létrejön a térmodell. A térmodellt vörös-kékeszöld színösszeállítású szemüvegen át szemlélik és értékelik ki. A méréseket az M ún. mérőjelasztalka – E-től különböző magasságra állítható – pontszerű jelével (P) végezzük úgy, hogy a P pont függőlegesében leszúrótű van (X, Y vízszintes helymeghatározás) és magassága egy beosztásról leolvasható.

5.26. ábra: Kettős vetítő
A kettős vetítők pontossága a képmérettől függően vízszintes értelemben ±0,8 – ±2,0 m, magassági értelemben pedig ±1,2 – ±3 m. A kisebb pontosság miatt azokban az államokban terjedtek el, ahol nagy területek
topográfiai felmérése a feladat. A korszerű kettősvetítők közül több eredeti képmérettel működik, általában
kiegészítik rajzoló pantográffal, ahol a rajzméretarány és a modellméretarány viszonyát meghatározott értékre lehet állítani. E készülékek közül a Bausch-féle Balple x et, a KERN PG-1 és a Zeiss DP-1 készülékét említjük meg. Magyarországon kettős vetítőket nem alkalmaznak.
A polarizációs eljárásnál a két kép kivetítése egymásra merőleges polarizációs síkban történik. Ha a kivetített képeket olyan polarizációs szűrőkön keresztül szemléljük, amelyek polarizációs síkja párhuzamos a
megfelelő képet előállító fény polarizációs síkjával, úgy ezt a képet látjuk, a másikat a rá merőleges polarizációs síkú szűrő kioltja. Ezzel a képeket szétválasztottuk, és a térhatás létrejön. Az eljárás előnye, hogy közel
természetes színekben színes képeket is szemlélhetünk sztereoszkópikusan. Hátránya viszont, hogy mérési
célra rendkívül irányérzékeny, ezért gyakorlati alkalmazása igen korlátozott volt. Az utóbbi időben ismét
megjelentek a piacon az ezen az elven működő kiértékelő készülékek.
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5.2.1.3. Magasságmeghatározás egyszerű parallaxisméréssel
A képpár két képe a lefényképezett tárgy két különböző centrális vetülete, ezért az 5.1.1.1. fejezetben tárgyalt, radiális irányban jelentkező magassági torzulás (lásd. 5.7. ábra) a két képen különböző nagyságú. A
kétképes kiértékelésben ez a bázisirányú parallaxisok eltérésében jelentkezik. A parallaxiskülönbségből a repülési magasság és a képi bázis figyelembevételével a tárgy magassága meghatározható. A magasságmeghatározást az alábbiakban a famagasságmérés példáján mutatjuk be, három különböző felvételi helyzet esetére.
l. A legegyszerűbb az a felvételi helyzet, amikor a fa pontosan az egyik felvételi álláspont alatt helyezkedik
el (5.27. ábra).

5.27. ábra: Famagasságmérés (1.)
Eltérések az 5.7. ábra jelöléseihez képest:
r’A = b’ – a képi bázis
∆r’A = ∆p – a parallaxiskülönbség.
A ∆h-val a famagasságot, ∆r-rel a terepen jelentkező torzulást, h0-lal a repülési magasságot, b-vel a felvételi bázist jelöljük. Hasonló háromszögek alapján a következő egyszerű összefüggések írhatók fel:

∆h
h0
=
,
∆r b + ∆r
∆r
h0 ⋅ ∆r
∆h =
h0 =
b + ∆r
b + ∆r

innen:
(5.14.)

vagy:

∆h =

h0 ⋅ ∆p
b'+ ∆p

(5.15.)

2. Az 5.28. ábra alapján levezethető összefüggések a kétképes kiértékelés alapesetének (az ún. normál
sztereogrammnak) felelnek meg (a két felvételi irány szigorúan függőleges, a repülési magasság a két
képre azonos). A fa a két felvételi álláspont között helyezkedik el.
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5.28. ábra: Normál sztereogram
Az ábrán dp-vel és dp’-vel a terepi, illetve a képi bázisirányú radiális elmozdulást (parallaxiskülönbséget)
jeloljük, m, n és m’, n’ pedig segédmennyiségek a levezetéshez. A többi jelölés az 5.27. ábra jelöléseinek felel meg. Az 5.28. ábra alapján kapjuk:

∆h
h0

=

dp1
dp'1
dp'2
dp'1 + dp'2
=
=
=
m + dp1 m'+ dp1 n'+ dp'2 m'+ n'+ dp'1 dp'2
dp'1 + dp'2 = p1 − p2 = ∆p

(5.16.)
(5.17.)

ahol p1 – a fa csúcsához tartozó bázisirányú parallaxis
p2 – a fa talppontjához tartozó bázisirányú parallaxis.
Továbbá:

m m'
b'
=
→ m' = m
b b'
b
n n'
b'
=
→ n' = n
b b'
b
ahonnan:

m'+ n' =

b'
( m + n) m + n = b
b

(5.18.)

m’+n’=b’
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(5.17.)-et és (5.18.)-at a (5.16.)-ba helyettesítve, kapjuk:

∆h

=

p
b'+ ∆p

∆h =

h0 ⋅ ∆p
b'+ ∆p

h0
vagyis végül:

(5.19.)

A ∆p parallaxiskülönbséget a tükrös sztereoszkóp alatt általában a sztereomikrométerrel határozzuk meg
(5.29. ábra). A parallaxismérés céljából a sztereomikrométert a már magsíkok szerint tájékozott képpárra helyezzük. A sztereoszkóp alatt látjuk a térmodellt és ezzel egyidejűleg az 5.29. ábrán 1-el jelzett bal- és jobboldali mérőjel térben összeolvadt képét.

5.29. ábra: Sztereomikrométer
A 3 parallaxiscsavar forgatásával a két mérőjel távolsága változik, amit a sztereoszkóp alatt úgy érzékelünk, mint a mérőjelek térbeli képének magassági változását. Ha most ily módon a mérőjelet a parallaxiscsavarral a fa csúcsára, majd a fa tövére (illetve mellé a talajra) állítjuk, leolvashatjuk a megfelelő pl és p2 parallaxisokat. Az (5.17.) képlet alapján a kettő különbsége adja a famagassággal arányos ∆p parallaxiskülönbséget. A pontosság növelése érdekében a parallaxismérést többször megismételjük. A sztereomikrométert a harántparallaxis kiküszöbölésére alkalmas py csavarral is ellátták. A harántparallaxis ugyanis állótengelyű felvételeken minden pontban jelentkezik, s ez a mérést zavarja.
A h0 repülési magasságot a (4.2.) összefüggés alapján a h0 = c · ak képletből kaphatjuk meg (c – a
kameraállandó, ak – a képméretarányszám). A b' képi bázis (lásd. 5.23.c. ábra) egy légifénykép középpontjának és a szomszédos légifénykép erre a képre átvitt középpontjának a távolsága. A b’ nagyságát mindkét képen mérik, végleges értékét közepeléssel kapják.
Példa: h0 = 900 m
b' = 85,2mm
∆p = 2,27 mm

∆h =

∆h =

h0 ⋅ ∆p
b'+ ∆p

900 m ⋅ 2,27 mm
= 23, 4 m
85,2 mm + 2, 27 mm

3. Az 5.27. és 5.28. ábrán a famagasságmérést sík terep esetére mutattuk be. Domborzatos terep esetén a
képméretarány változó, így a bázishosszt valamilyen viszonyító sík méretarányában kell meghatározni.
Gyakorlati okokból a bal kép középpontjához tartozó tereppont magasságában fekvő vízszintes síkot célszerű viszonyító síknak választani (5.30. ábra). A képi bázis ekkor b'J.
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5.30. ábra: Famagasságmérés domborzatos terep esetében
A famagasság meghatározásakor, a bal kép középpontjából kiindulva, a fa tövének (1) és csúcsának (2)
magasságát a viszonyító síkhoz képest kell meghatározni. Az ábrán ezeket az értékeket ∆h1-gyel és ∆h2-vel
jelöljük. A (∆h2 – ∆h1) lesz ekkor a keresett famagasság. Ehhez a 0 és 1 közötti ∆p1, valamint a 0 és 2 közötti
∆p2 parallaxiskülönbséget kell mérni. A famagasság az (5.19.) összefüggés alapján:

∆h = ∆h2 − ∆h1 =

h0 ⋅ ∆ p2
h ⋅ ∆p1
− 0
b'J + ∆ p2 b'J + ∆p1

(5.20.)

A légifényképekről végzett famagasságmérés pontossága alig marad el a földi úton végzettétől. Esetenként azonban olyan hibák léphetnek fel, melyeket célszerű kiküszöbölnünk. A famagasságmérésnél fellépő
hibák fotogrammetriai, fényképezési, domborzati, méréstechnikai és egyéb külső (pl. szél hatása) okokra vezethetők vissza. A magasságmérés eddigi esetei – mint már említettük – a normál sztereogrammra vonatkoztak. A gyakorlatban azonban a képdőlés és a felvételi helyek közötti magasságkülönbség a térmodellt deformálják, abban magassági hibát okoznak. A magassági hibák közvetlenül a „maradék parallaxisoknak” is nevezett parallaxis-eltérésekre vezethetők vissza. A maradék parallaxisok hatását az 5.31. ábrán mutatjuk be.

5.31. ábra: A térmodell képdőlés által okozott deformálódása
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Ha a térbeli jelet a fa tövétől távol eső pontra állítjuk, úgy modell-deformáció esetén a magasságmérés hibája több méter is lehet. A mérőjelet ezért a fa tövéhez minél közelebb eső pontra kell állítani. Ez a nehézség
kiküszöbölhető, ha átalakított légifényképekkel dolgozunk.
Éppen a famagasságmérésnél nagyon jelentős fényképészeti hibaforrás az objektív és filmemulzió korlátozott feloldóképessége. Emiatt a lombsátor tetején mindig valamivel alacsonyabbra mérünk. Ez a hiba igen
nagy méretarányú légifelvételeken küszöbölhető csak ki. A terepre álláskor viszont az aljnövényzet vagy az
újulat miatt mindig kissé magasabbra mérünk. A két hiba együttes hatása miatt a mért magasság mindig kisebb a valódi magasságnál (5.32. ábra).
A domborzat miatti hiba akkor jelentkezik, amikor a fa töve és a mérhető terepi pont között jelentős a
magasságkülönbség. Nagy magasságkülönbségnél a hiba nagysága akkora lehet, hogy még a magasságmérés
létjogosultsága is megkérdőjelezhető. A hiba értéke közel egyenletes lejtésű terepen az 5.33. ábrán bemutatott módon csökkenthető. Ha a két alsó mérőjel-helyzet a fától kb. egyenlő távolságra van, a famagasságot
egyszerű közepeléssel kapjuk.

5.32. ábra: A fa csúcsa és a terep irányzásában elkövetett famagasságmérési hiba

5.33. ábra: Famagasság-mérés lejtős terepen
A famagasságmérést befolyásolja még a mérő személy mérőjel-ráállítási személyi hibája, valamint a szél
hatása. Utóbbi miatt ugyanis a két egymást követő felvételen megváltozik a lombkorona helyzete. E hiba hatása már közepes szélerősség mellett is elérheti az 1-3 m-t.
A felsorolt hibák ritkán jelentkeznek együtt. Gondos méréssel az egyszerű parallaxisméréssel végzett
famagasságmeghatározás középhibája ±1 – 1, 5 m-re csökkenthető.
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5.2.2. Képpárok analóg kiértékelése
5.2.2.1. Az analóg és analitikus kiértékelés
A térképezési célú kétképes kiértékelési eljárásokat a fotogrammetriában hagyományosan két csoportba sorolják: analóg és analitikus kiértékelés.
Az analóg kiértékelési eljárásoknál a mindkét képhez tartozó felvételi sugárnyalábot (a két kép felvételi
helyzetét) optikai vagy mechanikai eszközökkel állítják vissza: a két képet egymáshoz képest kölcsönösen,
valamint egy terepi vonatkoztatási rendszerhez (pl. az országos vetületi koordinátarendszerhez) képest abszolút értelemben tájékozzák (kölcsönös és abszolút tájékozás). Az így létrejött térmodell az eredeti terep
térben helyesen elhelyezett, méretarányhelyesen kicsinyített mása, ún. analogonja (= megfelelője). A terepi
pontok és vonalak térképhelyes helyzetét megfelelő analóg kiértékelő műszeren mérőjel segítségével optikai
vagy/és mechanikai úton határozzák meg.
Az analitikus kiértékelésnél mindig a fényképi pontok keretjelek által meghatározott képkoordinátarendszerben pontosan megmért képkoordinátáiból indulnak ki. A mért képkoordinátákat rögzítik, és a centrális, valamint az ortogonális vetület között fennálló ismert analitikus geometriai összefüggések felhasználásával tisztán számításos úton vezetik le a kimért pontok terepi koordinátáit.
A két eljárás mellett meg kell említenünk az ún. „hibrid” eljárásokat, ahol az analóg úton a térmodellről
lemért „modellkoordinátákat” vagy a képkoordinátákat digitalizálják, és számítógéppel segítve dolgozzák fel
tovább.
Mindkét kiértékelési eljárásnál a síkrajzi térképezés mellett a terep domborzata is ábrázolható, a legtöbb
esetben szintvonalakkal. A tisztán analóg eljárások között vannak kevésbé pontosak, vannak jól közelítőek és
vannak szabatos térképezésre alkalmasak. A szabatos térképezést napjainkban az analitikus, valamint a számítógéppel segített analóg eljárások biztosítják.
5.2.2.2. Az analóg kiértékelés műszerei
Az analóg kiértékelésnél a légifényképpárral létrehozott térmodellt analóg kiértékelő műszer és – térképezés
esetén – közvetlen térképrajzolásra szolgáló rajzoló-berendezés segítségével értékelik ki. A kiértékelés történhet a vetítő műszereken a térmodell geometriai létrehozásával.
Az analóg kiértékelő műszerek automatikusan szolgáltatják a modellkoordinátákat, sőt, akár a terepi koordinátákat is anélkül, hogy különösebb számításokat végeznénk. Ezek a műszerek pontonkénti vagy vonalas
kiértékelésre alkalmasak, a rajzasztalon egyidejűleg készül a térképvázlat.
A kétképes analóg kiértékelés műszerei többféle szempontból csoportosíthatók. A pontosság szerint hagyományosan első-, másod- és harmadrendű műszereket különböztetünk meg. A csoportosítást és az egyes
csoportok jellemzőit az alábbi táblázatban foglaljuk össze.
Elsőrendű műszerek

Másodrendű műszerek

Harmadrendű műszerek

igen nagy pontosság
univerzális alkalmazhatóság
geometriai vagy matematikai szempontból szigorú megoldások
numerikus kijelzés
igen magas ár
nagy pontosság, viszonylag egyszerű felépítés
korlátozott alkalmazhatóság
geometriai vagy matematikai szempontból szigorú megoldás
magas ár
egyszerű felépítés
korlátozott alkalmazhatóság
közelítő megoldás
viszonylag alacsony ár

Mivel a pontosság önmagában véve relatív fogalom és különbözőképpen ítélhető meg, az analóg kiértékelő műszereket két csoportba célszerű sorolni:
− szabatos kiértékelő műszerek (mint pl. a WILD A7 autográf, Zeiss Planimat DZ műszere)
− térképező készülékek (mint pl. a már említett kettős vetítők). Utóbbiakon kizárólag grafikus térképezési
munka végezhető.
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A vetítő (vagy más szóval a külső tájékozást visszaállító) műszerek visszaállítják a felvétel pillanatában
fennálló helyzetet, a felvételi sugárnyalábot. Csoportosításuk:
− optikai vetítésű műszerek
− optikai-mechanikai vetítésű műszerek
− mechanikai vetítésű műszerek.
5.2.2.2.1. Optikai vetítésű műszerek
Az optikai megoldás három alapvető módját mutatja be az 5.34. ábra, amelyben az (a), (b), (c) sorrend a
megoldások időbeli sorrendje is.

5.34. ábra: Optikai vetítésű műszerek
Az (a) megoldás lényegében a kettős vetítők elvén (lásd 5.2.1.2.2. fejezet) alapszik. A képeket ténylegesen kivetítik, a vetítőkamerák tájékozása után az egyes képpontokra illeszkedő sugárnyalábok az optika alapegyenletének megfelelő távolságú P pontban találkoznak, s a felvételi helyzet visszaállítása következtében az
összetartozó P' és P” képpontok fősugarai ugyanebben a pontban metszik egymást. Itt ernyőn felfogható módon létrejön a P pont képe, illetve a képpontok összessége létrehozza a terep valódi modelljét, amelynek
szemlélése anaglif módon, váltakozó vetítéssel vagy polarizációs szűrőkkel történik. A modell egyes pontjai
egyetlen (ún. valós) mérőjellel ellátott asztalkával vetíthetők le a térképezés T síkjára. A mérés tehát abból
áll, hogy az asztalka vízszintes és magassági állításával letapogatjuk a valós modell pontjait. Ilyen típusú
műszerek a már említett kettős vetítők, a Multiple x (sorozatvetítő). Utóbbi – mint neve is mutatja – egész
képsor kivetítésére, tehát egy képsornak megfelelő térmodell előállítására alkalmas. Ilyen műszerrel Egyetemünk Földméréstani és Távérzékelési Tanszéke is rendelkezik, részletesebb bemutatására a gyakorlatokon
kerül sor.
A (b) megoldásnál a tájékozott vetítők a kép mérni kívánt részét egy-egy tükörre vetítik, ezen vannak a
mérőjelek is, melyeknek térben összeolvadt képét (az ún. virtuális vagy képzetes mérőjelet) a modellel
együtt sztereoszkópikusan szemléljük a szemlélőberendezéssel. A mérés abból áll, hogy a tükrök mozgatásával a virtuális mérőjelet ráállítjuk a képek egymásnak megfelelő pontjaira (a famagasságmérésnél elmondottakhoz hasonlóan). Az ehhez szükséges mozgatás vezérli a beállított pont helyét rögzítő rajzoló, vagy regisztráló szerkezeti elemet. Mind az (a), mind a (b) megoldásnál a vetítősugarakat a képponttól a modellpontig optikai úton valósítják meg. A (b) típusú megoldás az előzőnél nagyobb pontosságot biztosít, legismertebb műszere a sztereoplanigráf.
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A (c) típusú megoldás tulajdonképpen a vetítősugarak megoldásának harmadik módja, átmenetet képez az
optikai és a mechanikai vetítésű műszerek között. A Zeiss Aeromat készülékén mutatták be 1960-ban. A
megoldás lényege, hogy a kiértékelendő P pont helyén egy pontszerű éles fényforrás van, amelyből az O1 és
02 fényrekesz keskeny fénynyalábot metsz ki és ejt az Fl és F2 négyrekeszes fotocellára. Ha a fotocella négy
rekesze nem egyenlő intenzitású fényt kap, szervomotorok a képeket addig mozgatják el x és y irányban,
amíg az Sz szemlélőberendezés a P helyzetének megfelelő képpontra nem mutat, amely ismét rajzoló vagy
regisztráló berendezéshez kapcsolódik. Ha tehát a P mozgatásával a képpontokat rendre a szemlélőberendezés mérőjelére állítják a fénysugarak által kiváltott mozgások révén, a P-hez kapcsolt rajzoló-berendezés
rögzíti a megfelelő pont helyét.
5.2.2.2.2. Optikai-mechanikai vetítésű műszerek
Az optikai-mechanikai vetítésű műszerek megoldásának elvét az 5.35. ábrán mutatjuk be. A vetítősugarakat
a képponttól a modellpontig részben optikai úton fénysugarakkal egy-egy távcső segítségével, részben mechanikai úton, a távcsőhöz az objektívjével ellentétes végére szerelt egy-egy fémrúddal (az ún. irányrúddal)
hozzák létre. A távcsővel a teodolit távcsövéhez hasonlóan az összetartozó (ún. homológ) képpontok megirányozhatók. A két távcső irányvonala lesz a vetítősugár, következésképp, ha a távcső tengelyét megtörjük,
hogy az irányzás az oldalt elhelyezett szemlélőberendezésen át történhessen, és az irányrúd tengelye a távcső
irányvonalának folytatásában van, akkor megoldottuk az optikai-mechanikai vetítést.
Az 5.35. ábrán Mb és Mj a mérőjelek, Lb és Lj az irányrudak. Az Sb és Sj tükrök a távcső irányvonalát a
szemlélőberendezésbe vetítik.

5.35. ábra: Az optikai-mechanikai vetítésű műszerek elve
5.2.2.2.3. Mechanikai vetítésű műszerek
Az 5.34. ábra (c) megoldásánál a fénysugár a P pont és az Fl, F2 fotocella között voltaképpen arra szolgál,
hogy a képeket a szemlélőberendezés előtt mozgassa. Erre a célra azonban egy rudazat is felhasználható,
amely egyik végén a P ponthoz csatlakozik, az objektív helyén (O1 és 02) gömbcsuklóval látták el. A rudazat
másik végével vagy a képet mozgatja a szemlélőberendezés előtt, vagy bevetíti a kép megfelelő helyét a
szemlélőberendezésbe. Ilyen módon a vetítősugarat teljes hosszában mechanikai eszközökkel valósították
meg. A mozgatás két lehetőségét mutatja a 5.36. ábra.
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5.36. ábra: Mechanikai vetítés
Az (a) megoldásnál az objektívet helyettesítő O1 és 02 gömbcsukló körül elforduló irányrúd a képtartót
tartja a képközéppontnak megfelelő helyen, s így különböző irányba döntésekor a kép megfelelő pontját viszi
a mozdulatlan szemlélő berendezés okulárisa elé. A szemlélőberendezés sugármenetében lévő Ml és M2 jel
alkotja a virtuális mérőjelet. Méréskor tehát a rudak metszése a pont helyét jelöli ki, miközben a térben látszó
pont képére a mérőjel „ráül”.
A (b) megoldásnál az irányrudak egy-egy megvilágító berendezést visznek, amelyek megvilágítják a
mérni kívánt modellpont képi megfelelőit. Ezzel egyidejűleg a szemlélő távcsöveket a mérőjelekkel úgy
mozgatják, hogy a mérőjelet a szóban lévő pontra lehessen ültetni. A rúdnak a gömbcsukló és a képsík közé
eső része teleszkópszerűen változtatja hosszát, hogy utóbbi megfeleljen a csukló és a képsík dőléskor változó
távolságának.
A mérendő modellpont beállításának most vázolt kétféle megoldásán kívül a mechanikai vetítésű műszereknél megkülönböztetünk:
− valódi térbeli felépítésű műszereket (5.36. ábra), amelyeknek két irányrúdja a három térbeli koordinátát
egyidejűleg határozza meg és
− két síkmetszetben működő műszereket, amelyek külön rúdrendszerrel végzik az alaprajz és külön rudazattal a magasság meghatározását.
Magyarországon a mechanikai vetítésű műszerek a legelterjedtebbek. Néhány nevezetesebb műszer:
WILD A7, A8, A9, A10 autográf, WILD B8, B8S, B9 aviográf, ZEISS Jena sztereometrográf, Zeiss
Planimat D2, Planitop F3. A WILD-féle mechanikai vetítésű készülékek sorozatában az A7 és A10 szabatos
elsőrendű műszerek, alappont-meghatározásra is használhatók, az A8 és A9 másodrendű részletkiértékelő
műszerek. A B sorozatot a Wild cég a nagy és igen nagy nyílásszögű felvételek kiértékelésére hozta létre. A
jenai Zeiss-gyár másodrendű kiértékelő műszere a sztereometrográf, a nagy- és közepes méretarányú részletes kiértékelés műszere. Szabatos elsőrendű műszer a Zeiss cég Planimat D2. A Planitop F3 készüléket topográfiai térképezésre használják. Szabatos elsőrendű műszer a KERN cég PG3 mechanikai vetítésű műszere.
A mechanikai vetítésű műszerek között megemlítjük még a jénai Zeiss Topocart másodrendű műszerét,
amely szabatos matematikai megoldást biztosít. A pontosság is ezzel összhangban van, a képsíkba vetítve
0,01 mm. Elsősorban közepes és kisméretarányú topográfiai felmérésre használják.
5.2.2.3. Képpárok tájékozása
Tájékozás alatt a felvételi helyzet geometriai visszaállítását és a visszaállított sugárnyaláb térben való elhelyezését értjük. Előbbit belső tájékozásnak, utóbbit külső tájékozásnak nevezzük.
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5.2.2.3.1. Belső tájékozás
Ahhoz, hogy a terep és a légifénykép között a légifelvétel készítésének időpontjában fennálló felvételi helyzetet geometriailag vissza tudjuk állítani, ismernünk kell az ún. belső tájékozási adatokat. Ezek az adatok a
következők:
A képfőpont (F’) koordinátái. A képfőpont a felvételi irány talppontja a képsíkon. Koordinátáit a keretjelekkel (lásd a 3.11. ábrát is) meghatározott, K képközéppont origójú képkoordinátarendszerben (5.37. ábra)
adják meg. A megfelelően igazított légifényképező kamerákban a képfőpont és a képközéppont a mérési
pontosság határain belül egybeesnek (F’ = K).

5.37. ábra: A mérőkép belső adatai: képfőpont
A kameraállandó (c). Első közelítésben a felvételi objektív fókusztávolsága, a felvételi objektív vetítési
középpontjának és a képfőpontnak a távolsága (5.38. ábra).

5.38. ábra: A mérőkép belső adatai: A kameraállandó és az objektív elrajzolása
Az objektív elrajzolása (5.38. ábra) a képet létrehozó sugárnyaláb radiális irányú deformációját okozza,
amelyet szabatos kiértékelésnél korrigálni kell. Az objektív elrajzolását a következő összefüggéssel írják le:

∆r ' = r '−c ⋅ tg τ
ahol:

(5.21.)

∆r – az elrajzolás mértéke,
r – a képfőponttól vett radiális távolság,
c – a kameraállandó,
τ – a sugár beesési szöge.
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Az elrajzolás mértéke a τ szög növekedésével a kép szélei felé növekszik, a képfőpontban 0. Ezért a c
kameraállandót olyan módon adják meg, hogy ne a képfőpontban, hanem egy adott r’0 és a hozzátartozó τ0
szögérték mellett legyen az elrajzolás zérus.
Ekkor az (5.21.) alapján:

c = r '0
tg τ 0

(5.22.)

Ekkor τ < τ0 és τ > τ0 esetén az elrajzolás különböző előjelű, de abszolút értékben hatása kisebb. A c kameraállandó tehát matematikai úton meghatározott érték, s csak közelítőleg egyenlő az objektív fókusztávolságával. A korszerű fotogrammetriai objektívek elrajzolása csak néhány mm/100, ami az erdészeti célú kiértékelésnél elhanyagolható.
Azokat a fényképeket, amelyeknek belső tájékozási adatait ismerjük, mérőfényképeknek, vagy mérőképeknek (lásd 3.3.1.2.1. fejezet) nevezzük. A mérőképek képezik a fényképmérés alapját. A belső tájékozást
úgy végezzük el, hogy a kiértékelő műszer képtartójában a légifényképet a keretjelek segítségével központosítjuk, a keretjeleket a képtartó illesztőjeleivel fedésbe hozzuk és a megfelelő kameraállandót beállítjuk.
5.2.2.3.2. Külső tájékozás
A belső tájékozási adatokkal meghatározott és visszaállított felvételi sugárnyalábot egy geodéziai térbeli koordinátarendszerhez (pl. egy térképhez) képest is tájékoznunk kell, ebben a rendszerben el kell helyeznünk.
Ezt hívjuk külső tájékozásnak. A külső tájékozáshoz a mérőkép ún. külső tájékozási adataira van szükségünk. Ezek az adatok hozzákapcsolják a képet ahhoz a koordinátarendszerhez, amelyben a tárgyak koordinátái ismertek, vagy amelyben a tárgyak koordinátáit meg kívánjuk határozni (térképezésnél az országos vetületi koordinátarendszer). A térbeli helyzetet egyetlen kép esetére három eltolási és három forgatási paraméter
egyértelműen meghatározza (5.39. ábra).

5.39. ábra: Külső tájékozási adatok
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Ezek a paraméterek a következők:
az O vetítési középpont három koordinátája a geodéziai koordinátarendszerben: X 0,
Y0, Z0,
a felvételi irány hajlásszöge a nadírfüggőlegeshez: ν,
a felvételi irány X-Y síkon vett vetületének az X g(Y)-tengellyel bezárt irányszöge: δ,
a képkoordinátarendszer y’ tengelyének szöge a vetítési középponton és a képfőponton átmenő függőleges sík metszésvonalával (v’v’). (Az x’ és y’ tengelyek iránya az ábrán szereplő negatív felvételi helyzet
miatt ellentétes az X és Y tengelyek irányával).

Megjegyezzük, hogy a fotogrammetriában közvetlenül az X, Y, Z matematikai koordinátarendszerben
dolgozunk az ábrán zárójelben feltüntetett X g, Yg, Zg geodéziai koordinátarendszer helyett.
A külső tájékozás forgatási adatai természetesen másként is felvehetők. Az 5.40. ábrán a már ismert κ
szög mellett a φ bázisirányú és az ω haránt irányú elfordulással (dőléssel) fejezzük ki a két koordinátarendszer egymáshoz képesti szögeltéréseit (lásd még a 4.11. ábrát).

5.40. ábra: Bázisirányú és haránt irányú dőlés
A 4.1.3. fejezetben már utaltunk rá – a „külső tájékozási adatok” kifejezést még nem említve —, hogy
ezek a repüléskor nem határozhatók meg kielégítő pontossággal. A külső tájékozási adatokat a kiértékelés
során illesztőpontok segítségével határozzák meg. Egyetlen kép esetére alkalmazható az ún. térbeli légi hátrametszés, amely viszonylag nagy számításigényű eljárás és analóg kiértékelésnél nem használják. Képpár
esetén lényegesen egyszerűbb, ha a külső tájékozási adatokat a képpárra egyidejűleg, az összetartozó (homológ) vetítősugarak segítségével határozzuk meg (homológ vetítősugarak alatt azon sugárpárokat értjük, amelyek a terepi pontokat a mindkét légifényképen rajta lévő képeikkel összekötik).
Egy képpár külső tájékozásakor összesen 2·6=12 adatot kell meghatároznunk, légifényképenként az X, Y,
Z térbeli koordinátákat és a κ, φ, ω szögeket (5.41. ábra). A meghatározás két egymástól független lépésben
történik, Ez a kölcsönös (relatív) és az abszolút tájékozás.
5.2.2.3.2.1. Kölcsönös tájékozás
A kölcsönös tájékozással a képpárral adott sugárnyalábot olyan helyzetbe hozzuk, amelyben a homológ sugarak egymást metszik. A metszéspontok összessége olyan modellfelületet hoz létre, amely geometriailag
hasonló a felvétel tárgyához, pl. a terephez.
5 pontpár egymáshoz rendelése egyértelműen meghatározza a két kép közötti projektív kapcsolatot, azaz
a két kép minden homológ sugara metszi egymást, ha közülük 5 pár homológ sugarat metszésbe hozunk.
Vagyis a kölcsönös tájékozáshoz 5 homológ képi pontpárra van szükség, amelyek geodéziai koordinátarendszerbeli helyzetét nem kell ismernünk. Ekkor a kölcsönös tájékozással a 12 külső tájékozási adatból 5-öt tudunk meghatározni.
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5.41. ábra: Egy képpár külső tájékozási adatai
A képpár kiértékelő műszerbe helyezése és a belső tájékozás elvégzése után a homológ sugarak a térben
még nem metszik egymást. Ez abban nyilvánul meg, hogy a homológ képpontok vetületei között ordinátakülönbség, haránt-(vagy y-)parallaxis (py) van (5.42.a. ábra). A két kép kölcsönös helyzete még nem olyan,
mint a felvételkor volt.

5.42. ábra: kölcsönös tájékozás
115

A homológ képpontok vetületei közötti abszcisszakülönbség a bázisirányú (vagy x -) parallaxis (p x). Ennek kiküszöbölése a vetítési sík emelésével vagy süllyesztésével lehetséges (5.42.b. ábra).
A képpárok kölcsönös tájékozását úgy végezzük el, hogy az 5 homológ képi pontpár mindenkori vetületei
közötti harántparallaxisokat megszüntetjük. Ez mindkét kép κ, φ, és ω szögeinek változtatásával lehetséges.
A kölcsönös tájékozás 5 paramétere a bal- és jobb kép κ1, κ2 elforgatása, a φ1 és φ2 bázisirányú döntése,
valamint az egyik (a bal vagy a jobb) kép ω1 (vagy ω2) haránt irányú döntése.
A kölcsönös tájékozás elméleti alapjait számos fotogrammetriai könyv tárgyalja. Az 5 paraméter meghatározása történhet numerikusan és optikai-mechanikai úton. A grafikus kiértékelés gyakorlatában leggyakrabban
az optikai-mechanikai eljárást alkalmazzák. Ennél az eljárásnál a tájékozási paramétereket a kiértékelés folyamán közvetlenül kapjuk. A következőkben az eljárást röviden állótengelyű felvételek esetére vázoljuk.
5.2.2.3.2.2. Optikai-mechanikai kölcsönös tájékozás
A képpár közös modellterületén egy szabványos sémának megfelelően 6 ún. tájékozó pontot választunk
(5.43. ábra). Bár – mint mondtuk – a kölcsönös tájékozáshoz 5 pont elegendő, mind a két alternatívaként választható pontot (5 és 6) bevonják a sémába. Az 1 és 2 pontokat a megfelelő képfőpontok (képközéppontok)
közelében, a 3, 4, 5 és 6 pontokat az 1-2 pontok összekötő egyenesére közel merőlegesen, lehetőleg a közös
képterület alsó és felső részén kell megválasztani. Az optikai-mechanikai tájékozás alapgondolata az, hogy 5
tájékozó ponton a harántparallaxisokat lépésenként küszöböljük ki úgy, hogy az előző tájékozó pontokon
újabb harántparallaxisok már ne jöjjenek létre.
A gyakorlatban legtöbbször alkalmazott eljárás lépései a következők:
1) Az 1 tájékozó ponton a harántparallaxist a jobb kép κ2 állításával szüntetjük meg. Ekkor az 1 tájékozó
pont vetületei mindkét képen fedésbe kerülnek.
2) A 2 tájékozó ponton lévő harántparallaxist a bal kép κ1 állításával,
3) a 3 ponton lévő harántparallaxist a jobb kép ϕ2 döntésével,
4) a 3 ponton lévő harántparallaxist a bal kép ϕ1 döntésével küszöböljük ki.
5) Az 5 (vagy a 6) tájékozó ponton fennálló harántparallaxist a jobb kép ω2 (vagy a bal kép ω1) döntésével
nem csak megszüntetjük, hanem „túl is javítjuk”.

5.43. ábra: optikai-mechanikai kölcsönös tájékozás
A túljavításra a következők miatt van szükség: az első 4 tájékozó ponton végzett műveletek az előző pontokon nem hoznak létre újabb harántparallaxisokat. Más a helyzet az (5) lépés végrehajtásakor. Bármelyik
kép haránt irányú dőlésének változtatása ugyanis az 1-4 tájékozó pontokon új harántparallaxist idéz elő.
Ezért az 5 (vagy a 6) tájékozó ponton a javítást úgy kell végrehajtani, hogy az 1-4 tájékozó pontokon újból
megismételt műveletek után az 5 (vagy a 6) ponton már ne maradjon harántparallaxis. Ez csak akkor érhető
el, ha az 5 (vagy a 6) tájékozó ponton túljavítást végzünk. Az alkalmazott „k” túljavítási tényező a felvételi
objektív f gyújtótávolságának (vagy a kameraállandónak) és az 5 (vagy a 6) pont 1-2 bázistól vett távolságának (y) következő függvénye:

1 2
k = ( c 2 − 1)
2 y

(5.23.)
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Nagy nyílásszögű felvételeknél, 23 x 23 cm-es képméret és 150 mm-es fókusztávolság mellett a k értéké
0,4 és 1 között van, az 5 (vagy 6) tájékozó pont 1-2 bázistól vett távolságától függően. Normál nyílásszögű
felvételeknél a túljavítási tényező értéke 3 és 5 között mozog. Hegyvidék esetén ezek az adatok csak tájékoztató jellegűek.
A túljavítási tényezőt minden analóg kiértékelő műszerre és különböző típusú felvételekre diagram vagy
táblázat formájában megadják.
Az (5) lépésben tehát az 5 (vagy a 6) ponton fellépő harántparallaxist a jobb kép (vagy a bal kép)
harántirányú döntésének megváltoztatásával túljavítjuk. Mivel egy kép harántirányú döntése minden tájékozó ponton új harántparallaxist hoz létre, az (1) – (4) műveleteket legalább egyszer meg kell ismételni. A gyakorlatban mind az 5 műveletet addig ismétlik, amíg az y-parallaxisok minden egyes tájékozó ponton eltűnnek, vagy igen kicsinyek lesznek. Eközben az (1) és (2), a (3) és (4) lépések, illetve a 3 és 4, valamint az 5 és
6 tájékozó pontok felcserélhetők.
5.2.2.3.2.3. Abszolút tájékozás
A kölcsönös tájékozással létrehozott térmodell méretaránya legfeljebb közelítő, tájékozása és terepi koordinátarendszerbeli helyzete pedig ismeretlen. A modell kívánt méretarányát a bázis növelésével vagy csökkentésével állítják be. Ezután a modell 3, egymásra merőleges tengely körüli döntésével állítják be a modell vízszinteshez viszonyított tényleges helyzetét, majd 3, egymásra merőleges irányban történő eltolásával illesztik
a modellt a terepi – általában az országos vetületi – koordinátarendszerbe (rendszerint az azt helyettesítő térképi alapba).
E célból összesen 7 – a 12 külső tájékozási adatból a kölcsönös tájékozás után fennmaradó – ismeretlen
paramétert kell meghatározni. A kölcsönös tájékozástól eltérően az abszolút tájékozáshoz terepi vízszintes és
magassági koordinátáikkal adott illesztőpontokra van szükség. Minden egyes illesztőpont koordináta egy
egyenletet ad a meghatározáshoz. A 7 ismeretlen egyértelmű meghatározásához így 3 illesztőpont elegendő:
kettőt vízszintes és magassági koordinátáival, egyet pedig csak magassági koordinátájával kell megadni.
Az abszolút tájékozást tehát a következő 3 lépésben kell elvégezni:
1) méretarány-meghatározás (-beállítás),
2) a modell döntése,
3) a modell illesztése a térképi alaphoz.
Ad 1.: Méretaránybeállítás
A méretarányt a modellen és a terepen (a térképen) azonosítható azonos (többnyire az illesztőpontok által
meghatározott) távolságokból kiindulva, azok összehasonlításával határozzák meg (pl. az 5.44. ábrán az 13
szakasz). Mivel. a modellt még nem tájékoztuk (a vízszinteshez viszonyított tényleges helyzetét nem állítottuk be), e műveletet ajánlatos a térben elvégezni. A térkép szerinti térbeli távolság (tg) és a modelltávolság
(tm) meghatározása történhet numerikusan és grafikusan.
Az első esetben tg – t az adott (pl. az 1 és 3) illesztőpontok ismert geodéziai (X g, Yg, Zg), tm -et a mért
modellkoordinátái (x, y, z) alapján a
2

2

t g = ( X 3− X 1) + (Y 3−Y 1) + ( Z 3− Z 1)

2

és

(5.24.)

2

2
2
t m = ( x 3− x1) + ( y 3 − y1) + ( z 3− z1)

összefüggésekből számítjuk. A két távolság:

µ=

tg
tm

(5.25.)

hányadosa a méretaránytényező, amivel a már közelítően beállított bázishosszt módosítani kell. A gyakorlatban a bázishossz módosítása a bx, by és bz ún. bázisösszetevők bx = µ(bx), by = µ(by) és bz = µ(bz) értékekre állítását jelenti. A (b x), (by) és (bz) a méretaránybeállítás előtti bázisösszevetők.
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5.44. ábra: Abszolút tájékozás
A grafikus eljárásnál a modellbeli távolság két végpontját a térképező asztalon a térképi alapra helyezett
fólián rajzolócsúccsal megjelöljük, a fóliát a távolság egyik – a térképi ponttal fedésbe hozott – végpontja
körül beforgatjuk a térképen előzetesen ábrázolt illesztőpontokkal meghatározott irányba, majd megnézzük,
hogy a mutatkozó eltérés hányadrésze az egész adott távolságnak. A bázishosszt ennek megfelelően növeljük, vagy csökkentjük.
Ad 2.: A modell döntése
A modell döntésének az a célja, hogy a már beállított méretarányú, de a vízszinteshez képest dőlt helyzetű
térmodellt a végleges helyzetbe hozzuk. A térmodell ferdeségének meghatározásához egy térbeli sík térmodellen lévő helyzetének meghatározása szükséges. Ezt a síkot hasonlítjuk össze ugyanannak a síknak terepi
helyzetével, a magassági illesztőpontok segítségével.
A modell döntése közelítő eljárás, több lépésben kell elvégezni. Az eljárást addig ismételjük, amíg az
illesztőpontok modellbeli és térképi koordinátarendszerbeli magasságainak különbségei egy – a kiértékelés
szempontjából elfogadható – értéket már nem haladnak meg.
A modell döntéséhez 3 illesztőpont magasságának ismerete szükséges. Először a 2 és 3 illesztőpontokra
(5.44. ábra) megállapítjuk a szükséges és a tényleges modellmagasságok közötti ∆h különbségeket és a
szükséges javítási értékeket (∆h) a megfelelő illesztőpontok mellé a rajzlapra írjuk (az 1 illesztőpontot beállítottuk a szükséges magasságra, s így ott a ∆h1 = 0!). Ezután az 1 és 2 pontokon keresztül húzzunk párhuzamosokat a műszer X és Y tengelyeivel. E párhuzamosoknak a megfelelő háromszögoldalakkal való metszéspontjaiban fellépő ∆h1-3, ∆h2-3 különbségeket az 1-3, illetve 2-3 illesztőpontok közötti interpolálással kapjuk.
Ezzel a 5.44. ábra alapján a modell ∆ω haránt-, és ∆ϕ bázisirányú döntésére a következő értékeket kapjuk:

∆ω ' =

∆h1−3 − ∆h2
⋅ ρ'
b

(5.26.)

∆ϕ ' =

∆h2−3 − ∆h2
⋅ ρ'
a

(5.27.)
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Az „a” és „b” értékeket a rajzról vesszük le. A ∆ω és ∆ϕ értéket pl. szögpercben kapjuk, ha ρ' = 3478 értéket helyettesítjük. A számított ∆ω és ∆ϕ javításokkal mindkét képre meghatározható az újra beállítandó haránt- és hosszirányú dőlés mértéke:

ω új = ω régi + ∆ω
ϕ új = ϕ régi + ∆ϕ

(5.28.)

A ∆ω és ∆ϕ értékekkel az egész modellt, azaz mindkét képtartót és a bázist is döntenünk kell. A legtöbb
kiértékelő műszerben azonban csak a képtartók dönthetők, a bázis a döntésben nem vesz részt. Ekkor a modelldöntésekből a bázisösszetevőkre számítható javításokat, a dbz, dby, db x értékeket kell beállítanunk. Ezek
értékei:

db x = + b z ⋅ ∆ϕ
db y = −b z ⋅ ∆ω

(5.29.)

db z = −b x ⋅ ∆ϕ + b y ⋅ ∆ω
Rendszerint csak a bz-ben előálló javítás észlelhető.
Gyakran előfordul, hogy nem számítjuk a bázisösszetevők javításait, hanem úgy járunk el, hogy a kölcsönös tájékozás egyébként is elengedhetetlen ellenőrzésénél fellépő harántparallaxisokat a modell közepén a by
nal, a modell alsó és felső szélén a bz vel küszöböljük ki.
Ad.3.: A modell illesztése a térképi alaphoz
A méretaránybeállítással (a b x bázishossz változtatásával), az egész térmodell hossz- és harántirányú döntésével az abszolút tájékozás 7 ismeretlen paraméteréből 3-at tekinthetünk meghatározottnak. Az utolsó lépésben fennmaradó 4 ismeretlent kell meghatározni. A modell térképi alaphoz való illesztése a következő lépésekben történik:
A mérőjelet a térmodellen egy illesztőpontra állítjuk. A térképet addig mozdítjuk el, amíg az illesztőpont
térképi helye a kiértékelő műszer rajzolócsúcsával fedésbe nem kerül. Ezzel a művelettel a térképi alap X-Y
síkbeli eltolását végeztük el.
A mérőjelet a térmodellen a következő illesztőpontra „ültetjük”. A térképet elforgatjuk az első pont körül,
amíg a második térképi illesztőpont fedésbe nem kerül a rajzolócsúccsal. Ekkor minden egyes illesztőpont a
rajzolási pontosság (0,1 – 0,2 mm) határain belül fedésben van. Esetenként a pontosság növeléséhez ezt a
műveletet meg kell ismételnünk. E művelettel egy újabb paramétert határoztunk meg.
Az abszolút tájékozás utolsó lépéseként a magassági számlálót állítjuk be. A mérőjelet egy magassági
illesztőpontra ültetjük, a magassági számlálón beállítjuk az illesztőpont ismert terepi magasságát. E művelettel a modell Z-irányú eltolását végeztük el.
Ezzel az abszolút tájékozást, illetve az egész külső tájékozás adatainak meghatározását befejeztük, létrehoztuk a két szomszédos képpel lefedett közös terepfelület méretarányhelyesen kicsinyített optikai modelljét,
amelyet a továbbiakban grafikusan vagy numerikusan értékelhetünk ki.
5.2.2.3.2.4. A hozzátájékozás
Egész képsorok kiértékelésekor a képsor előző képpárai alapján tájékozott térmodellt már nem „ronthatjuk
el”. Ez esetben a baloldali képtartót beállított helyzetéből nem mozdíthatjuk ki, ezért a ráeső szögforgásokat
nem tudjuk elvégezni. Kimutatható, hogy ilyen esetben a másik vetítőkamera megfelelő tengelyirányú elmozdításával a kérdéses szögforgás helyettesíthető. Ez az ún. fotogrammetriai egyenértékűség, magát a műveletet hozzátájékozásnak nevezzük. Kölcsönös tájékozásnál a hozzátájékozást úgy végezzük el, hogy a
5.2.2.3.2.1. fejezetben felsorolt műveleteknél a κ1 állítást ((2.) művelet) a második kép by2 bázisösszetevő
állításával, a ϕ1 állítást ((4.) művelet) a bz2 állításával helyettesítjük. Nem állítunk ω1-et sem, a harántparallaxist az 5 tájékozó ponton ω2 állítással szüntetjük meg, szintén a túljavítási tényező figyelembevételével.
Valamelyik (pl. a 2/3) képpár kölcsönös tájékozását tehát a 3. kép tájékozási adatainak változtatásával
végezzük el, mivel a 2. képet az azt megelőző 1/2 modellben helyesen és véglegesen mind kölcsönösen,
mind abszolút értelemben már tájékoztuk. Ezért a kölcsönös tájékozásnál a 3. kép 6 külső tájékozási adatából
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5-öt már meghatároztunk. Az abszolút tájékozás hozzátájékozással történő megoldása tehát mindössze az
egyetlen fennmaradó ismeretlen, éspedig a 2/3 modell méretarányának meghatározása (5.45. ábra).

5.45. ábra: Hozzátájékozás
E célból az 1/2 és 2/3 modell közös (hármas) átfedési zónájában olyan A pontot választunk, amelynek
magasságát az 1/2 modell méréséből már ismerjük. Változtassuk meg most a 2/3 modell bázisát a bázisöszszetevők egyenlő mértékű változtatásával úgy, hogy A magassága a 2/3 modellben ugyanolyan legyen, mint
az 1/2 modellben.
Ha az 1/2 modellben az A ponton kívül a modell felső és alsó szélén lévő B és C pontok magasságát is
ismerjük, úgy e magasságoknak a 2/3 modellben meghatározott magasságoktól való eltéréseit a κ2 és ω2 változtatással szüntetjük meg. Ezzel egyidejűleg javul a 2/3 modell kölcsönös tájékozása. Észrevehető harántparallaxisok e műveletnél nem jelentkeznek.
Egy teljes képsor végleges térmodelljét csak tetszőleges számú vetítő segítségével hozhatnánk létre. Az
elsőrendű térkiértékelő műszereken viszont csak két vetítő, s ennek megfelelően csak két képtartó van. A
hozzátájékozás elvének megfelelően pl. a 3. kép beállításakor a 2. képnek helyben kell maradnia, hogy a
térmodell átvegye az előző, 1/2 modell abszolút tájékozásával biztosított, helyes térbeli helyzetét. E miatt a
3. képet csak az 1. kép helyére tehetjük, míg a második mozdulatlanul a helyén marad. A 2. kép helyére majd
a 4. kép kerül, az 5. kép ismét oda, ahol az első modell beállításakor az első volt és így tovább. Ez azonban
azt is jelenti, hogy az egyes modellek előállításakor a képek sorrendje a képtartókban ellenkezője lesz annak,
mint amit a felvételkor elfoglaltak, azaz balról jobbra haladó képsorrend esetén a jobboldali kép kerülhet a
baloldali képtartóba és a baloldali a jobboldaliba. A sorrend felcserélése ellenére a képsor modelljei egységes
folyamatos egészet adnak, ha a kiértékelő műszerekben:
− megfelelő képváltó prizmarendszerrel (ún. Dowe-prizma) gondoskodnak arról, hogy a helyes sorrendnek
megfelelően a bal szemmel a baloldali és a jobb szemmel a jobboldali képet szemléljük, s így kiküszöböljük a pszeudoszkópikus hatást (lásd az 5.2.1.2.1. fejezetben),
− biztosítják, hogy a homológ sugarak térbeli helyzete megfeleljen a felvétel készítésekor elfoglalt helyzetnek, függetlenül attól, hogy a képek helyes, vagy ellentétes sorrendben vannak a képtartókban.
A 2. feltételt a bázis ún. „befelé” (belső) vagy „kifelé” (külső) állítási lehetőségével, az ún. Zeiss-féle
parallelogramm elve alapján biztosítják. Tekintsük ennek megértéséhez az 5.46. ábrát!
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5.46. ábra: Zeiss-féle parallellogram
A két szomszédos vetítő távolsága egy állandó „a” érték, mivel részben képátfedési, részben szemlélési
okokból nem lehet a vetítési középpontok távolságát sem túl kicsinek, sem változtathatónak választani. A
külső- és belső bázis, illetve a bázisösszetevők beállítására szolgáló ún. bázistest (az 5.46. ábrán sematikusan
a TT) az O1O2 egyenestől „t” távolságra helyezkedik el, az O1Ql, 02Q2 a homológ sugarakat helyettesítő
irányrudak. Az O1Ql és 02Q2 egyenesek azért kerülnek helyes térbeli helyzetbe, mert az O1Q2 távolság az „a”
értéknél a b1,2 bázissal kisebb. A bázistesten a b1,2 értéket „befelé”, azaz a Q1 csuklót a Q2 felé mozdítva kell
beállítani (belső bázisállítás). Ha lenne egy O3 harmadik vetítő is, az hasonlóképpen „a” távolságra lenne az
O2-től, vagyis Q3-at az O2-től a második modell bázisának megfelelően (a-b2,3) távolságra kellene állítani
(szintén belső állítás lenne), hogy az irányrúd O3Q3 helyzetbe kerüljön, s alkalmas legyen a 2. képpel közös
képterület kivetítésére. Mivel azonban harmadik képtartó nincs, így a harmadik kép az O1 helyre kerül, s az
O3Q3 iránnyal párhuzamos térbeli helyzet csak úgy biztosítható, ha a bázistesten a Q1 csuklót Q’3 helyzetbe
hozzuk, azaz a b2,3 bázist „kifelé” állítva be (külső bázisállítás), a O2Q'3 távolság (a + b2,3) lesz.
5.2.2.4. A tájékozott képpárok kiértékelése, térképezés, pontosság
Az abszolút értelemben is tájékozott térmodell minden kívánt és látható pontjára a térbeli mérőjel ráültethető
és térképi helyzete a kiértékelő műszer rajzasztalán a térképen a rajzolócsúccsal rögzíthető, a rajzolási élesség határain belül.
A kiértékelés (a térképezés) céljának megfelelően a természetes és mesterséges tereptárgyak és matematikailag definiált vonalak (pl. szintvonalak) a mérőjel folyamatos vezetésével térképezhetők. A mérőjel mindenkori magassági helyzete a műszer magassági számlálóművéről leolvasható. A szintvonal-ábrázoláshoz a
mérőjelet egy meghatározott magasságra állítjuk be. Az erdészeti célú kiértékeléshez az állományhatárokon
kívül az erdészeti szempontból fontos egyéb vonalak és tárgyak is térképezhetők, egyes dendrometriai adatok, mint a fa- és az állománymagasság, meghatározhatók. Nagyméretarányú kiértékelésnél (1:1000, 1:2000)
lehetséges pl. a lombkorona térképezése is. Egyes kiértékelő műszerek – kiegészítő berendezésekkel együtt –
az állományprofilok közvetlen kirajzolását is lehetővé teszik.
A grafikus kétképes kiértékelés geometriai pontossága különböző tényezőktől függ. A legfontosabbak a
következők:
− az alkalmazott légifelvételek méretaránya és minősége,
− a kiértékelő műszer, s az alkalmazott eljárás,
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− a rendelkezésre álló térképek minősége, illetve az illesztőpont-meghatározás pontossága,
− terepi viszonyok, különös tekintettel a magasságkülönbségekre, a vegetációra és a beépítettségre.
A grafikus kiértékelésnél síkrajzi és magassági pontosságot különböztetünk meg. A síkrajzi pontosság
természetszerűleg nem lehet nagyobb, mint a rajzolás élessége, általában ±0,2 mm-re tehető a térkép méretarányban. Ez 1 :5000 és 1 :10000 méretarányú térképeknél ±1-2 m-es megbízhatóságot jelent.
A magassági pontosságot (pl. a szintvonalaknál) átlagosan a repülési magasság 0,2–0,3%-ban adják meg.
A közelítő műszereknél (pl. a sztereoszkóp) a pontosság lényegesen kisebb, hiszen befolyásolja a kép dőlésszöge és a domborzati adottságok. Az erdészeti célú felmérésekhez azonban a legtöbb esetben ez is kielégítő.

5.2.3. Képpárok analitikus kiértékelése
5.2.3.1. A sztereokomparátorok
Az analitikus kiértékelés fogalmát az 5.2.2.1. fejezetben definiáltuk. Mint tudjuk (pl. 3.11., 5.38. ábrák), a mérőképekre a keretjelek ráfényképeződnek, s a képkoordinátarendszert a megfelelő keretjelek összekötése szolgáltatja. A képkoordinátákat tetszőleges hosszmérő eszközzel (pl. Majzik háromszögpárral) is mérhetjük, de
ezek pontossága (±0,1–0,2 mm) – a kép és a terep közötti jelentős méretaránykülönbség miatt – nem kielégítő.
A képkoordináták mérésére ezért különleges mérőmikroszkópokat, ún. komparátorokat használnak. Egyetlen
kép koordinátáinak mérésére használják a monokomparátorokat. A kétképes kiértékelés képkoordinátamérő berendezései a sztereokomparátorok. Utóbbiak a mérés folyamatában felhasználják a sztereoszkópikus látás és
mérés előnyeit. Bármely sztereokomparátor természetesen monokomparátorként is használható.
A sztereokomparátorok alapelvét századunk első éveiben Pulfrich dolgozta ki. A ma alkalmazott berendezések ma is az általa szerkesztett sztereokomparátoron alapulnak. A sztereokomparátor elvi vázlatát az
5.47. ábrán mutatjuk be.

5.47. ábra: A sztereokomparátor vázlatos felépítése
Minden sztereokomparátor alapvető része egy, szabatosan megmunkált fémvezető sínekkel ténylegesen
megvalósított derékszögű koordinátarendszer. A mérőképek két egymás mellett elhelyezett képtartóban foglalnak helyet. A képtartók egymástól függetlenül saját síkjukban elforgathatók. A két képtartó együttesen a műszer x koordinátatengelye mentén, ezen kívül az egyik (általában a jobboldali) képtartó x irányban önállóan is
mozgatható. Az y irányú mozgatást – szerkezeti okokból – a megfigyelő berendezés mozgatásával érik el. Az y
irányú mozgás is két részből áll, egyrészt az egész megfigyelő berendezést mozgathatják y irányban, másrészt
az egyik kép megfigyelő berendezését önállóan. A két mérőjel a mérőmikroszkóp fókuszsíkjában mozdulatlanul helyezkedik el (M1 és M2). A fenti mozgatások sorrendben az – általában baloldali – x koordináta, a p x xirányú parallaxis, az y képkoordináta és a py y-irányú (haránt-)parallaxis mérését teszik lehetővé.
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A mérés főbb lépései a következők:
− a képeket elhelyezzük a képtartókban, s közelítőleg tájékozzuk,
− képenként külön-külön mérjük a keretjelek x és y koordinátáit a sztereokomparátor koordinátarendszerében (a műszerkoordinátákat), amire azért van szükség, hogy a későbbi koordinátaleolvasásokat transzformálni lehessen a képek koordinátarendszerébe (lásd. analitikus belső tájékozás, 5.2.3.2. fejezet),
− a kiválasztott pontok koordinátáit úgy mérjük, hogy először mindkét kép x, illetve y irányú mozgatásával
a baloldali mérőjelet rávisszük a pontra, majd eltüntetjük a harántparallaxist az egyik kép y-irányú mozgatásával, ezzel létrejött a sztereoszkópikus látás feltétele,
− az egyik képet x-irányban addig mozgatjuk, míg a két részmérőjel térbeli képe nem illeszkedik a kiértékelendő pontra,
− elvégezzük az egyik (általában a bal) kép műszerkoordinátáinak és a parallaxisértékeknek a leolvasását.
A fotogrammetriai műszertechnikában egyszerű és szabatos sztereokomparátorokat különböztetünk meg.
Az egyszerű sztereokomparátorok csoportjába sorolható a jénai Zeiss cégnek Egyetemünk Földmérési és
Távérzékelési Tanszékén is található STECO 1818 sztereokomparátora (5.48. ábra). A típusjelből is láthatóan max. 18 x 18 cm méretű felvételek feldolgozására alkalmas, elsősorban földi felvételek kiértékelésére
használják, de légifelvételek is kiértékelhetők rajta. A koordináták mérési pontossága ±0,02 mm, a parallaxisoké ±0,005 mm.

5.48. ábra: Zeiss STECO 1818 sztereokomparátor
A sztereokomparátorokban hosszakat kell mérnünk nagy pontossággal. Tudjuk, hogy (1) a szabatos
hosszmérés eredményét mindig egy etalonnal történő összehasonlításból kapjuk. A szabatos sztereokomparátorokban ezen kívül (2) az etalont úgy kell elhelyezni, hogy az éppen mérendő hossz az etalonnal egy
egyenesbe is essék. Ezt a két elvet jóval a szabatos komparátorok megjelenése előtt Abbe. rögzítette.
A szabatos sztereokomparátorok csoportjába tartozik a jénai Zeiss cég STECOMETER elnevezésű műszere. A szerkesztés elve megegyezik a STECO 1818 műszerével, de a maximális képméret 23 x 23 cm-re
bővült, a mérési megbízhatóság nagyobb, a képkoordinátamérés középhibája mintegy ±2 µm. A szemlélőberendezés 6-18-szoros nagyítású, nagy látómezejébe tetszés szerint hatféle alakú mérőjel vetíthető be. A mé123

rőjel térbeli beállítása a kiválasztott tereppontra négy kézitárcsával történik (x, y, px, py), nagyobb távolság
áthidalásakor elektromos hajtás kapcsolható be. A leolvasást közvetlenül nem lehet elvégezni, hanem azokat
az alapműszerhez elektromos átvitellel kapcsolódó villamos írógép jegyzi fel, vagy lyukkártyára (lyukszalagra) rögzíti. A műszert hazánkban analitikus légi fotogrammetriai alappontsűrítésre és egyéb kutatási, termelési feladatok megoldására használják, bár az adatrögzítés módszere már elavultnak tekinthető.
A szabatos sztereokomparátorok sorában megemlítjük még a Wild cég STK jelű műszerét, a volt szovjet
SZKA-28, SZKA-30 és SZKV-1 típusjelű komparátorokat és a német ZEISS cég PSK 2 szabatos sztereokomparátorát. Utóbbi szerkezeti felépítése különleges, a képpár két képe egymással párhuzamos, függőleges síkokban helyezkedik el.
5.2.3.2. Képpárok tájékozása az analitikus kiértékelésnél
Az egyes tereppontok terepi koordinátáit a képkoordináták alapján, az analitikus geometria összefüggéseit
felhasználva, tisztán számításos úton kapjuk. A feladat matematikailag többfajta módon oldható meg, a gyakorlatban először azok az eljárások terjedtek el, amelyeknél a képpárok tájékozását az analóg kiértékeléshez
hasonló lépésekben végezzük el (klasszikus tájékozási eljárások):
1) Analitikus belső tájékozás
2) Analitikus külső tájékozás:
a) analitikus kölcsönös tájékozás,
b) analitikus abszolút tájékozás.
A felsorolt műveletek tisztán számításos úton való végrehajtása a térbeli analitikus geometria mélyebb
ismeretét igényli, ennek tárgyalása meghaladná tantárgyunk kereteit, ezért a következőkben az eljárásokat
csak vázlatosan tekintjük át. A továbbiakban – az egyszerűség kedvéért —az analitikus szót esetenként elhagyjuk.
Az előző pontban láttuk, hogy az egyes terepi pontok koordinátáit a műszer koordinátarendszerében tudjuk leolvasni a sztereokomparátoron. A külső tájékozás elvégzéséhez viszont képkoordinátákra van szükség.
A műszerkoordinátákból képkoordinátákat úgy számíthatunk, ha ismerjük a belső tájékozási adatokat (lásd
5.2.2.3.1. fejezet). Az analitikus belső tájékozásnál ezek az adatok a keretjelek képkoordinátái (a kamerakalibrációs jegyzőkönyv „kell” koordinátái) és a hitelesített fókusztávolság (kamerállandó), amelyek hazánkban a Földmérési és Távérzékelési Intézetnél (FÖMI) szerezhetők be.
Ha ismerjük a keretjelek „kell” képkoordinátáit és a sztereokomparátoron mérjük ezek „van” műszerkoordinátáit, úgy a kép- és műszerkoordináták között fennálló transzformációs összefüggések transzformációs
állandói meghatározhatók. A transzformációs összefüggések:

x kép = a0 + a1 x műszer + a2 y műszer
y kép = b0 + b1 xműszer + b2 y műszer

(5.30)

A transzformációs állandók száma képenként 6 (a0, a1, a2, b0, b1, b2), meghatározásukhoz képenként 3-3
keretjel mérése elegendő. A gyakorlatban képenként mind a 4 keretjel műszerkoordinátáit mérik, így képenként 8-8 egyenlet írható fel. A transzformációs állandókat ekkor kiegyenlítéssel, a legkisebb négyzetek elve
alapján kapják. A transzformációs állandók ismeretében tetszőleges pont műszerkoordinátáiból a képkoordináták meghatározhatók.
5.2.3.2.1. Analitikus kölcsönös tájékozás
Az analóg kölcsönös tájékozáshoz hasonlóan a cél itt is a térmodell létrehozása. Jelen esetben ez a kiválasztott terepi pontok modellkoordinátáinak meghatározását jelenti a pontok képkoordinátái alapján tisztán számításos úton. Az 5.49 ábrán felvázoltuk a két felvételi álláspontot, a két légifényképet, valamint egy azonos
pontnak két képét, pozitív kiértékelési helyzetben. Az ábrán a modellkoordinátákat x, y, z-vel, a két képi koordinátarendszerben kifejezett koordinátákat x’, y’, z’, és x”, y”, z” betűkkel jelöljük. (Az 5.49. ábrán bemutatott x’, y’, síkbeli képkoordinátarendszert kiegészítettük a felvételi irányba eső z’-tengellyel és a vetítési
középpontba toltuk el). A baloldali kép koordinátarendszerét egy vesszővel, a jobboldaliét két vesszővel jelöljük. A modellkoordinátarendszert úgy választjuk meg, hogy essen egybe a bal kép térbeli képkoordinátarendszerével.
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5.49. ábra: Az analitikus kölcsönös tájékozás 0’ és 0” modellkoordinátarendszerei
Mint az 5.2.2.3.2.1. fejezetben láttuk, a kölcsönösen tájékozott modell létrehozásának feltétele, hogy 5
homológ képi pontpárhoz tartozó vetítősugarak a térben messék egymást, vagyis ne legyen haránt (y-irányú)
parallaxis. Ez a feltétel egyetlen homológ pontpárra az analitikus geometriában 4 pont (O', O”, (P'í), (P”i) egy
síkban fekvését jelenti. E feltétel akkor teljesül, ha az alábbi determináns értéke O:

x(i ')

y (i ')

x( 0 ')
x( i '')

y( 0')

x( 0")

y( 0")

y(i")

z (i ') 1
z ( 0') 1
z ( i") 1
z ( 0") 1

=0

(5.31)

Az (5.31.) összefüggésben szereplő koordinták az O', O”, P'i, P”i pontok modellkoordinátái.
Az O” pont modellkoordinátáit a 5.50. ábra alapján kifejezhetjük a bázisösszetevők és az O’pont modellkoordinátáinak (x (o’) = O, y(o’) = O, z(o’) = O) függvényében.

x( 0") = x( 0') + b x = b x
y( 0") = y( 0 ') + b y = b y

(5.32.)

z ( 0") = z ( 0') + b z = b z
Ennek megfelelően az (5.31) összefüggés az alábbiak szerint módosul:

x(i ')
0

y( i ')
0

x( i '')
bx

y (i")
by

z (i ') 1
x(i ')
0 1
= x(i")
z (i") 1
bx
bz 1

y( i ')
y(i")
by

z (i ')
z ( i") = 0
bz

(5.33.)
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A determináns kifejtése után a következő alakú feltételi egyenletet kapjuk:

b x ( y( i ') z (") − z i ') y(i")) + b y ( z ( i ') x( i") − x(i ') z (i")) + b z ( x(i ') y( i") − y(i ') x( i")) = 0

(5.34.)

A P’i és P”i pontok modellkoordinátáit az analóg kölcsönös tájékozásnál megismert 5 ismeretlen paraméter, tájékozási szögelem (κ1, κ2, ϕ1, ϕ2, ω1 vagy ω2), valamint a képkoordináták függvényében kell kifejezni.
Ennek eredményeként bonyolult, pontonként 3, nem lineáris egyenlethez jutunk, amelyeket a kiegyenlítő
számításban megismert módon, a közelítő értékek felvételével linearizálunk, majd visszahelyettesítünk az
(5.34.) feltételbe.
Az 5 tájékozó pontra felírható 5 feltételből határozzuk meg az 5 paraméter értékét. A számított adatok
alapján tetszőleges modellpontok modellkoordinátái a térbeli analitikus geometria összefüggései alapján úgy
számíthatók, mint térbeli egyenesek metszéspontjai („térbeli előmetszés”).

5.50. ábra: A 0” pont modellkoordinátái a bázisösszetevők és a 0’ pont modellkoordinátáinak függvényében
5.2.3.2.2. Analitikus abszolút tájékozás
Mint láttuk (5.2.2.3.2.2. fejezet), az abszolút tájékozás 7 ismeretlen paraméter (külső tájékozási adat) meghatározását jelenti. Ezek: a méretarány, a modell 3 tengely körüli döntése és a 3 eltolási paraméter. Az analitikus abszolút tájékozásnál tetszőleges tereppont modellkoordinátái alapján kell meghatároznunk e pontok koordinátáit a geodéziai koordinátarendszerben (5.51. ábra, lásd még 5.39. ábra). A meghatározás a térbeli hasonlósági transzformáció elve alapján végezhető el.

5.51 .ábra: Abszolút tájékozás
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Az 5.51. ábrán x, y, z-vel a modellkoordinátarendszert, X, Y, Z (Yg, X g, Zg)-vel a geodéziai koordinátaρ
rendszert, κ, ϕ, ω-val a modell döntési elemeit, x -szel tetszőleges P modellpont modellkoordinátáinak vekρ
ρ
torát, X g -vel ugyanezen pont geodéziai koordinátáinak vektorát, t -vel az eltolási paraméterek vektorát jelöljük. Az OgOmP vektorháromszögre felírható

ρ
ρ
X g = t + m⋅ R⋅ x

(5.35.)

vektoregyenlet tartalmazza a 7 transzformációs állandót (m a méretaránytényező, az R mátri x a döntési
elemeket tartalmazza). Ha adott legalább két illesztőpont mindhárom modell- és geodéziai koordinátájával és
legalább egy illesztőpont magassági koordinátáival, úgy a felírható 7 egyenletből a 7 ismeretlen paraméter
meghatározható. Több illesztőpont esetén a feladatot kiegyenlítéssel, a legkisebb négyzetek elve alapján oldják meg. A transzformációs paraméterek meghatározása után tetszőleges modellpont geodéziai koordinátái
az (5.35.) transzformációs összefüggésből meghatározhatók.
Mindezek a műveletek képsorokra, illetve tömbökre is kiterjeszthetők. Az analitikus eljárás rendkívül
számításigényes, ezért alkalmazása csak a számítógépek elterjedésével vált általánossá.
5.2.3.3. Analitikus kiértékelő rendszerek
Egy olyan univerzális kétképes kiértékelő műszer elvét, amelyben a tárgytérbeli koordináták és a képkoordináták közötti összefüggést a kiértékelő műszerbe épített digitális folyamatvezérlő számítógép állítja elő, U.
Helava már 1957-ben szabadalmaztatta és elkészítette a prototípusát. Ennek ellenére az analitikus kiértékelő
műszerek csak mintegy 20 év múlva terjedtek el. Ma már szinte csak analitikus kiértékelő műszerek kerülnek
forgalomba.
A legegyszerűbb esetben az analitikus kiértékelő műszer úgy működik, mint egy komparátor. Ebben az
ún. komparátor üzemmódban határozzuk meg az ezt követő munkafázis, a térmodell-kiértékelés tájékozási
elemeit. A modell üzemmódban történik a kiértékelés.
5.2.3.3.1. Univerzális analitikus kiértékelő műszerek
Napjaink legkorszerűbb, univerzális berendezései az analitikus plottereknek nevezett számítógéppel vezérelt
kétképes fotogrammetriai kiértékelő rendszerek. A kiértékelés vázlatos sémáját az 5.52. ábrán mutatjuk be.
Kiértékelő műszer

Számítógép

Bemeneti/kimeneti
egység

Digitális rajzolóasztal
(plotter)
5.52. ábra: A számítógéppel vezérelt kiértékelés sémája
Az analitikus plottereknél a kép- és modell-, illetve terepi geodéziai koordináták közötti matematikai öszszefüggéseket tisztán számítógépi úton oldják meg. Az analóg műszerek minden funkcióját a számítógép veszi át, szükségtelenné válik a térmodell optikai-mechanikai-geometriai úton történő létrehozása.
A kiértékelő berendezést az analóg kiértékelő berendezésekhez hasonló mozgatási lehetőségekkel, két
kézikerékkel és egy lábtárcsával (x, y és z-irányú mozgatás) látták el. A mozgatás eredményeként keletkező
elektromos impulzusok meghatározzák a mérőjel helyzetét a műszer x, y, z koordináta-rendszerében. A képtartók egymástól függetlenül szervomotorokkal, x és y irányban (a vízszintes síkban) mozdíthatók el.
A belső tájékozás során az észlelő képenként rááll a mérőjellel a fényképek keretjeleire, ezzel létrehozza a
kapcsolatot a képkoordináta-rendszer és az alapműszer koordináta-rendszere között. A kölcsönös tájékozás
paramétereit a tájékozó pontokra történő ráállás után a számítógép számítja ki és szervóvezérléssel automatikusan létrehozza a térmodellt. Ezután – már a térmodellt szemlélve – az észlelő a mérőjellel rááll az egyes
illesztőpontokra, egyidejűleg a vezérlőpulton beadja az illesztőpontok geodéziai koordinátáit. Az abszolút tájékozás automatikus végrehajtása után akár pontonkénti, akár vonalas kiértékelés végezhető. A fotogrammetria fejlődése szempontjából talán a leglényegesebb, hogy az analitikus plotterek segítségével tulajdonképpen
minden matematikailag leírható fotogrammetriai probléma megoldható.
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A jelenleg üzemszerű használatban lévő analitikus plotterek közül a német Zeiss cég Planicomp C 100 és
C 130, a Wild cég Aviolyt AC-1 és a Kern cég DSR-1 típusjelű berendezéseit említjük. Egy KERN DSR 1
rendszer működik a Budapesti Műszaki Egyetem Fotogrammetriai Tanszékén. A legújabb fejlesztések közé
tartoznak a Planicomp P1 és P3, a PC bázisú Planicomp P3/PC stb. Utóbbiak egyben digitális térképező
rendszerek, az ismert AutoCAD, Micro-Station PC vagy a ARC/INFO PC közvetítésével a térinformatikai
rendszerré fejleszthetők.
5.2.3.3.2. Egyszerűsített analitikus kiértékelő műszerek
Vannak olyan kiértékelő műszerek, amelyek az előző fejezetben ismertetett alapelvek szerint, de bizonyos
korlátozásokkal működnek. A számítógépet egy analóg kiértékelő műszerhez vagy sztereokomparátorhoz
kapcsolják. A számítógéppel segített kiértékelés esetében a mérési eredmények (modell- vagy képkoordináták) további feldolgozását a számítógép végzi úgy, hogy az adatforgalom csak egyirányú (kiértékelő műszer
→ számítógép), ilyen pl. a STEREOCORD G3 a DIREC 2 adatrögzítő egységgel és HP számítógéppel kiegészítve, vagy a PLANICART E3 műszer. A számítógéppel segített kiértékelés sémáját tüntetjük fel az
5.53. ábrán.
Kiértékelő műszer

Számítógép

Bemeneti/kimeneti
egység

Digitális rajzolóasztal
5.53. ábra: A számítógéppel segített kiértékelés sémája
A ZEISS STEREOCORD G3 kiértékelő rendszere (5.54. ábra) alapkiépítésben a mérőegységet, a koordinátaszámlálót és az asztali számítógépet foglalja magában. A kiértékelő rendszer sémáját az 5.55. ábra mutatja.

5.54. ábra: Zeiss Stereocord G3
A mérőegység lényegében egy tükrös sztereoszkóppal ellátott egyszerű sztereokomparátor. A műszer
alaplapjára rögzített impulzusadó sínek az x és y képkoordináták, az ún. rotációs impulzusadók a p x és py parallaxisok érzékelését teszik lehetővé. A két képtartó mérete 24 x 24 cm, a szemlélőberendezés nagyítása
szemlélő távcsővel 8-szoros.
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A DIREC-2 koordinátaszámláló teremti meg az összeköttetést a mérőegység és a számítógép között. Az
adatkezelő rész fogadja az impulzusadók jelzéseit és megszámlálja azokat. A számlált értékeket hat jegy
élességgel kijelzi, melyből kettő a tizedesjegy. A négy kijelző mindegyike külön-külön 1000,00 állásra állítható be. A DIREC programválasztó részével a számítógépben történő programfutást tudjuk befolyásolni. A
megfelelő programválasztó billentyű megnyomásával az alapszoftver megfelelő kódú programja indul el a
számítógépen. A programok természetesen a számítógép billentyűzetéről is indíthatók.
A Stereocord-Direc kombináció perifériaként csatlakoztatható a HP 85 vagy HP 86 asztali számítógéphez. A HP 86 64 Kilobyte operatív memóriával rendelkezik, lemezegység és grafikus mátri x nyomtató tartozik hozzá. A Stereocord G3-hoz a HP 7475 (DIN A3 formátum), a HP 7580 (DIN A1) vagy a HP 7585 (DIN
AO plotterek (digitális rajzgépek) csatlakoztathatók.
A Stereocord G3 rendszerhez a ZEISS cég alapszoftvert, rajzolószoftvert és speciális felhasználói szoftvert szállít.
Az alapszotfver a belső, kölcsönös és abszolút tájékozási, különböző mérési és a (mátri x nyomtatóra)
grafikai programokat foglalja magában. A rajzoló szoftver programjai a plottert vezérlik, s a legkülönbözőbb
rajzolási feladatok oldhatók meg velük. A térképrajzoláshoz jelkulcsok, szövegek, szelvényhálózat is készíthetők, ábrázolhatók vonalas létesítmények, területek. Lehetőség van terepszelvények kirajzolására is. A felhasználói szoftver elsősorban a különböző ágazati fotóinterpretációs feladatok megoldására alkalmas. Ezek
között találhatók erdészeti célú programok is, mint famagasság, koronaátmérő és fatömeghatározás, állományosztályozás.
Felhasználói szoftver

Egyéb perifériák

Alapszoftver

Rajz-szoftver

HP 85/HP 86 asztali
számítógép

HP plotter

Direc 2 koordinátaszámláló
Mérőegység
5.55. ábra: A Stereocord G3 rendszer sémája

5.2.4. Digitális fotogrammetria
Azokat a fotogrammetriai eljárásokat, amelyek fényképek felvételével kezdődnek, és a képek optikaimechanikai elemekből álló műszereken történő feldolgozásával folytatódnak, összefoglalóan analóg fotogrammetriai eljárásoknak nevezzük. A fényképeken alapuló, de a kiértékelést a számítástechnika segítségével megvalósító eljárások az analitikus fotogrammetria körébe tartoznak. A harmadik lépcsőfokot a digitális
fotogrammetria jelenti (K, Kraus 1994).
Ekkor a felvevőkamera képsíkján a megvilágítást nem filmen, hanem számítástechnikai eljárás segítségével rögzítik, vagy a filmet digitalizálják. Az így létrehozott digitális képek alapján a feldolgozás egész folyamata a számítástechnikán alapszik, a számítógép veszi át az emberi látás és felismerés szerepét. Az ilyen
eljárások elnevezésére használják a „Computer-vision”, az „alakfelismerés” és a „digitális képfeldolgozás”
fogalmakat is.
5.2.4.1. A digitális kép
Egy digitális kép felfogható gij elemekből álló kétdimenziós G mátri x ként. A képelemeket általában pixelnek nevezik. Az i sorindex kezdete 1, azaz i=1(1)I. Az oszlopok index ei ennek megfelelően j=1(1)J. A mátri
x minden eleme egy felületet reprezentál, ezért nem képpontról, hanem képelemről szokás beszélni.
A gij képelemek az információhordozók. Értékkészletük, amelyet kvantumszintnek is neveznek, napjainkban leggyakrabban 0 és 255 közötti, mely az árnyalatoknak az emberi szemnél lényegesen nagyobb megkülönböztetését teszi lehetővé.
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A fekete-fehér képek esetében a pixelekhez tartozó értékeket szürkeségi foknak nevezik (a fekete 0, a fehér 255 értékű). A színes képekhez három spektrális tartomány tartozik, ilyenkor a mindhárom tartományhoz
tartozó képmátri x ot rögzíteni kell.
Amennyiben a maximális mérési pontosság elérése a célunk, akkor a mérőkamera képsíkjában néhány
mikrométer nagyságú pixeleket kell létrehoznunk. Más esetben (pl. digitális ortofotóhoz) ennél lényegesen
nagyobb pixelméret is elegendő. A digitális (digitalizált) képet ma még leggyakrabban szkenneléssel állítják
elő az eredeti (fotográfiai úton rögzített) képből. A ma gazdaságosan elérhető legjobb geometriai felbontás 7
mikrométer.
A nagy méretű fényképek digitalizálása jelentős adatmennyiséget eredményez. Pl. a szokásos 23 x 23 cm
méretű fekete-fehér légifénykép 7,5 x 7,5 µm pixelmérettel történő digitalizálásakor 940 megabájt mennyiségű adat keletkezik.
5.2.4.2. Digitális kiértékelő rendszerek
A digitális fotogrammetriai rendszerek, fotogrammetriai munkaállomások rendszerint egy nagyteljesítményű
számítógép köré épülnek (Czimber K., 1997). Az alapvető perifériákon kívül tartalmaznak néhány speciális
hardverelemet:
• a képek méretével összevethető központi memória (128 Mb)
• fixés cserélhető háttértárak a nagyméretű képek tárolásához (1 Gb)
• nagyfelbontású színes monitor (21”– 27”)
• sztereo kép megjelenítésére alkalmas grafikus kártya
• háromdimenziós mozgást lehetővé tevő beviteli eszköz (P-mouse).
A digitális képek méretei jelenleg meghaladják a központi memória kapacitását. Ezért a képeket rendszerint tömörítve tárolják, továbbá a képek csak egy bizonyos részletét töltik be a háttértárolóról. A képek tömörített tárolását, előhívását néha a grafikus kártyák hardveres úton is képesek elvégezni. Ugyancsak a grafikus
kártyák feladata a sztereo kép előállítása, mely egyrészt a bal és jobb kép másodpercenkénti 30-120 alkalommal történő váltogatását jelenti a képernyőn, másrészt egy folyadék-kristályos szemüveg vezérlését. A
folyadékkristályok egyszer a bal, egyszer a jobb szemet takarják el, szinkronban a megjelenő jobb, illetve bal
képpel. Előfordulnak polarizációs megoldások is, de ezeknél a szemüvegen kívül a monitor is különleges, és
csak szürkeárnyalatos képet ad. Természetesen a sztereo látvány nem elengedhetetlen része a kiértékelésnek.
Egy egyszerű személyi számítógépen (PC) is kivitelezhető a digitális fotogrammetria.
A kiértékelő rendszerek másik fontos komponense a szoftver. A program feladata a felhasználói felület
biztosítása, a képmegjelenítési-, tájékozási- és a különböző mérési feladatok megoldása, a mérések rögzítése.
5.2.4.3. Digitális fotogrammetriai kiértékelés
A digitális fotogrammetriai kiértékelés az analóg és analitikus eljárásokhoz hasonlóan az alábbi lépésekből
áll:
− tájékozás,
− térbeli szemlélés,
− irányzás, mérés.
Tájékozás
A tájékozás lényege, hogy a képek térbeli kiértékeléséhez szükséges tájékozási paramétereket meghatározzuk és így a digitális képek pixel-koordinátáiból térbeli koordinátákat kapjunk. A tájékozást intuitíve három
fontos lépésre bonthatjuk:
• belső tájékozás: célja a lencse, képolvasó elrajzolási hibáinak csökkentése és egy koordináta-rendszer
illesztése a képekre;
• relatív tájékozás: a képek összetartozó pontjain keresztül húzott vetítési egyenesek, a homológ egyenesek térbeli metsződésének biztosítása, a térmodell előállítása;
• abszolút tájékozás: ismert koordinátájú pontok megadásával a képek vetületi rendszerbe illesztése
Térbeli szemlélés
A képek kiértékelése során a megfelelően tájékozott képek térbeli szemlélése növeli az irányzás pontosságát.
A modell térbeli szemlélését az analóg és analitikus műszereknél optikai eszközök biztosítják. Digitális fotogrammetriánál is előfordulhatnak sztereoszkópok, anaglif eljárások a térhatás kialakításához, de ezt rendszerint egy speciális grafikus kártya, monitor, szemüveg és a szoftver együtt biztosítja. A hardverelemek végzik
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el azt a funkciót, hogy a megfelelő képet, a megfelelő szemmel lássuk. A fotogrammetriai szoftver pedig a
parallaxisoktól mentes képet állítja elő.
Digitális fotogrammetriánál a speciális hardver és a kiértékelő szoftver ára nincs mindig egymással
arányban. Ezért számos olyan program született, amely egyszerű személyi számítógépeken fut, nem biztosít
térbeli szemlélést, de minden tekintetben támogatja a kiértékelést.
Manuális irányzás
A térbeli szemlélést biztosító analóg-, analitikus műszereknél és számítógépes rendszereknél a manuális irányzás egy mérőjel térbeli mozgatásával történik. A mérőjel térbelisége látszólagos, hiszen egy-egy mérőjel mozog
az egyes képek síkjában. Az irányzás a képi mérőjelek homológ pontra történő pozícionálásából áll.
Azoknál a fotogrammetriai szoftvereknél, ahol nincs térbeli szemlélés, az irányzás a képek közötti
perspektív kapcsolaton alapul. Az irányzás során az egyik képen megjelölt pont és a kép perspektív centruma
között egy térbeli egyenes jön létre, melyet a másik képre vetítünk. A vetített egyenesen, amelyet epipoláris
egyenesnek vagy magsugárnak nevezünk, kell lennie a megjelölt pont homológ párjának. Az irányzás tehát
egy pontmegjelölésből és egy egydimenziós műveletből áll. Az epipoláris egyenes megfogalmazható a két
perspektív centrum, a két összetartozó képi pont által meghatározott sík, mint epipoláris sík vagy magsík és a
képsík metszésvonalaként is.
5.2.4.4. A digitális fotogrammetriai kiértékelés automatizálása.
Mind a tájékozás, mind a kiértékelés automatizálható. Az automatizálás nagyon fontos előfeltétele az alakfelismerés szoftveres megvalósítása.
Az automatizált belső tájékozásnál a fotogrammetriai szoftver egy pixelablak segítségével pásztázza végig a kép széleit és korrelációs, illetve egyéb statisztikai alapú alakfelismerést végez. A szoftvert felkészítik
színes és szürkeárnyalatos, normál és negatív képek különböző típusú és méretű keretjeleinek azonosítására.
Az automatikus relatív tájékozásnál a szoftver elkészíti a képek piramisrétegeit, és a hierarchikus struktúrában felülről-lefelé haladva statisztikai módszerekkel egyezteti a képi tartalmat (image matching). A képi
tartalom egyeztetése rendkívül bonyolult feladat. Nem csak az emberi szemet, hanem az emberi agyban lejátszódó komplex felismerési folyamatokat kellene számítógépes algoritmusokkal leírnunk. Az emberi szem–agy érzékeléshez hasonló döntéseket hozó számítógépes program megírása csak egyfajta mesterséges intelligencia, mesterséges látás megoldásával lesz kivitelezhető. A képi tartalom egyeztetése nem csak itt, hanem
az automatizált méréseknél, térbeli kiértékeléseknél is fontos.
Az automatikus irányzás, mérés az egyik legfontosabb a digitális fotogrammetriai rendszerek által nyújtott funkciók közül. Segítségével a kiértékelési folyamat többszörösére gyorsítható, illetve digitális felületmodellek állíthatók elő.

5.2.5. A differenciálás képátalakítás, az ortofotó
Az 5.1. fejezetben láttuk, hogy nem sík terep esetén a terepről készült légifénykép magassági torzulásokat
(5.1.1.1.fejezet) tartalmaz, amelyek a képátalakítás módszereivel (5.1.2. fejezet) nem küszöbölhetők ki. Ha
dombos, hegyes terepről is fotótérképet kívánunk készíteni, úgy a kép és a terep között az átalakítást differenciálisan kis elemekre bontással kell elvégezni. Innen származik az eljárás elnevezése, a differenciális képátalakítás. A differenciális képátalakítás terméke az ortofotó. Ortofotó alatt olyan légifényképet értünk,
amely a terepet ortogonális vetületben, vagyis térképhűen ábrázolja. Az ortofotón tehát mind a képdőlés,
mind a magasságkülönbség okozta torzulásokat meg kell szüntetni.
A magassági torzulások kiküszöbölésének ötlete a múlt század végére nyúlik vissza, de jól használható
gyakorlati megoldásokra az ötvenes évekig kellett várni. Az Egyesült Államokban K. Bean 1955-ben szerkesztett ortoprojektort (differenciális képátalakító készüléket), s a kifejlesztett eljárást ortofotoszkópiának, a
készített fénykép tartalmú térképet pedig ortofototérképnek nevezte el. A volt Szovjetunióban réstranszformálás néven publikáltak egy hasonló eljárást, amelyhez kifejlesztették az FTSCs réstranszformátort. Hazánkban a képelemenkénti átalakításra a differenciális képátalakítás kifejezés mellett az ortofotoszkópia, a
réstranszformálás, vagy réses képátalakítás kifejezések is használatosak.
5.2.5.1. A differenciális képátalakítás elve
Mint említettük, a domborzatos terep magassági torzulásai képelemenként kiküszöbölhetők. Ennek bizonyítására tekintsük az 5.56. ábrát.
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5.56. ábra: a differenciális képátalakítás elve
Az 5.1.1.1. fejezetben az S viszonyító síkban a magassági torzulás mértékét az at méretarányszámú térkép
esetére a

∆r = ∆h

r'
c ⋅ at

(5.36.)

összefüggéssel fejeztük ki, ahol ∆h-val a viszonyító síkhoz képesti magasságkülönbséget, r’-vel a
képnadírponttól vett fényképi távolságot, c-vel a kameraállandót jelöltük.
Ha a vetítést most pontonként (illetve célszerűen megválasztott kicsiny képelemenként) végezzük és az S
viszonyító síkot a magasságkülönbségek értékével megemeljük, akkor megkapjuk a pontok ortogonálisan helyes vetületét (pl. az A pont esetében ∆hA értékkel emelve a viszonyító sík SA helyzetbe kerül).
A differenciális képátalakítók működésének lényege tehát az, hogy a képet differenciálisan kis képelemenként alakítjuk át, s vetítjük úgy, hogy közben az S síkot rendre a képelemhez tartozó magasságra állítjuk.
A leírt megoldással egyenértékű eredményt ad, ha a vetítési sík mozdulatlan, s a vetítő kamerát mozgatjuk
függőleges irányban a magasságkülönbségeknek megfelelő módon.
A differenciális képelemet egy adott méretű rés képviseli. A rés két egymásra merőleges irányban automatikus vezérléssel mozog. Egyik irányban a letapogatást végzi, majd ha egy sorral végzett, akkor a másik
irányban résszélességgel léptetés történik, s a letapogatott sávval párhuzamosan, de ellenkező irányban végzi
el a második sor letapogatását. A rés olyan keskeny, hogy a képelem képi vonalnak tekinthető, hossza pedig
műszertípustól függően 1-20 mm közötti érték, általában változtatható. A rövid rés pontosabb feldolgozást
biztosít, de a vele végzett munka időigényesebb. A rés mozgási sebessége változtatható, ezzel a képelem
megvilágítási idejét lehet szabályozni.
Az eljárás alkalmazásának előfeltétele az egyes képelemek magasságának ismerete, hiszen a vetítősík,
vagy a vetítőkamera magassági helyzetét a magasságkülönbségek szerint pontról pontra módosítani kell.
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5.2.5.2. A differenciális képátalakítás végrehajtása
A végrehajtás két; jól elkülönülő lépésben történik:
1. a magassági vezérlőadatok előállítása,
2. a képátvitel.
5.2.5.2.1. A magassági vezérlőadatok előállítása
Attól függően, hogy a domborzati viszonyokat jellemző adatokat az ortofotó készítésével egyidőben, vagy
attól különválasztva, korábban határozzuk meg, „on-line” és „off-line” képátalakításról beszélünk. Időrendben először az „on-line” rendszerek alakultak ki. Ezek a műszerek kétképes analóg kiértékelő műszerekhez
kapcsolva működnek. Az analóg műszereken végzett kölcsönös és abszolút tájékozás után a modellt párhuzamos metszetek (profilok) mentén (pl. y irányban) a mérőjel térbeli vezetésével tapogatják le. A kapott adatok egyidejűleg vezérlik a modellt alkotó egyik légifénykép átalakítását. A magassági profil-mérést az 5.57.
ábrán szemléltetjük.

5.57. ábra: Magassági profil-mérés
Az 5.57. ábrán x’ és y’ a képkoordináták, x, y és z a modellkoordináták, x 0, y0, z0, ϕ, κ, ω az átalakítandó
kép külső tájékozási adatai, (z0 z) a vetítési középpont aktuális magassága (vezérlő adat).
Az analóg műszereken a tájékozás és letapogatás lassú, ezért az ortoprojektor jobb kihasználása érdekében megoldották a magassági vezérlő adatok külön tárolását, kezdetben az ún. profiloszkóppal történő rögzítéssel, majd a magassági adatok számítógépi tárolásával. Ez a megoldás már átvezet az „off-line” képátalakítás területére.
A feladat a térmodell szintvonalas kiértékelésével is megoldható. Ez esetben a szintvonalak modellkoordinátáit regisztrálják. Ha a területről kellő pontosságú szintvonalas térkép már rendelkezésre áll, úgy a térképi szintvonalak x, y, z koordinátái rögzíthetők digitálisan.
Mindkét változat esetén matematikai úton (a nagymértékű számítási munka miatt számítógéppel) el kell
készíteni a terep digitális felületmodelljét (DFM). A DFM számítógép interpolációval létrehozott, rendezett
geometriai szerkezetben (négyzetrács, háromszögrács) elhelyezkedő magassági adatok összessége. A DFM
adataiból számíthatók a vezérlő profilok adatai.
Az ortoprojektor vezérlési adatainak közvetlen regisztrálását legkényelmesebben az analitikus plotterek
(lásd. 5.2.3.3.1. fejezet) segítségével lehet megvalósítani. A DFM előállítása szempontjából ezeken a műszereken az x és y irányú mozgás automatikus, az észlelő csak magassági (z) értelemben kezeli a mérőjelet. A
mért adatokat a számítógép automatikusan rögzíti, s a szükséges számításokat folyamatosan elvégzi.
Ha a feldolgozásra kerülő területről már készült ún. magassági adatbank, a DFM ezen adatok lekérdezésével is előállítható. Megjegyzendő még, hogy az ortofotó előállításának melléktermékeként rendelkezésre
állnak a terület magassági adatai, melyekkel egy magassági adatbank folyamatosan feltölthető.
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5.2.5.2.2. A képátvitel
Az átalakítandó filmről az ortfotó-negatívra történő képátvitel végrehajtható egyszerű, valós optikai vetítéssel, matematikai úton számított képkorrekciók alapján végzett (digitális) optikai vetítéssel, matematikai úton
és elektronikus képátvitellel.
Az egyszerű optikai képátvitellel működő készülékek elvi megoldását az 5.57. ábra jelöléseinek felhasználásával az 5.58. ábrán szemléltetjük.
Az átfényképezés egy, a film síkja felett mozgó, az elemi képrésznek megfelelő nagyságú résblendén át
történik. A résblende y-irányú sávokban fényképezi át az átalakítás alatt álló képet úgy, hogy közben a vetítőkamera magasságát a mindenkor aktuális (z0–z) értékre állítják a vezérlő profil-adatok segítségével. A vetítési információt nyújtó profilmetszetek a vetítési sávok középvonalainak felelnek meg. Egy-egy sáv átfényképezése után x-irányban a résblende hosszának megfelelő léptetést végeznek.
Az első, egyszerű optikai képátvitellel működő üzemképes ortoprojektorok multiple x vetítőkhöz készültek. A sávonkénti letapogatás a kölcsönös és abszolút tájékozás után történt. Példaként K. Bean ER-55 műszerét és a volt szovjet FTScs réstranszformátort említjük meg.
Az ortoprojektorok következő nemzedéke a szabatos analóg kétképes kiértékelő műszerekhez készült.
Ezek használhatók a kiértékelő műszerekkel teljesen „on-line” kapcsolatban, de a nagyobb termelékenység
érdekében megoldották a magassági vezérlő adatok (profilok) tárolását, s az ortoprojektort külön vezérlőegységgel ellátva automatikusan irányították. Ez a vezérlés kezdetben a kiértékelő műszeren letapogatott profilok üveglemezre karcolását, s az ortoprojektoron ezeknek a lemez tárolóknak fotoelektromos úton történő letapogatását jelentette.

5.58. ábra: Az optikai képátvitel elvi megoldása
A későbbiekben a kétképes kiértékelő műszereket elektronikus adatleolvasókkal szerelték fel. Az adatokat ezeknél a műszereknél számítógép közbeiktatásával tárolják. A számítógépi adatok vezérlik az ortoprojektort. Így fokozatosan kialakult a számítógéppel segített differenciális képátalakítás, amely már lehetővé
tette az „off-line” üzemmód alkalmazását.
Az első, ilyen típusú, üzemszerű termelést végző ortoprojektor a ZEISS GZ-l, amelyet sztereoplanigráfhoz csatlakoztatva használtak, majd megoldották „off line” üzemeltetését is. Hasonló, de egyre korszerűbb technikai megoldású műszerpárosok még a következők: WILD PPO-8 ortofotorátét a WILD A8 sztereoautográfhoz, ZEISS (Jena) ORTHOPHOT differenciális képátalakító a TOPOCART kiértékelő műszerhez, ZEISS GZ-1 ortoprojektor a cég LG-1 műszeréhez.
A műszerek fokozatosan bevezetett „off-line” üzemeltetése bizonyította, hogy a vezérlő adatok előzetes
gyűjtése, szűrése, javítása számos előnnyel jár, ezért a műszergyárak a továbbiakban ezt az üzemmódot tekintették fejlesztésük meghatározó irányának, s egyúttal törekedtek a mind tökéletesebb automatizálásra.
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A digitális vezérlésű „off-line” rendszerű ortofotóberendezések legfontosabb előnyös tulajdonságai az
alábbiakban foglalhatók össze:
− lényegesen nagyobb teljesítmény,
− a képátvitel matematikailag meghatározott elemi vonalpontok között történik, így azok a szomszédos letapogatási sávok megfelelő vonalvégpontjaihoz pontosan illeszkednek. Ezzel az ortfotóknál eddig előfordult illeszkedési hibák (fűrészfogas leképződés, képkiesés, képduplázódás) kiküszöbölhetők,
− olyan felületek átalakítására is alkalmasak, amelyek mérése analóg műszerrel nem oldható meg: a képátalakításhoz szükséges vezérlőadatokat földi mérések adataiból, térképi digitalizálással, adatbanki adatokkal is képes előállítani.
A digitális vezérlésű berendezéseknél a vezérlő adatok az egyes átalakítandó elemi képi vonaldarabok
végpontjaira vonatkoznak, tehát nem a vonalelemek közepére, mint az egyszerű optikai képátvitellel működő
készülékeknél. Az átalakítást úgy kell megoldani, hogy a terepen és a légifényképen egymásnak megfelelő
vonalsor az ortofotó síkjában rendezett, párhuzamos és egyenlő hosszúságú vonalakból álló vonalsort alkosson. A terepi vonalsort helyettesíthetjük a térmodellen értelmezett vonalsorral is (5.59. ábra).

5.59. ábra: Átalakítandó képi vonaldarabok a légifényképen, illetve a térmodellen
A vonalak hossza az ortofotó síkjában legyen „d”. Az ortofotó koordinátarendszere legyen y, x, a
légifénykép koordinátarendszerét hozzuk ezzel párhuzamos helyzetbe: x’, y’ (5.60. ábra).

5.60. ábra: Átalakítandó képi vonaldarabok a légifényképen, illetve az ortofotón
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Ha a légifényképen rendezetlen vonalsort az ortofotón rendezett alakban kívánjuk látni, úgy a kép minden
egyes vonaldarabját az 5.61. ábra szerint αi szöggel el kell forgatni.

tg α i =

(i )
(i )
yB − y A
(i )
(i )
xB − x A

(5.37.)

5.61. ábra: A vonaldarabok (képelemek) forgatása
Számítani kell a vonalelemek ti hosszát:
2

2

t i = ( y (Bi ) − y (Ai )) + ( x (Bi ) − x (Ai ))

(5.38.)

Tr

A vonalelemek hosszát az ortofotó méretarányára (t i ) kell transzformálni. A tervezett réshossznak megfelelően ki kell számítani minden vonaldarab egyedi nagyítását (N):
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d

(5.39.)
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Mindezekhez minden egyes vonaldarab kezdő- és végpontjának y A , x(Ai ) képkoordinátáit számítanunk
kell. A képkoordináták meghatározhatók közvetlenül a vezérlő adatoknál ismertetett analóg műszerrel és
profiloszkóppal, vagy közvetett módon számítógéppel segített analóg műszer szintvonalrajzának digitalizálásával, szintvonalas térkép digitalizálásával vagy analitikus plotter segítségével. A mért képkoordinátákból
számítjuk a DFM pontjait, majd a DFM, valamint a kép- és modellkoordináták összefüggései alapján számíthatók a vonalelemek végpontjainak ortofotó koordinátái.
Az eddigiekből látható, hogy az ortofotó előállításához milyen nagy tömegű számítás elvégzése szükséges. Ezért az ortofotó-technika nagymérvű elterjedése a legutóbbi 15-20 év eredménye, összefüggésben a
nagyteljesítményű számítógépek és az elektronika rohamos fejlődésével.
A digitális vezérlésű műszerek közül elsőként az 1976-ban Helsinkiben bemutatott WILD OR-1
AVIOPLAN műszerét említjük meg. A Budapesti Műszaki Egyetem Fotogrammetriai Tanszékén 1983-ban
helyeztek üzembe egy ilyen műszert. Az OR-1 mellett még a ZEISS cég ORTHOCOMP Z-2 műszerét célszerű megemlíteni.
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Az említett két műszertípus a vonalelemek átalakítását matematikai úton, magát az átvetítést optikai úton
végzi. A kanadai gyártmányú GPM (Gestalt Photo Mapper) a matematikai elv szigorú betartása mellett a
képátvitelt is elektronikus úton végzi el. Ennél a műszernél egy képmegfigyelő és korrelátor egység még a
mérőjel vezetésétől is mentesíti a gép kezelőjét. Az összetartozó képpontokat fotoelektromos úton automatikusan kiválasztja, felnagyítja és letapogatja, majd az átalakított képrészeket fényképészeti úton újra lekicsinyíti.
5.2.5.3. Az ortofotó és az ortofotó-térkép
A differenciális képátalakító műszereken előállított végtermék az ortofotó-negatív. Ez mérethelyes, torzulástól mentes, de anyagánál, esetleg méreténél fogva térkép céljára még nem alkalmas. Az ortofotó-térkép készítésének munkafázisai:
− Montírozás: A differenciális képátalakítókon egy mérőkép területének ortofotóját két térmodell kiértékelésével oldják meg. A Wild OR-1 a digitális vezérlés és az „off line” üzemmód folytán arra is alkalmas,
hogy egy mérőkép teljes területét átvetítse. Ha az egybefüggően készítendő ortofotó területe meghaladja
az egy képből előállítható nagyságot, úgy az ortofotókat montírozni kell. A montírozást általában mechanikai úton (vágás, illesztés), illetve műszeren belül modell-csatlakoztatással oldják meg. Az OR-1 digitális montírozásra is alkalmas.
− Az ortofotó szelvénylapjának megválasztása. Az ortofotó szelvényezésére – a használatos térképi vetületnek megfelelően – őrkereszteket célszerű használni. A mérőkép tartalma leggazdaságosabban négyzetformátumú ortofotók esetén hasznosítható. A formátum az ágazati igényektől függően különböző lehet,
az állami földmérés céljaira a földmérési alap- és topográfiai térképekkel megegyező formátumú EOTRszelvényezés a legcélszerűbb (pl. 1 :l 0 000 szelvény mérete 60 x 40 cm).
− A térkép megírása: címfelirat, szelvénylap neve, vetület és magassági alapszint megnevezése, méretarány
feltüntetése, sarokponti koordináták, legfontosabb belső feliratok, díszítő keret.
− tematikus jelek ott, ahol azok az ortofotóról jól ki nem olvashatók (geodéziai alappontok, híd, vasút, út,
rézsű, kótált pontok stb.), esetenként szintvonalak, vagy a megrendelő által kért egyéb jelek (gazdasági
beosztás vonalai, számai stb.).
Mindezek lehetővé teszik, hogy a lényeges objektumokat kiemeljük, s ugyanakkor a fényképi tartalmat is
megőrizzük. Az ortofotó legfőbb értéke a képtartalom, ennek megőrzésére a térképszerkesztés során ügyelni
kell. Járatos megoldás, hogy a szintvonalrajzot és a megrendelő által kért egyéb tematikus jelöléseket külön
fedvény fóliákon készítik el.
Az ortofotó-térkép készítéséhez szorosan kapcsolódnak a fényképészeti munkák. Az elkészített ortonegatívról ortopozitívok, az ortonegatívra illesztett, további információkat tartalmazó fedvényfóliákkal fedett öszszeállításról pedig ortofotó-térkép pozitívok készíthetők a kívánt példányszámban. Nyomdai sokszorosítás
esetén a képtartalom veszít információgazdagságából. A pozitívok vagy kontakt másolással, vagy nagyítással
készülnek.
Legújabban az ortofotókat is digitális fotogrammetriai eljárással állítják elő. Ennek módjával, és a digitális fotogrammetriai eljárásokkal részletesen a „Térinformatika” című tárgy keretében ismerkednek meg a
hallgatók.
5.2.5.4. A sztereo-ortofotók
Az ortofotók, mint torzulásmentes, méretarányhelyes fényképi tartalmú térképtermékek a szokásos vonalas
térképekhez hasonlóan a magassági információkat csak a rájuk szerkesztett szintvonalak, illetve kótált pontok formájában tartalmazzák.
Az átfedéssel készült légifelvételpár – bár torzulásokat tartalmaz, s változó méretarányú – megfelelő sztereoszkópikus szemlélő eszközzel alkalmas a közös képterület modelljének szemlélésére, sőt – legegyszerűbb
esetben sztereomikrométer segítségével – a magassági információk mérhetők is. Kézenfekvő gondolat volt
ezért az ortofotó előnyös tulajdonságait és a sztereoszkópikus szemlélés és mérés lehetőségeit egyesíteni.
Ennek eredménye a sztereo-ortofotó.
A sztereo-ortofotó alatt az ortofotót értjük sztereoszkópikus, vagy röviden, sztereó ún. partnerképével
együtt. A sztereó partnerképek előállításával intenzívebben csak az 1970-es évek második felétől kezdődően
foglalkoznak.
Az analóg műszerekhez csatlakoztatható ortoprojektorokkal a sztereó partnerképet a képpár eddig fel nem
használt képéből állítják elő. A digitális vezérlésű berendezésekkel (OR 1) a partnerkép készülhet ugyanabból a mérőképből is, amelyikből az ortofotó készült, a vetítés irányának megváltoztatásával. Ez a módszer
csak a digitális felületmodellbe foglalt pontok (a terep) sztereoszkópikus szemlélését teszi lehetővé, más ob137

jektumok, pl. fák, épületek, szemlélését nem. E célból a digitális vezérlésű műszereken is két különböző mérőképet kell használnunk.
A sztereoortofotók felhasználása még kísérleti állapotban van. Elterjedésének fő akadálya volt, hogy kezeléséhez különleges, az ortofotó-szelvényeknek megfelelő nagyságú képtartóval és hosszú bázisú szemlélőberendezéssel ellátott sztereoszkópikus kiértékelő műszerre van szükség. A bécsi ROST cég Stereograph
műszere a szembázist 38, illetve 65 cm-re növeli. A 38 cm-es bázis lehetővé teszi az ortofotók és sztereopartnerképeik maximum 65 cm x 65 cm nagyságú szelvénylapjainak sztereoszkópikus szemlélését, mégpedig úgy, hogy a nagyméretű képtartón középen helyezik el az ortofotót, s jobbra-balra a partnerképeket. Ezzel két modellből a teljes ortofotó-lap kiértékelhető. A műszerhez sztereomikrométer és egyszerű
rajzolóberendezés csatlakoztatható.
Rajzoláskor a 65 cm-es bázist kell használni, mert ilyenkor középen helyezkedik el a rajzlap és a rajzoló
berendezés, az egyik oldalon az ortofotó, a másik oldalon pedig a partnerkép. Rajzi információk így természetesen csak a teljes ortofotólap kb. feléről kaphatók.

5.3. A fotogrammetriai pontsűrítésről
Mint tudjuk (4.1.5. fejezet) a légifényképek kiértékelésekor olyan pontokra van szükségünk, amelyeknek koordinátái a geodéziai rendszerben is ismertek, és amelyek a képeken is felismerhetők, megbízhatóan azonosíthatók, s így képkoordinátáik is meghatározhatók. Ezek a pontok, ismeretesen, az illesztőpontok. Az egyképes kiértékelésnél képenként legalább négy, a kétképes kiértékelésnél modellenként legalább három
illesztőpontra van szükség. A kiértékelés módjától függően megkülönböztetünk:
− mindhárom koordinátájával adott illesztőpontokat (X,Y,Z);
− vízszintes koordinátáival adott illesztőpontokat (X,Y);
− magassági illesztőpontokat (Z).
Az egyképes kiértékeléshez vízszintes, a kétképes kiértékeléshez mindhárom koordinátájával adott
illesztőpontokat kell ismernünk. Egyszerű térképkiegészítési munkákhoz, pl. új állományhatárok térképezéséhez markáns tereptárgyak, vonalak (pl. utak) is felhasználhatók az illesztéshez (lásd: 5.1.2.2.1. fejezet).
Minél nagyobb a térképezési pontossággal szemben támasztott igény, annál pontosabban kell az illesztőpontok koordinátáit meghatározni.
Az illesztőpontok koordinátáit meghatározhatjuk:
1. földi geodéziai eljárással,
2. térbeli légi háromszögeléssel,
3. radiális háromszögeléssel,
4. térképek alapján.
ad. 1. A földi geodéziai eljárással történő illesztőpontmérésnél – általában az országos vízszintes és magassági alapponthálózat pontjaiból kiindulva – az illesztőpontokat tetszőleges alappontsürítési módszerrel
meghatározhatjuk. A vízszintes és magassági meghatározást teodolittal, tahiméterrel, a magasságok mérését szintezéssel is végezhetjük. A földi geodéziai munka nagy igényű és drága, emellett esetenként a terepi adottságok is rosszak, ezért az illesztőpontok meghatározására fotogrammetriai eljárásokat fejlesztettek
ki. Ezek a térbeli légi háromszögelés és a radiális háromszögelés. Bizonyos számú földi meghatározású
illesztőpontra azonban – a képsorokon, illetve a tömbökön belül – ezeknél az eljárásoknál is szükség van.
ad. 2. A térbeli légi háromszögelésnek egyre nagyobb a jelentősége a fotogrammetriai gyakorlatban. Ennél
az eljárásnál a szükséges vízszintes és magassági illesztőpontkoordinátákat a bázisirányú átfedéssel készült képsorok és a harántirányú átfedéssel készült tömbök képpárainak kiértékeléséből nyerik. Az
illesztőpontok koordinátáinak számításához szükséges kiinduló adatok lehetnek az analitikus kiértékeléskor mért képkoordináták vagy az analóg műszereken meghatározott modellkoordináták, s maga a pontmeghatározás is történhet analitikus és analóg eljárással. Az analóg módszer igen munkaigényes és kevésbé pontos, az analitikus eljárás viszont rendkívül számításigényes. Az új módszertani vizsgálatok, a
jobb mérőműszerek, valamint a nagyteljesítményű számítógépek az utóbbi két évtizedben jelentősen
megnövelték a térbeli légi háromszögelés teljesítőképességét, mind a pontosság, mind a végrehajtási idő
szempontjából. Ez lehetővé tette alkalmazását nemcsak a topográfiai térképezésben; hanem a nagyméretarányú földmérési alaptérképek készítésében és a felmérési alappontok meghatározásában is.
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ad. 3. A radiális háromszögelés az illesztőpont meghatározás közelítő módszere, csak a vízszintes koordináták meghatározására ad lehetőséget. Az egyképes kiértékelés pontsűrítési eljárása. A fotogrammetriai
gyakorlatban alkalmazása egyre ritkább. Lényege, hogy a szomszédos képekre is átszerkesztett képfőpontok, valamint három szomszédos kép hármas átfedési zónájában . megválasztott segédpontok összekötéséből háromszöghálózatot hoznak létre (5.63. ábra), melynek nadírpontból kiinduló radiális irányai nem
torzulnak. Az egyes képek főpontjai a radiális pontok, a radiális pontokat a segédpontokkal összekötő irányok a radiális irányok. A pontok helyzetének meghatározása történhet grafikus, optikai és mechanikai
úton, valamint numerikusan, a radiális irányok képeken történő, mérése útján.
ad. 4. Az egyszerű képátrajzolással (lásd 5.1.2.2.1. fejezet) végzett térképi kiegészítés céljára az illesztőpontoknak, illetve az azonosítható vonalaknak csak térképi helyzetét kell ismernünk, a vízszintes és magassági koordinátákra nincs szükség. Térképekről levehető pontokat, illetve vonalakat használhatunk esetenként az optikai képátalakítás (lásd. 5.1.2.2. fejezet) céljára is, ha azok síkrajzi pontosságát megfelelőnek
ítéljük meg. Kivételes esetben kisebb pontossági igényű analóg kiértékeléshez is használhatunk térképről
levett koordinátákat.

5.62. ábra: Radiális háromszögelés
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6. Földi fotogrammetria
A fotogrammetria bölcsője a föld volt, kialakulása a földi álláspontú felvételek készítéséhez fűződik. A
fényképezés feltalálása (Daguerre és Niepce, 1838) után Laussedat francia ezredes a földi álláspontból készített felvételeket már 1857-ben topográfiai felmérésre használta. A földi fotogrammetria igénye hozta létre a
századfordulón a sztereokomparátort, majd néhány évvel később, a század elején, az első analóg kiértékelő
műszert, az Orel-féle sztereoautográfot.
A földi fotogrammetria lendületes fejlődése az I. világháború után a repülés megkezdésével megtorpant.
Ezzel a földi álláspontból készített felvételek topográfiai alkalmazásban való jelentőségüket elvesztették. A
földi felvételek topográfiai alkalmazásának korlátai jórészt azzal függnek össze, hogy a megszokott geodéziai állványra helyezhető mérőkamera domborzati és vegetációs akadályok miatt általában nem teszi lehetővé a
szabad rálátást a terepre. Ezen túlmenően az álláspont és a tárgypontok távolsága és emiatt a két kép megfelelő sugarainak metszési szögei (a konvergencia-szögek) igen különbözőek, s a földi felvételek pontossága a
felvételi távolság (mélység) növekedésével erősen csökken.
Topográfiai célból a földi fotogrammetriát ma már csak szűk területen alkalmazzák, mint pl. speciális
műszaki tervezési vagy tudományos vizsgálati (pl. Expedíciós) célból, ahol nagy képméretarányra, a részletek pontos ábrázolására, vagy időbeli változások tanulmányozásara van szükség.
Már a múlt század végén elkezdődött, s az utóbbi évtizedekben egyre gyorsabb tempóban szélesedik viszont a földi fotogrammetria ún. nem topográfiai alkalmazásainak köre, az építészettől a közlekedésrendészetig. A nem topográfiai alkalmazásokra a fejezet végén még röviden visszatérünk.

6.1. Topográfiai terepfelvétel
A földi fotogrammetriai úton történő topográfiai terepfelvétel, vagy röviden fotótopográfia, klasszikus módszere volt az ún. mérőasztal-fotogrammetria vagy fotogrammetriai előmetszés, ahol az alap- és részletpontokra menő irányokat nem távcsöves vonalzóval mérték, hanem fényképészeti úton rögzítették és a fényképeken végzett mérésekből nyerték. Az eljárás geometriája a 6.1. ábrából könnyen kiolvasható.
Feltétel, hogy az O1 és 02 vetítési középpontokban a mérőkamerák (az ábrán vastag vonallal és nyíllal jelölt) felvételi irányai vízszintesek és ez által a két képsík függőleges legyen. Emiatt az x’ tengelyre merőleges képkoordináta tengelyt y’ helyett z’-vel jelöljük.
A b = 0102 felvételi bázist, valamint a bázis felvételi irányokkal bezárt α0’és α0” szögértékeit a terepen
mérjük. Tetszőleges P tereppontnak az Ol és 02 pontokhoz viszonyított vízszintes és magassági helyzetét az
x’ és z’, illetve az x ” és z” képkoordináták komparátoron végzett mérése útján kapjuk, ugyanis

tg α ' =

x'
c

tg β ' =

z'
2
2
x' + c

=

z'
⋅ cos α '
c

(6.1.)

ahol c – a kameraállandó, α’ a P pontra menő sugár vízszintes vetülete és a felvételi irány közötti szög, β’
pedig a P-re menő sugár magassági szöge. A (6.1.) összefüggéseket teljesen hasonló módon írhatjuk fel a
jobb kép esetére is.
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6.1. ábra: Topográfiai terepfelvétel
Az α’ és β’, illetve az α„és β„ szögek ismeretében az Ol02P háromszög akár számítással, akár grafikusan
meghatározható, majd a tanulmányaink során már megismert előmetszés, illetve a trigonometriai magasságmérés képleteivel a P pont vízszintes koordinátái, valamint magassága kiszámítható. A mérőasztalfotogrammetria alkalmazásánál nehézséget okoz a bázis nagysága, valamint az azonos pontok két képen való
azonosítása.

6.2. A földi sztereofotogrammetria
Az előző pont utolsó mondatában jelzett nehézségek a kétképes fotogrammetria alkalmazásával kiküszöbölhetők, emellett a sztereoszkópikus parallaxismérés jóval nagyobb pontossága révén a sztereoszkópikus szemlélés megkönnyíti az azonosítást. A földi sztereofotogrammetriában leggyakrabban a felvételi bázisra merőleges, egymással párhuzamos felvételi irányokkal készült felvételeket alkalmazzák (normál sztereogram).
Mint tudjuk, a légi fotogrammetriában ez az eset teljes szigorúsággal nem valósítható meg. Ritkábban készítenek ún. oldalra tartó kameratengelyű képpárokat is, amikor a felvételi irányok párhuzamosak, de a bázisra
merőleges egyenessel valamilyen ϕ szöget zárnak be. Mindkét esetben – a légi fotogrammetriával ellentétben
– ismertek, vagy a felvételkor pontosan meghatározhatók a külső tájékozási adatok. Ez a tény viszonylag
egyszerű szerkezetű kiértékelő műszereken is lehetővé teszi a földi képpárok feldolgozását, hiszen a kölcsönös és abszolút tájékozás fáradságos, műveleteit nem kell végrehajtanunk.
Egy tetszőleges P terepi pont X, Y, Z terepi koordinátáit a normál sztereogram és az oldalra tartó kameratengelyű képpár esetében a 6.2., illetve 6.3. ábrából adódó geometriai összefüggésekből kaphatjuk meg.
Húzzunk P02-vel párhuzamost az Ol ponton át. A b-vel párhuzamos egyenes kimetszi a P* pontot. A P
pontot Ol-en keresztül forgassuk be a vízszintes síkba: kapjuk a P pontot. A P pont X, Y, Z térbeli koordinátáit egy Ol origójú koordinátarendszerben határozzuk meg. E rendszer + X tengelye átmegy az 02 ponton. A
6.2. ábrából hasonló háromszögek alapján leolvashatók a következő összefüggések:
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6.2. ábra: Normál sztereogram

Y
b
b
=
⇒ Y = ⋅c
c x'− x"
p

(6.2.)

X=

b
⋅ x'
p

(6.3.)

Z=

b
⋅ z'
p

(6.4.)

A (6.2.) összefüggést a sztereofotogrammetria alapegyenletének is nevezik. A p= x’–x” a ztereokomparátoron mérendő sztereoszkopikus (x-irányú) parallaxis, és „c” a kameraállandó. A külső tájékozás hibái azonban a kiértékelést terhelik és javításukra csak illesztőpontok bevonásával van mód. Ezért a sztereofotogrammetria alapegyenleteinek alkalmazása csak korlátozott pontosságot biztosít.
Az oldalra tartó kameratengelyű felvételek (6.3. ábra) esetére az összefüggések:

PQ = b ⋅ cos ϕ
Y PR b ⋅ cos ϕ − QR
=
=
c
p
p
*
P Q = b ⋅ sin ϕ

ahonnan a P*QR és az O2FP” háromszögek hasonlósága alapján
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QR =

x"⋅b ⋅ sin ϕ
c

és

x"⋅b sin ϕ
c ⋅ b ⋅ cos ϕ − x'⋅b ⋅ sin ϕ
c − x" tg ϕ b ⋅ cos ϕ
c
=
= b ⋅ cos ϕ
=
c'
p
p
p
p

b ⋅ cos ϕ −
Y = c⋅

(6.5.)

A (6.5.) összefüggésben c’=c- x ” · tgϕ.
A továbbiakban

X =

x'⋅Y
c

és

Z=

z '⋅Y
c

(6.6.)

6.3. ábra: Oldalra tartó kameratengelyű felvétel
Az x ” x tgφ negatív előjele a (6.5) összefüggésben baloldalra tartó felvétel esetére igaz, amikor a felvételi irány a bázis normálisától φ szöggel balra esik. Jobboldalra tartó felvételek esetén az előjel +.
A földi felvételi bázis megválasztása tapasztalatot és megfelelő terepi rálátást igényel. Mivel a földi felvételek is általában 60%-os átfedés mellett készülnek, a közös képterület a terepen trapéz alakú (6.4. ábra). A
felvételi területet minél kevesebb bázissal, hézagmentesen kell felvenni. Egy bázisról rendszerint egy normál
sztereogrammot, illetve a körülményektől függően, egy vagy több oldalra tartó kameratengelyű felvételt készítenek. Szélső esetben konvergens (összetartó) kameratengelyű felvételek is előfordulhatnak. A felvételek
túlnyomó többsége vízszintes kameratangellyel készül.

143

6.4. ábra: A felvételi bázis megválasztása

6.21. A tereppontok koordinátáinak meghatározási pontossága és a felvételi bázis
A földi álláspontokból készített felvételeknél az Y koordináta értéke rendszerint jelentősen nagyobb az X és
Z értékeinél (lásd. 6.2. ábra), ezért elegendő, ha az Y koordinátára vonatkozó pontossági mérőszámot (a szórás vagy középhiba értékét) határozzuk meg. Az Y koordináta középhibáját a „hibaterjedés nem lineáris
függvény esetére” érvényes összefüggés alapján kaphatjuk meg. A sztereofotogrammetria (6.2.) alapegyenletéből kiindulva az első parciális deriváltak:


2 
∂Y
b⋅c
b⋅c
=− 2 =−
=− Y 
⋅
b
c
∂P
b⋅c
2
p
(
)
Y


∂Y b
b
Y
= =
=

∂c p b ⋅ c c

Y


∂Y c
c
Y
= =
=

∂b p b ⋅ c b


Y

(6.7.)

Az Y koordináta µY középhibájára kapjuk végül:

2

2

Y
c

2

Y
b

2

µ Y2 = ( Y ) ⋅ µ 2P + ( ) ⋅ µ c2 + ( ) ⋅ µ b2
b⋅c

(6.8.)

A kameraállandó ismeretének és a felvételi bázis mérésének pontossága jelentősen meghaladja a parallaxismérés pontosságát, ezért a (6.8.) összefüggés 2. és 3. tagja elhanyagolható:
2

Y = Y ⋅ µP
b⋅c

(6.9.)

azaz a tereppont Y koordinátájának szórása (középhibája) a bázistól való távolság négyzetével nő, a bázissal és a kameraállandóval pedig fordítottan arányos.
A felvételi bázis hosszát a földi sztereofotogrammetriai felvételek készítéséhez a (6.9.) összefüggés átalakításával, a következő meggondolások alapján állapítjuk meg:
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µY
Y

=

Y µP
⋅
b c

(6.10.)

Vezessük be a bázisviszony fogalmát:

ϑ=

b µP Y
=
⋅
Y
c µY

(6.11.)

A parallaxis egyszerű sztereokomparátorral mérhető pontossága a µP = ±0,01 mm középhibával jellemezhető. Ha most az Y meghatározásában például

µY
Y

=

1
1000

relatív pontosságot kívánunk meg, ebből kiindulva a kívánt bázisviszony (c = 200 mm kameraállandónál)a következő:

ϑ min =

0,01 1000 1
⋅
=
200 1
20

(6.12.)

Ez az összefüggés a bázis alsó határát jelöli ki.
Fényképezési, valamint átfedési okokból tapasztalati úton egy felső határt is meg szoktak adni:

ϑ max =

1
5

(6.12.a)

A fenti összefüggésekből a „b” felvételi bázisnak az

Y min > b > Y max
5
20

(6.13.)

értékek közé kell esnie, amikor is a bázis hosszának megállapításánál a felmérendő legközelebbi és legtávolabbi tereppontok bázistól mért távolságát kell figyelembe venni.

6.2.2. A földi sztereofotogrammetria felvevő berendezései
Egy földi sztereofotogrammetriai felvevő rendszer a következő alapvető egységekből áll:
− mérőkamera
− szögmérő berendezés a külső tájékozási adatok meghatározására,
− eszközök a felvételi bázis végpontjainak kijelölésére és mérésére,
− lemeztartó kazetták és egyéb kellékek.
A teodolittal egybeépített mérőkamera a fotóteodolit. Az egybeépítés egyaránt szolgálja a mérési munka
egyszerűsítését, valamint a felszerelés súlyának csökkentését.
A továbbiakban a számos fotóteodolit típus közül hármat ismertetünk részletesebben. A fotóteodolit immár klasszikusnak tekinthető példája a jénai Zeiss cég Photheo 19/1318 típusjelű fotóteodolitja, ahol a 1318
a 13 x 18 cm képméretet, a 19 a kameraállandó értékét jelenti cm-ben. A fotóteodolit hosszmetszetét a 6.5.
ábrán mutatjuk be. 3 fő része a kényszerközpontosítóval ellátott műszertalp, a kamera, valamint a felvevőrendszer tetején elhelyezkedő a kamera tájékozására szolgáló – tájékozótoldat. A kameraházban az objektív
képsíkjában helyezkedik el a keretjelekkel ellátott jelkeret, amelyhez erős rugók szorítják a fényérzékeny
üveglemez negatívot. A fotóteodolitot nem szereltek fel zárszerkezettel, a megvilágítás az objektívfedő levételével történik. A tájekozótoldat távcsöve a vízszintes körhöz csatlakozó leolvasómikroszkóppal együtt for145

gatható az állótengely körül. A távcső irányvonalát egy prizmarendszer megtöri, a prizmák egyike vízszintes
tengely körül forgatható, ezáltal az egyébként merev szerelésű távcsővel mind felfelé, mind lefelé kb. 20o.
hajlással lehet elvégezni az irányzást. A műszert a geodéziában megszokott műszerállványra helyezve használják.

6.5. ábra: ZEISS Photheo 19/1318 fototeodolit
A jénai Zeiss cég UMK 10/1318 univerzális mérőkamerája (6.6. ábra) – a Photheo-hoz hasonlóan – szintén 3 talpcsavaros aljzattal kapcsolódik a műszerállványhoz, és kényszerközpontosító berendezéssel látták el.
A teodolit rész vízszintes köre és a távcső a Zeiss Theo-010 teodolitéval egyeznek meg, az álláspont vízszintes értelmű geodéziai meghatározása magával a műszerrel végezhető. A magassági irányzás forgatható prizma segítségével történik. Az univerzális mérőkamera segítségével mind fekvő, mind álló formátumú, valamint vízszintes, függőleges és dőlt felvételi irányú felvételeket készíthetünk, utóbbiakat 15o és 30o döntéssel
lefelé és 15o dőléssel felfelé.

6.6. ábra: ZEISS UMK 10/1318 fototeodolit
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A 13 x 18 cm képméretből kihasználható hasznos képméret 12 x 16 cm. A fókusztávolság folyamatos változtatásával a tárgytávolságok 3,6 m-től a végtelenig lépcsőzetesen állíthatók be. A kamera zárszerkezete
elektromos működtetésű. Filmmel működő kameratípus is létezik.
A svájci Wild cég fototeodolitjai a P30, P31, P32 típusjelet viselik (6.7. ábra).

6.7. ábra: Wild P32 fototeodolit
A legújabb, a P32 típus Wild T2 teodolitra szerelhető, súlya kicsi, képmérete 6 x 8 cm, kameraállandója
6,5 cm, a blendenyílás 1:8 és 1:22 között változtatható.
A földi sztereofotogrammetria sajátos alkalmazási területein gyakran igen rövid, m, illetve 10 m nagyságrendű a tárgytávolság (ún. közelfotogrammetriai felvételek). Ilyen esetekben – elsősorban a megfelelő bázisviszony biztosítása céljából – igen rövidnek kell lennie a felvételi bázisnak is. Sok esetben az is szükséges,
de mindenképpen hasznos, ha a két felvétel egy időben készülhet. A rövid bázis biztosítható:
1. A mérőkamerához készített speciális, ún. bázishordozó segítségével. Az UMK univerzális mérőkamerákhoz olyan speciális felfüggesztő berendezést szállítottak, amely a bázis beállítását báziskocsik segítségével 350 és 1600 mm közötti értékek között biztosítja. Ugyancsak az UMK-hoz tartozékként csatlakoztatható olyan fémbázis, amelyen három, 320, 580 és 840 mm hosszú kötött felvételi bázis alakítható ki.
Mind a felfüggesztő berendezésen, mind a fémbázison egyidejűleg két mérőkamera is elhelyezhető. Közeli sztereofotogrammetriai felvételek céljára készítettek bázishordozót három különböző 200, 300 és 400
mm-es bázishosszal a Wild P32 kamerához is. Két kamerával egyidejűleg készíthető sztereófelvételekhez
elektromos szinkronkioldó szolgál. Utóbbi igen előnyös sztereófelvételek készítésére mozgó tárgyakról,
pl. közlekedésrendészeti célból.
2. Könnyen szállítható és kis helyen is felállítható sztereo-ikerkamerák segítségével. Ezek többsége ún. merev bázisú, a bázis szerepét az ún. báziscső játssza, amelyekhez két oldalról csatlakozik a két kamera. A
báziscsövek mérete általában 40, illetve 120 cm, a sztereókamera-típusok felépítése a normál sztereogram
szerinti, azaz a két felvétel tengelye merőleges a bázisra és párhuzamos egymással. A sztereókamerák a
bázissal együtt különböző tartományokban dönthetők (pl. 15o-onként), így függőlegesen a zenit felé mutató tengelyű sztereófelvételek is készíthetők velük (pl. műemléképületek, templomok mennyezetéről). A
6.8. ábrán a Wild C120 és a Wild C40 típusú sztereókamerát mutatjuk be példaképpen.
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6.8. ábra: Wild C120 és Wild C40 sztereókamera

6.2.3. A földi sztereofotogrammetriai felvételek feldolgozása
A légi fotogrammetriához hasonlóan a képpárok tartalma kiértékelhető pontonként és vonalanként. A pontonkénti kiértékelés műszerei a sztereokomparátorok, a vonalas kiértékelés a sztereoautográfokon, vagy az
autográf elvén működő egyéb műszereken történik. A légi fotogrammetria kétképes kiértékelő műszerein
földi felvételek is feldolgozhatók, de mivel földi felvételek esetében a külső tájékozási adatok ismertek, a
földi képpárok feldolgozására külön műszereket is szerkesztettek. Ezek közül néhányat említünk meg, csak
felsorolásszerűen: Terragraf (Zeiss Oberkochen), Autograf A40 (Wild), Technokart (Zeiss Jena).

6.2.4. A földi fotogrammetria feladatainak általános jellemzése
Mint a bevezetőben említettük, a terepfelmérési-topográfiai alkalmazás napjainkban rendkívül szűk körre
korlátozódik. A földi fotogrammetria mai alkalmazási területeit úgy lehetne talán csoportosítani, hogy egyesek feladata az állapot-rögzítés, másoké folyamatok vizsgálata. Az előbbiekhez tartoznak pl. a térképészeti
vagy építészeti feladatok, archeológiai kutatások stb., utóbbiakhoz pl. a deformáció-meghatározás vagy
mozgásvizsgálat. A feladatok többnyire azonban nem válnak szét ilyen élesen, hiszen az állapot-rögzítés is
szolgálhat egy korábbi és egy későbbi felvétel összehasonlítására, pl. egy eróziós jelenség tanulmányozására,
ugyanakkor pl. a mozgásvizsgálat is két különböző időbeli állapot rögzítésén és összehasonlításán alapszik.
E szembeállítás még talán akkor a legtisztább, amikor a folyamat vizsgálatára két kép sztereoszkópikus
hatását használjuk, de a két kép nem két különböző álláspontból egyidejűleg, hanem ugyanarról az álláspontról két különböző időpontban készül, s a térhatás azáltal jön létre, hogy a folyamat révén bázis- és haránt irányú parallaxis lép fel, vagy a homológ pontok hiánya miatt térhatás egyáltalán nem jelentkezik. E típusú felvételeket időbázisos felvételeknek nevezzük.
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7. A távérzékelési felvételek kiértékelése

7. 1. A távérzékelési felvételek kiértékelésének célja
A távérzékelt felvételek kiértékelésének célja az, hogy a földfelszíni objektumok, felszínborítási elemek minél több állapothatározóját pontosan, megbízhatóan becsüljük, és a keresett célkategóriák tematikus térképét
elkészítsük (CSORNAI G.–DALIA O., 1991). Ezek a célkategóriák minden feladatban mások.
Az alábbi általános követelmények fogalmazhatók meg:
• Az eredmény geometriai pontossága megfelelő legyen.
• Az eredmény tematikusan pontos legyen.
• A kiértékelési módszer megbízható és kiterjeszthető legyen (más területen, időpontban megismételve
hasonlóan pontos eredményt kapjunk).
• A tematikus térképhez kapcsolt numerikus adatok megbízhatóak legyenek.
• A kiértékelés megfelelően gyors, gazdaságos, objektív és ismételhető legyen.

7.2. A távérzékelés főbb alkalmazási területei a környezettudományban
7.2.1. A légkor kutatása, meteorológiai alkalmazás
Korábban a légkor kutatásához és az időjárási adatok észleléséhez csak a legfejlettebb országokban állt rendelkezésre megfelelő sűrűségű és felszereltségű észlelőhálózat.
Ma mar a megfigyelés a földi légkor egészére kiterjed (beleértve az óceánok térséget is) és rendszeres.
Kiterjedtek ismereteink a legfelső légrétegekről (pl. „ózonlyuk” felderítése). Az időjárás előrejelzés megbízhatóbba vált. Az éghajlat alakulását befolyásoló tényezők megismerése (ezen belül az emberi tevékenység
káros hatásainak felismerése és ezek mérséklése, pl. a széndioxid kibocsátás) lehetővé válik.
Főbb kutatási területek:
− a földi légkor átfogó vizsgálata,
− meteorológiai előrejelzés (felhőtérképezés, szélviszonyok, csapadék stb.),
− a légkori hőprofilok észlelése,
− a légkori aerosol vizsgálata,
− légkori katasztrófák elhárítása.

7.2.2. Vízgazdálkodás
Az űrfelvételek lehetővé teszik a teljes földfelszín átfogó és ismetelt vizsgálatát, a légifelvételek pedig a lokális feladatok megoldásának nélkülözhetetlen segédeszközei.
Néhány példa:
− a felszíni vizek eloszlásának és a partvonalaknak a térképezése,
− a folyok vízgyűjtő területeinek vizsgálata,
− árvizek, belvizek felderítése, térképezése,
− vízgazdálkodási létesítmények állapotvizsgálata,
− talajnedvesség, talajvíz, csapadékeloszlás vizsgálata, öntözés tervezése és ellenőrzése,
− hó-jég felderítés, árvízi előrejelzés,
− trofitás, vízszennyezés vizsgálata stb.

7.2.3. Geológia
A hordozóeszközök (repülőgép, űrhajó) fedélzetén üzemelő érzékelő a felvételezést akar több száz km magasságból végezheti. Lehetővé vált a földfelszín nagy szerkezeti összefüggéseinek felismerése, a tektonikai
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szerkezet, geomorfológia tanulmányozása. Csupasz felszín esetében a felszíni kőzetek is felismerhetők. A
geológiai információk szinte valamennyi földtudomány számára alapvető fontosságúak.
Néhány részterület:
− tektonika,
− vulkanológia,
− meteorit-becsapódások felderítése,
− kőzettan,
− nyersanyagkutatás,
− geotermikus jelenségek vizsgálata,
− bányászat felszíni hatásainak vizsgálata stb.

7.2.4. Mező- és erdőgazdálkodás
A mezőgazdaság világszerte a távérzékelés legjelentősebb hasznosítója. Szerepe a kutatásokhoz szükséges
pénzeszközök biztosítása terén is kiemelkedő. Ezt az alábbi példa is bizonyítja.
Az USA Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) 1972 óta, az Earthsat (Earth Satellite Corporation, USA)
1976 óta végez rendszeres és globális termés-előrejelzést LANDSAT űrfelvételek kvantitatív feldolgozásával. Az előrejelzés pontossága a vegetáció növekedési fázisának félidejében 95%-os. Ez az információ az
USA mezőgazdasága számára a várható piaci helyzet prognosztizálása réven (Exportlehetőség) stratégiai jelentőségű.
Távérzékelési módszerek alkalmazásával megoldható feladatok a mezőgazdaság területén:
− földhasználati térképezés,
− fontosabb növénykultúrák területének meghatározása,
− mezőgazdasági termésbecslés,
− agrokultúra minősítése,
− gyomosodás vizsgálata,
− növénykárosodások felderítése,
− talajtani alkalmazás, talajtérképezés,
− vegetációtérképezés,
− biomassza-produkció becslés, stb.
− erdőgazdálkodás.

7.2.5. Környezetvédelem
Az emberi tevékenység által okozott környezeti ártalmak veszélyeinek felismerése az 1950-es években a
távérzekelés – mint vizsgalati módszer – kialakulásának és gyors fejlődésének legfőbb hajtóereje volt. A felvételek bizonyítékul szolgálnak a hatosai intézkedésekhez. Alkalmasak a környezetállapot dokumentálására.
Alapot szolgáltatnak a károk elhárítását szolgáló tervek kidolgozásához és a beavatkozások hatásának ellenőrzéséhez. Megvalósítható a környezet állapotának folyamatos megfigyelése (monitoring).
Főbb alkalmazási területek:
− légszennyezés vizsgálata,
− felszíni vizek vegyi- és hőszennyezésének vizsgálata,
− felszíni vizek eutrofizációjának vizsgálata,
− szennyvízkibocsátás felderítése,
− ipari üzemek környezetszennyezésének vizsgálata,
− urbanizált területek vizsgálata,
− közlekedési vonalak környezetszennyező hatásának vizsgálata,
− zöldterületek állapotvizsgálata,
− hulladéklerakó helyek felderítése és környezetkárosító hatásának vizsgálata,
− nagyberuházások várható környezetkárosító hatásának értékelő felmérése,
− hatosai ellenőrzés stb.
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7.2.6. Természetvédelem
A természeti értékek védelme és megőrzése a jövő generációk számára elemi kötelességünk. A védelemre
érdemes értékek felkutatásához, leltárba vételéhez, a védett területek térképezéséhez elsősorban a nagyméretarányú légi-, illetve földi fényképfelvételek használhatok.
Néhány példa a távérzékelés alkalmazására:
− természetvédelmi területek térképezése,
− védett növény- és állatfajok élőhelyének térképezése,
− vegetáció-vizsgálat és -térképezés,
− rekultivációs tervekhez adatszolgáltatás,
− védett objektumok (barlang, szikla, műemlék stb.) dokumentálása, felmérése földi felvételek segítségével,
− védett állatfajok megfigyelése stb.

7.2.7. Térképészet
A nagykiterjedésű, gyér népsűrűségű országokban a térképezés döntően légi- és űrfelvételek segítségével történik. Hazánkban a katonai térképészet csaknem tisztán fotogrammetriai eljárással dolgozik. A polgári felmérésben a különféle alaptérképek 40-90%-ban fotogrammetriával kombinált eljárással készülnek.
A hagyományos térképek mellett fotogrammetriai, illetve távérzékelési módszerrel újszerű térképféleségek is készíthetők. Néhány példa:
− fototérképek,
− tónusos földrajzi térképek űrfelvételek felhasználásával,
− térképfelújítás légifelvételek alapján,
− kisméretarányú térképezés, illetve térképfelújítás űrfelvételek alapján,
− kisméretarányú (1:50 000) topográfiai térképek készítése sztereo űrfelvételekből.

7.3. Képfeldolgozás
A fényképező rendszerekkel készített felvételek kiértékelésére alkalmazott – ma már hagyományosnak tekinthető – eljárások légifénykép értelmezés, fotointerpretáció, analóg fotointerpretáció néven ismertek. A kiértékelés alapanyaga rendszerint analóg adathordozó (légifénykép, űrfénykép) vagy digitális felvételekből
kinyomtatott kép, újabban a számítógép képernyőjén megjelenített kép.
Az analóg kiértékelési eljárások többnyire kvalitatív jellegűek. Ez alatt azt értjük, hogy a kiértékeléshez, a
tárgyak, felületek, jelenségek vizsgálatához és osztályozásához csak a felvételeken észlelhető minőségi különbségeket használjuk fel. A kiértékelés eredménye többé-kevésbé szubjektív, de a kiértékelés szubjektivitását célszerűen kialakított interpretációs módszerrel csökkenthetjük.
A képfeldolgozás kifejezést elsősorban a digitális felvételek feldolgozására alkalmazott terminológia
használja. Használjuk meg a digitális képfeldolgozás elnevezést is utalva arra, hogy az információhordozó
digitális kép (számítógépi feldolgozásra alkalmas képi adathalmaz), illetve a feldolgozás eszközei a képanalizáló számítógépek.
A digitális képfeldolgozás mindig kvantitatív jellegű, azaz a felvétel valamilyen mennyiségei és a földfelszín jelenségei közt valamilyen egzakt vagy valószínűségi összefüggést találunk, és annak megbízhatóságát,
hibáját is megállapítjuk. A kvantitatív feldolgozás eredménye objektív és reprodukálható (a feldolgozást
akárhányszor megismételve azonos eredményt kapunk).
A technika és a feldolgozási módszerek fejlődése az analóg és digitális eljárások közti határok elmosódását eredményezi. Gyakran alkalmazott megoldás a digitális felvételek képi megjelenítése és a képek számítógép képernyőjén történő vizuális, vagy a kinyomtatott kép egyszerűbb (analóg) eszközökkel történő kiértékelése. A légi- és űrfényképek digitalizálhatók és digitális képfeldolgozó eljárással feldolgozhatók.
A feldolgozás akkor is kvantitatív, ha analóg eszközzel történik, de vizsgáljuk a pontosságot és a megbízhatóságot.
A távérzékelés napjainkban tapasztalt rohamos fejlődését a sokcsatornás, nagyérzékenységű érzékelő
rendszerek, a digitális adatátviteli és feldolgozó rendszerek térhódítása fémjelzi. Helytelen lenne azonban az
analóg adathordozók (pl. légifényképek) távérzékélési hasznosításáról, illetve az analóg kiértékelési eljárásokról lemondani.
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Az analóg kiértékelési eljárások néhány előnye:
− nagyméretarányú képpárok sztereoszkópikus szemlélése (alak, forma, te x túra tanulmányozása),
− a kiértékelés egyszerű, olcsó eszközöket igényel,
− a digitális feldolgozásban sem nélkülözhető az analóg feldolgozás során szerzett készség.

−
−
−
−

A digitális képfeldolgozás előnyei:
a kiértékelés kvantitatív,
többsávos (többálláspontú, többidejű) felvételek feldolgozására alkalmas,
hatalmas adattömeg tárolását, kezelését és gyors feldolgozását teszi lehetővé,
a feldolgozás eredménye (digitális, tematikus térkép stb.) számítógépes adatbankokban tárolható, számítógépes térbeli információs rendszerekben felhasználható.

Mind az analóg, mind a digitális képfeldolgozást megelőzi egy előfeldolgozási művelet, melynek célja a
kiértékelés előkészítése, az adatok optimális átrendezése, a kép minőségének javítása, a kívánt információk
kiemelése, az értelmezést zavaró „zajok” szűrése, adattömörítés.

7.3.1. Analóg fotoértelmezés
7.3.1.l. Analóg interpretációs előfeldolgozás
Az előfeldolgozás célja, hogy optimális képanyagot állítsunk elő az analóg interpretációhoz. Ezt a célt szolgálja már a felvételezés előtt a legmegfelelőbb felvételi alapanyag, illetve felvételezési mód megválasztása.
Alapkövetelmény a jól felszerelt fotográfiai laboratórium, a jó minőségű fotográfiai laboratóriumi munka.
Analóg optikai-fotográfiai előfeldolgozás:
− kontrasztkiegyenlítés,
− denzitásszeletelés
− kontakt-másolatok, nagyítások előállítása,
− színfokozás (színkompozitok előállítása multispektrális vetítőkkel) stb.
Geometriai előfeldolgozás (a felvétel perspektív és magassági torzulásainak kiküszöbölése, adott térképi
vetülethez illesztés):
− optikai képátalakítás (lásd: 3.4.1.2.2. fejezet),
− fotómozaik és fotótérkép készítése (lásd. 3.4.1.2.2.2.1. fejezet),
− ortofotó, ortofotótérkép, sztereó-ortofotók előállítása (lásd. 3.4.3. fejezet).
Analóg elektro-optikai előfeldolgozás:
− képjavítás televíziós képelemző rendszerek segítségével,
− digitális adatokból, számítógéppel vezérelt filmíróval valódi színes, és hamis színes színkompozitok előállítása.
7.3.1.2. Az analóg fotóértelmezés módszerei
Az analóg kiértékelés folyamatában alkalmazott műveleteket három csoportba sorolhatjuk:
− fotográfiai műveletek,
− fotóinterpretació,
− fotogrammetriai műveletek.
Az előfeldolgozás és a kiértékelés folyamata élesen nem választható el. A fotográfiai műveletek inkább az
előfeldolgozáshoz sorolhatok.
A fotogrammetriai módszereket mind az előfeldolgozás során (pl. geometriai előfeldolgozás, színkompozitok készítése, képtranszformálás), mind a kiértékelésben alkalmazzuk.
Néhány példa a fotogrammetriai módszerek alkalmazására:
− az interpretáció eredményének ábrázolása tematikus térképen fotogrammetriai módszerrel,
− digitális terepmodell előállítása,
− illesztőpontok meghatározása fotogrammetriai módszerrel a felvételek geodéziai vetületbe illesztéséhez
az analóg, vagy a digitális képfeldolgozás számára.
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7.3.1.2.1. Vizuális fotóinterpretáció
Vizuális interpretációnak nevezzük azt a képfeldolgozási módszert, amikor a kiértékelő a felvételeket műszer
közbeiktatásával szemléli, agyával döntéseket hoz (osztályokba sorol). A kiértékelő a döntéseiben háttérismereteit, szaktudását is felhasználja. A döntések szubjektív hibákkal terheltek.
Az analóg fotóinterpretáció megbízhatóságát fokozhatjuk, ha a döntésekhez a képeken látható minőségi
jellemzők (szín, alak, te x túra) vizsgálata mellett egyszerűbb méréseket is végzünk (hosszak, magasságkülönbség, terület, denzitás stb.). Ez az analóg mérőértelmezés módszere.
Ha a fotóinterpretációs műszerhez személyi számítógépet kapcsolunk, mellyel a mért adatokat feldolgozzuk, számítógéppel segített analóg mérőértelmezésről beszélünk. Ennek továbbfejlesztését jelenti a nagyobb
operatív memóriával rendelkező személyi számítógépekkel megvalósított irányított párbeszédes technika kialakítása, a számítógéppel vezérelt analóg kiértékelés. Innen mar csak egy lepésre van a digitális képfeldolgozás.
Tekintsük át az analóg fotóértelmezés információáramlatának, és az információk feldolgozassanak a folyamatát a 7.1. ábrán.

7.1. ábra: Vizuális fotóinterpretáció
Az interpretáció két részből áll:
1. Előzetes érzetfelvételnek nevezzük az első részt, amelynek során a kiértékelő a képet (képpart) szemléli,
különbségeket érzékel. E részben a kiértékelő fizikai, fiziológiai, pszichológiai adottságai (pl. térlátás,
színlátás) döntőek.
2. A második rész döntően agymunka, amelynek során a kiértékelő az előzetes érzetfelvétel és egyéb kisegítő információk feldolgozásával agyában döntéseket hoz: a tereptárgyakat, jelenségeket felismeri. Döntéseit a kiértékelő szinte automatikusan újra meg újra felülvizsgálja. Visszacsatol, ellenőriz, következtetéseket von le, terepi ellenőrzést végez.
A kiértékelő az objektumok felismeréséhez és osztályozásához az alábbi információkat hasznosítja a kiértékelés folyamán:
− a kép teljes információtartalma,
− a kiértékelő szakismeretei, szaktudása,
− a kiértékelő tapasztalatai, tárgyismerete,
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− a kiértékelő helyismerete,
− egyéb forrásokból származó kiegészítő információk (pl. meglevő tematikus térképek, adatok, szakirodalom).
A képtartalomból a képen valójában nem látható dolgokra, és jelenségekre is lehet következtetni. Ezt a
műveletet logikai interpretációnak nevezzük.
7.3.1.3. Az analóg fotóértelmezés műszerei
Az analóg eljárások nagy előnye, hogy nem kell nagy értékű számítógépes képfeldolgozó rendszert, szabatos
fotogrammetriai műszereket alkalmazni. A feldolgozás során egyszerűségre, gyorsaságra, gazdaságosságra
törekszünk. A kiértékelés eredményének kisebb pontosságú ábrázolásával beérjük. Gyakran alkalmazott
megoldás, hogy a tematikus tartalmat meglevő térképi alapra (háttértérkép) grafikus térképkiegészítési eljárással azonosítjuk át.
A korszerűnek tekinthető fotóinterpretációs műszerektől elvárjuk, hogy tegyék lehetővé az alábbi műveletek elvégzését:
− képek szemlélése folyamatosan változtatható nagyítás mellett,
− képpárok sztereoszkópikus vizsgálata, parallaxismérés,
− fényképvázlat készítése,
− képtartalom átazonosítása térképre,
− különböző érzékelőkkel vagy időpontokban készített képek összevetítése,
− denzitometrálás,
− egyszerű mérések képeken, képpárokon.
Néhány egyszerű eszközzel már megismerkedtünk a Fotogrammetria című fejezetben. Ezek:
• Lencsés vagy zsebsztereoszkóp (5.24. ábra).
• Tükörsztereoszkóp (5.25. ábra).
• Zeiss LUZ-légifénykép átrajzoló (5.13. ábra).
• A ZEISS Stereocord G3 műszer (5.54. ábra) szintén jól használható interpretáció céljára is.
7.3.1.3.1. Interpretoszkópok
OMI Stereo Facet Plotter
A részenkénti optikai képátalakítás (poliéder transzformáció) módszerével síkrajzi elemek légifényképről
térképre történő korlátozott pontosságú átrajzolására használható (lásd. 4.4.1.2.2.1. fejezet). A sztereo képpár
szemlélésével a terepfelszínt poliéder oldalakra bonthatjuk.

7.2. ábra: OMI Stereo Facet Plotter
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−
−
−
−

Az átrajzoláskor az alábbi korrekciók végezhetők:
0,75-13-szoros nagyítás,
perspektív átalakítás,
affin képátalakítás,
optikai képforgatás,
differenciális képforgatás.

Zeiss Interpretoszkóp

7.3. ábra: Zeiss Interpretoszkóp
A Zeiss Interpretoszkóp papírkép, dia és tekercsfilm vizsgálatára alkalmas nagyteljesítményű sztereoszkóp az alábbi jellemzőkkel:
− megvilágítás áteső és ráeső fényben,
− optikai képforgatás Dow prizmákkal,
− Zoom nagyítás 2 tartományban 15-szoros értékig képenként külön-külön is,
− bázisirányú parallaxismérés ±0,02 mm középhibával,
− osztott sugármenetű szemlélőberendezésével a képpart egyidejűleg két kiértékelő szemlélheti,
− a szemlélési sugármenetbe mérősablonok iktathatok.
Wild Aviopret APT-1

7.4. ábra: Wild AVIOPRET APT-1
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Max. 23 x 23 cm-es képpárok szemlélésére alkalmas Zoomsztereoszkop. Jellemzői:
megvilágítás ráeső és áteső fényben,
Zoom nagyítás 3,1-15-szoros értékig,
harántparallaxisok a szemlélő karok forgatásával kiküszöbölhetők,
a műszerhez vitaokulár csatlakoztatható,
bázisirányú parallaxisok ± 0,2 mm középhibával történő mérésére alkalmas sztereomikrométerrel rendelkezik,
− a kiértékelés vázlata kirajzolható,
− a Semiphotomat MPS 15/11 fényképező berendezéssel képkivágatok kifényképezésére alkalmas.
−
−
−
−
−

7.3.1.3.2. Denzitométerek
A fekete-fehér, illetve színes denzitométerek a felvételek denzitometriai értékelésére szolgálnak. A mikrodenzitométerek (magas feloldású denzitométerek) különösen alkalmasak a kép te x túrájának elemzésére, illetve ennek segítségével objektumok felismerésére.
Denzitometriával mérhető a légifényképek vonalas feloldóképessége. Felvevőrendszerek teljesítőképességének minősítésére használható. A digitális képfeldolgozás előkészítő szakaszában is alkalmazzák.
Az analóg mikrofotométerek a film elemi részeinek denzitásait mérik pontonként, vagy profil mentén. A
digitális mikrofotométerek az analóg képek teljes terjedelmének denzitometriai letapogatását végzik a képkoordináták függvényében, azaz analóg képek digitalizálására alkalmasak. Az analítikus mikrofotométerek
már a digitális képfeldolgozás eszközei közé sorolhatók. Az író-olvasó mikrofotométer képi adathordozó digitalizálására és digitális adatokból képek fényképészeti rögzítésére alkalmas mind fekete-fehér, mind színes
üzemmódban (Optronics COLORMATION). Az analitikus mikrofotométerek már a digitális képfeldolgozás
eszközei közé sorolhatók.
7.3.1.4. Egyszerűbb mérések az analóg fotóértelmezés munkafolyamatában
Az objektumok számszerűsíthető ismertető jegyeinek, illetve a képről nyerhető mennyiségi információknak
nagy jelentőséget tulajdonítunk.
Mennyiségi információkat nyerhetünk:
− számlálással,
− becsléssel,
− egyszerűbb mérések útján.
A becslésekhez, mérésekhez mérősablonokat célszerű használni, melyek tükörfóliára rajzolhatók. A fóliát
a képre fektetve gyorsan és kielégítő pontossággal elvégezhetők a becslések, mérések. A méréseket a kép
méretarányában végezzük. Az eredményt a képméretarány figyelembevételével át kell számítani.
7.3.1.4.1. A képméretarány megállapítása
A képméretarány a (4.1.) összefüggésből számítható (lásd: 4.5. ábra). A közelítő képméretarány úgy is megállapítható, ha a légifényképen keresünk légifénykép-térkép-terep-azonos pontokat és ezek távolságát mind a
képen, mind a terepen megmérjük, illetve a térképről levesszük. Célszerű a képen 2-2 többé-kevésbé egymásra merőleges irányt kiválasztani. A képi hossz és a valódi méret aránya megadja a keresett képméretarányt.
Az így kiszámított képméretarány közelítő pontosságú, mivel a felvételi kameratengely dőlése és domborzatos terepen a magasságkülönbség miatt a képméretarány képpontról-képpontra változik.
7.3.1.4.2. Számlálással megállapítható adatok
A képen felismert objektumokat megszámláljuk (pl. légifényképes vadszámlálás, hektáronkénti törzsszám
megállapítása, károsodott, illetve elpusztult faegyedek megszámlálása egy adott mintaterületen vagy erdőrészben). A mintaterület körülhatárolására jól használhatók a képi méretarányban fólián készített sablonok.
7.3.1.4.3. Mennyiségi adatok gyűjtése becsléssel
Relatív (%-os), illetve abszolút értékek becsülhetők. Pl. faállományok záródása, elegyarány, famagasság, fatömeg, károsodott faállományokban, illetve faegyedeken a károsodás (károsítási fokok) %-os aránya.
Záródás, illetve egyéb területi arányok becslésére jól használható a 7.5. ábrán látható sablon és a 7.7. ábra szerinti planiméter-raszter fólia.
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7.5. ábra: Záródás becslő sablon
7.3.1.4.4. Egyszerű mérések légifényképről
Hosszak, vagy kerület mérésére, képi területek számításához méretek levételére nóniuszos vonalzó, mérőkörző, sztereomikrométer használható.
Relatív magasságkülönbség mérésére (pl.: famagasság mérés) a bázisirányú parallaxis mérésén alapuló
módszer (lásd: 5.2.1.3. fejezet) jól alkalmazható.
A lejtés, lejtőszög a mért hosszakból és magasságkülönbségekből számítható. A fakorona átmérő és a vetett árnyék mérésére szerkesztett egyszerű segédeszköz a mérőék a 7.6. ábra szerint, a légifényképre fektethető fólia formájában.
Területmérésre jól használható a 7.7. ábrán látható planiméter-raszter fólia. A megszámolt pontok számát
a térkép méretarányával megszorozva kapjuk a területet. Az ábrán 1 pont 1: l0 000 méretarányban 0,04 hanak felel meg. 1 négyzet = 4 ha.

7.6. ábra: Mérőék

7.7. ábra: Planiméter–raszter fólia
A felsoroltakon túl még számtalan féle interpretációs sablon készíthető speciális feladatokra.
Az optikai denzitások méréséről már szót ejtettünk a 7.3.1.3.2. fejezetben. Megjegyzendő, hogy a
denzitások légifényképről mért abszolút értéke az objektumok felismerésére kevésbé használható a felvételek
fotográfiai hibái miatt.
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7.3.1.5. Fotóinterpretációs kulcsok
Az analóg vizuális interpretáció nagy figyelmet, sok szakismeretet, odaadást igénylő fáradságos és időigényes művelet.
A vizuális interpretációnál a következő képi információkat vizsgáljuk:
− képi denzitáskülönbségek, te x túra, finomszerkezet, képen felismerhető formák és mintázat,
− sztereó képpárokon felismerhető alak és struktúra,
− sztereó képpárok áttekintő vizsgálatával tanulmányozható a táj, tájstruktúra, az objektumok térbeli elrendezése,
− többsávos, színes felvételeken tanulmányozhatók az objektumok spektrális jegyei,
− különböző időpontban készült felvételek összehasonlításával a változások felismerhetők, a vegetáció különféle fenológiai fázisaiban (tavasz, nyár, ősz) készült felvételek a te x túrában, formában és mintázatban
jellegzetes különbségeket mutatnak.
A fent felsorolt minőségi ismertetőjegyek mellett a tereptárgyak (jelenségek) azonosításához a 7.4.1.4. fejezetben tárgyalt kvantifikálható ismertetőjegyeket is felhasználjuk.
A tereptárgyak, jelenségek felismerését és osztályozását az analóg kiértékelés folyamatában interpretációs
kulcsok segítik.
A vizsgálni, illetve elkülöníteni kívánt kategóriák minőségi és mennyiségi jellemzőit ismert, helyszíni
vizsgálatokkal pontosan definiált mintaterületeken, illetve ezek légifénykép kivágatán határozzuk meg. A
képi és terepi adatokból interpretációs kulcsokat készítünk, melyek segítségével egy-egy kategória (tematikus osztály) egyértelműen felismerhető és a többitől elhatárolható.
Az interpretációs kulcsok többnyire légifénykép kivágatból és szöveges magyarázatból állnak, esetleg földi
fényképfelvétellel kiegészítve. A szöveges magyarázat magvát a vizsgálat tárgyát képező, témába vágó tudományos elemzés képezi (pl. vegetáció térképezéshez részletes florisztikai-botanikai felvételezés és elemzés).
Az interpretációs kulcsok fajtái:
− mintakulcsok,
− kiküszöbölő kulcsok.
7.3.1.5.1. Mintakulcsok
A mintakulcsok szerepe hasonló a térképi jelkulcséhoz, de a jelkulcsgyűjtemény érvényessége általában csak
egy légifelvételezésre korlátozódik.
A mintakulcsok speciális változatai az asszociációs kulcsok, illetve grafikus kulcsok. Az asszociációs
kulcsokkal a képen látható jelenségekből a nem látható tulajdonságokra következtethetünk (pl. a településszerkezetből következtetni lehet a népsűrűségre).
A grafikus mintakulcsok az értelmezés szempontjából döntő részleteket, alakot, formát és szerkezetet
emelik ki. A 7.8. ábrán egy, a vízhálózat értelmezéséhez használható grafikus mintakulcsot mutatunk be.

7.8. ábra: Grafikus mintakulcs vízhálózat értelmezéséhez
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7.3.1.5.2. Kiküszöbölő kulcsok
Az általánosból a specifikus felé haladva feltételes elágazásokkal vezetik rá az értelmezőt az értelmezett tereptárgyra. A 7.9. ábrán mezőgazdasági kultúrák azonosítására alkalmazható kiküszöbölő kulcsot láthatunk.

7.9. ábra: Kiküszöbölő kulcs
7.3.1.6. Az analóg fotóértelmezés munkafolyamata
Az analóg előfeldolgozás, a kiértékelési eljárások, kiértékelő műszerek, interpretációs kulcsok részletes tárgyalása után tekintsük át az analóg fotóértelmezés teljes munkafolyamatát a 7.10. ábrán.
A kiértékelés eredményét szöveges kutatási jelentés, táblázatok, statisztikák, profilmetszet, oleáta, illetve
leggyakrabban tematikus térkép formájában bocsátjuk a felhasználók rendelkezésére.
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7.10. ábra: Az analóg fotóértelmezés munkafolyamata
7.3.1.7. A számítógép képernyőjén végzett interpretáció
A számítógépek elterjedése és tárolókapacitásuk növekedése lehetővé tette, hogy ma már a legtöbb esetben a
vizuális interpretációt is a számítógép képernyőjén (on-screen) végezzük.
Már jól használható képernyő-digitalizálással végzett vizuális interpretációhoz egy legalább 128 MB operatív memóriával és 4 GB háttértárral rendelkező korszerű PC, és egy legalább 17”-os monitor. Minden
olyan térinformatikai szoftver felhasználható erre a célra, amely alkalmas képernyőn (egérrel) végzett
vektorizálásra.
A számítógép képernyőjén megjelenített digitális (raszteres) képet szemlélve a képen tanulmányozható
szín, te x túra, mintázat, alak, forma alapján rajzoljuk meg az elkülönített osztályok poligonjait, azaz a tematikus térképet. A térinformatikai szoftverek a digitalizálással egyidejűleg (valós időben) alakítják ki a topológiát, ily módon az ellenőrzés is megvalósul ugyanebben a lépésben.
A poligonos fedvényhez kapcsolhatók a leíró (attribútum) adatok. Ehhez az szükséges, hogy mind a poligonos fedvényben, mind a leíró adatokban meglegyenek az összekapcsolás alapját biztosító azonosítók.
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A módszer sok szempontból felülmúlja a hagyományos vizuális interpretációt:
1. A számítógép képernyőjén megjeleníthető és interpretálható – tetszés szerinti nagyításban szemlélve –
minden raszteres kép (űrfelvétel színkompozitok, digitális ortofotók).
2. A geodéziai vetületbe transzformált képek digitalizálásával vetületbe illesztett, pontos tematikus térképeket kapunk.
3. A kiértékelés közvetlenül szolgáltat pontos területi és egyéb adatokat.
4. A poligon-topológia, amelyről részletesen a „Térinformatika” tárgy keretében szólunk, kizárja a geometriai hibákat. Nem fordulhat elő átfedés vagy interpretálatlan terület, a kiértékelés geometriai szempontból
hibátlan.
5. A kiértékeléshez több – ugyancsak vetületbe illesztett – más időpontból származó távérzékelési felvétel,
térkép, egyéb tematikus adat is felhasználható, mint „kisegítő információ”. A több adat, több információ
javítja a kiértékelés pontosságát, megbízhatóságát.
6. A kiértékelés gyorsabb.
7. A ma beszerezhető nagy tárkapacitású asztali számítógépek és alkalmas szoftverek ára kedvező.
A képernyő-digitalizálással végzett kiértékeléshez ugyanúgy szükséges a terepi adatgyűjtés, a tematikus
(szakmai) ismeretek felhasználása, a kiértékelés eredményének ellenőrzése, verifikálása, mint a hagyományos interpretáció esetében.

7.3.2. Digitális képfeldolgozás
A korszerű adatgyűjtő rendszerekkel készített több spektrumsávos, különösen több időpontban készült többsávos felvételek együttes elemzése a bonyolult összefüggésrendszer, a hatalmas adattömeg miatt már nem
lehetséges szemlélés útján végzett interpretációval. A többdimenziós mérési teret betöltő adatrendszer kezelése, előfeldolgozása, elemzése, a képi információ kinyerése és szelektív megjelenítése hatékonyan, egyedül
nagy teljesítményű számítógépek segítségével hajtható végre.
A digitális képfeldolgozás előfeltétele, hogy a kép digitális adatmátri x formában, a számítógép memóriájában van. Minden egyes képponthoz a képkoordináták függvényében a képpont világosságát képviselő digitális szám tartozik. A digitális kép felépítését mutatja a 7.11. ábra (CZIMBER, 1997).
a cella reflektancia értékei az egyes sávokban

sáv 1
sáv 2
sáv 3
sáv 4

7.11. ábra: a digitális kép felépítése
A digitális képet egy háromdimenziós adathalmazzal tudjuk leírni, amelyet többféleképpen értelmezhetünk, és ez egyben a digitális kép digitális adathordozón történő tárolását is magyarázza:
• a kép egy mátri x és a mátri x egy eleme a spektrális reflektanciákat tartalmazza az egyes felvételi sávokban (BMP – bitmap):
1.sor: [1.cella: (1.sáv 2.sáv …) 2.cella: (1.sáv 2.sáv …) …]
2.sor: [1.cella: (1.sáv 2.sáv …) 2.cella: (1.sáv 2.sáv …) …]
……
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• a kép a felvételi sávok alapján több skalár mátri x, a mátri x egy eleme egy spektrális reflektancia
(BSQ – band sequential)
1.sáv: [1.sor: (1.cella 2.cella …) 2.sor: (1.cella 2.cella …) …]
2.sáv: [1.sor: (1.cella 2.cella …) 2.sor: (1.cella 2.cella …) …]
……
• a képet sorok építik fel és a sorokon belül az egyes sávok spektrális reflektanciáinak vektorai helyezkednek el (BIL – band interleaved by line)
1.sor: [1.sáv: (1.cella 2.cella …) 2.sáv: (1.cella 2.cella …) …]
2.sor: [1.sáv: (1.cella 2.cella …) 2.sáv: (1.cella 2.cella …) …]
……
A digitális kép egyes pixelértékeit a kettes számrendszerben ábrázolt számok írják le. Ezért az intenzitástartomány is a kettes számrendszerhez igazodik (lásd még az 5.2.4.1. fejezetet). A leggyakrabban használt értéktartomány a 0…255 (8 bites), de előfordulhat 0…4095 és valós számtartomány is 0.0 … 1.0.
A digitális kép a felhasználóhoz általában mágnesszalagon vagy CD-ROM-on jut el legtöbbször BIL vagy
BSQ formátumban. A digitális képek bevitele a rendszerbe ezen eszközökről történő átjátszás, esetleges
konvertálás révén valósul meg. A digitális képekhez általában tartozik egy fejrész (header), amely adatokat
tartalmaz a kép formátumáról, a sávok, sorok, oszlopok számáról, a felvétel készítésének idejéről stb.
A digitális képfeldolgozás folyamata az analóg értelmezéshez hasonlóan az előfeldolgozás és a képfeldolgozás munkafolyamatára bontható. Az előfeldolgozás általában már a felvételezést végző műhold fedélzetén megkezdődik, majd a speciális felhasználói igények kielégítése végett folytatódik a felhasznalónál.
Az itt végzett műveletek:
− képkezelés,
− előfeldolgozás,
− képelemzés.
A digitális képfeldolgozás feladatkorét a 7.12. ábrán szemléltetjük. Az ábrából láthatjuk, hogy a képkezelés – előfeldolgozás – képelemzés egymástól élesen nem válik el, sőt a digitális képfeldolgozás és a vizuális
interpretáció közt is szoros a kapcsolat.

7.12. ábra: A digitális képfeldolgozás feladatköre
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7.3.2.1. Képkezelés
Ide tartozik a digitális formában mágnesszalagon tarolt adatok fogadása, az analóg képek digitalizálása, a referencia adatok hozzárendelése a digitális adathalmazhoz, eltérő formátumú adathalmazok egységes formára
hozása, illetve az adatok megjelenítése.
7.3.2.2. Digitális előfeldolgozás
A digitális előfeldolgozás célja a felvételek geometriai és radiometriai hibainak csökkentése és egyéb képjavító műveletek elvégzése. A műholdakról vett digitális képet számos hiba terheli. A hibaforrások közül a
fontosabbak a következők:
− a légkör zavaró hatása (szóródás, átlátszóság, hőmérséklet-különbségek, páratartalom, stb.)
− a felvevő műszer torzításai (geometriai, radiometriai)
− a műhold mozgásának szabálytalanságai, a pálya alakja
− a domborzat hatása a reflektanciára és a felvétel geometriájára.
A felvételeket a földi vevőállomásokon korrigálják a felvevőrendszer adatai alapján. Ezt rendszerkorrekciónak nevezik, mely a képnek mind a radiometriai, mind a geometriai tartalmát érinti. Az elvégzett
javítások főbb paramétereit a felvétellel együtt szolgáltatják.
A képfeldolgozás során a felhasználás céljától függően előfeldolgozási műveleteket (preprocessing) kell
végrehajtani. A képek intenzitásértékei különböző jellegű véletlen és szisztematikus hibákkal kevertek. A hibák eltávolítását kép-helyreállítási technikával (restoration) végezhetjük. A képi látvány javítását szolgáló
műveletek (enhancement) a vizuális értelmezést segítik. Ilyen jellegűek a kontrasztfokozás (contrast
stretching), a képélesség fokozása (sharpening), élkiemelés (edge enhancement), stb.
A digitális kép tárolása, megjelenítése, elemi képpont-statisztikák készítése
A digitális kép gyakorlatilag egy háromdimenziós mátri x ból épül fel. Ezen mátri x úgy fogható fel, mint
egy x rétegű, y sorú, z oszlopú adathalmaz. A sorok és oszlopok számát a kép méretének a terepi felbontással
képzett hányadosa adja. A mátri x z cellaértékei (pixel világossági értékek) – amik mind a Landsat, mind a
SPOT felvételek esetében 0 és 255 közötti értéket vehetnek fel – reprezentálják a terepi felbontásnak megfelelő felületelem intenzitás értékét az adott hullámhossztartományban.
A multispektrális felvételek esetében annyi ilyen háromdimenziós mátri x ból áll a felvétel, ahány csatornán történik a felvételezés.
A szubtraktív színkeverés szabályait figyelembe véve a képernyőn megjelenő színek 3 értékből (R-red:
vörös, G-green: zöld, B-blue: kék) tevődnek össze. Ezt felhasználva tudjuk megjeleníteni digitális képeinket,
mégpedig úgy, hogy a három színkomponenshez egy-egy sáv intenzitásértékeit rendeljük hozzá.
Hasznos lehet (sőt néha elengedhetetlenül szükséges) bizonyos képpont-statisztikák, diagramok elkészítése is, melyek a következők lehetnek:
− általános statisztikai adatok: elemszám, átlag, medián, minimum, maximum, szórás
− hisztogramok: gyakorisági diagramok
− scattergramok: szóródási diagramok, két sáv összetartozó értékeinek ábrázolására
− kovariancia- és korrelációs mátri x .
Radiometriai korrekció
• Rendszerkorrekció: A felvevőműszer torzításait a műszer adatainak ismeretében a vevőállomáson korrigálják. A javítások során a felvevőrendszer sajátosságaiból adódó vízszintes- (Landsat) és függőleges
csíkosságot (SPOT) csökkentik különböző módszerekkel.
• Atmoszférikus korrekció: A légkör hatásának csökkentésére hivatott. Mivel a légkör hatása az egyes
felvételi sávokban eltérő, ezért a javításokat gyakran a sávok közötti műveletekkel érik el.
• Topográfiai normalizáció: Az egyik legfontosabb korrekció, ami a domborzat hatásából adódó hibákat
szünteti meg, hegyvidéki területnél feltétlenül el kell végezni. Ehhez szükség van a terület felületmodelljére (Digital Elevation Model – DEM), a felvétel időpontjára, valamint a terület földrajzi adataira
(földrajzi szélesség, hosszúság), amiből már (a Nap állását kiszámítva) meg tudjuk határozni a felületelemek takartságát és módosíthatjuk az intenzitásértékeket. A leggyakrabban alkalmazott módszerek a
következők:
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− statisztikai-tapasztalati módszer: ennél az eljárásnál lineáris kapcsolatot feltételezünk az eredeti sáv és
a megvilágítás között:
− koszinusz korrekció: trigonometriai alapon történő korrekció. A felszínt Lambert reflektornak tekinti:

L N = L E ⋅ cos( z ) / cos(i )
− Minnaert korrekció (szemi-empirikus): a koszinusz korrekció változata, mely a Föld felszínét nem tekinti Lambert tükrözőnek. k=1 esetén megegyezik a normál koszinusz korrekcióval.

[

L N = L E ⋅ cos( z ) / cos(i )

]

k

− C-korrekció (szemi-empirikus): A cosinus korrekció módosítása egy C faktorral, amely az ég diffúz
sugárzását modellezi. A C értékét statisztikai-empirikus módszerekkel határozzuk meg:

LN = LE ⋅

[cos( z) + C]
[cos(i ) + C]

A képletekben használt jelölések a következők:
LN a normalizált sugárzási érték
LE az eredeti sugárzási érték
m a regressziós egyenes meredeksége, y=(m x +b)
b a regressziós egyenes konstansa, y=(m x +b)
C konstans, C=b/m
z
a Nap zenitszöge
i
a felületelem szöge (inclinatio)
k Minnaert konstans, k ≈ log cos( z ) / cos(i )

[

]

Geometriai korrekció
A digitális képek a felvett területről rendszerint nem egy időpillanatban készülnek, hanem soronkénti letapogatással. Emiatt több probléma is adódik a kép geometriai tulajdonságait illetően. A jellemző geometriai hibaforrások az alábbiak:
− a Föld forgásából adódó soreltolódás;
− a nagyobb látószögekből adódó panorámikus torzítás;
− a Föld görbületéből adódó képtorzítás;
− egy képsor letapogatása során történő felvevőmozgás;
− a felvevőt hordozó eszköz mozgási egyenetlenségei;
− a letapogató mozgás nemlinearitása.
Ezeknek a hibáknak a korrigálását a rendszerkorrekció során elvégzik.
A perspektív torzulásokat, a Föld görbülete által okozott elmozdulásokat, valamint a kívánt vetületi rendszerbe való transzformálást (a földrajzi információs rendszerekkel való korrekt geometriai kapcsolat megteremtéséhez) a kiértékelés során kell elvégezni. Az eltérő időpontban készült (multitemporális), vagy másmás szenzorral készített (pl. Landsat TM és SPOT P) felvételek együttes kiértékelése esetében el kell végezni a felvételek kép-képhez illesztését és szükség esetén a mozaikolását (restoration).
A geometriai transzformációt transzformációs függvénnyel végezhetjük el. A transzformációs függvény
megadja a két különböző koordináta rendszer közötti kapcsolatot. A függvény általában koordinátánként egy
kétváltozós n-ed fokú polinomiális függvény, vagy ilyenek hányadosa. Az együtthatók meghatározhatók direkt módon, analitikusan, vagy indirekt módon, illesztőpontok (Ground Control Point – GCP) segítségével.
A transzformáció befejező lépéseként szükség van egy újramintavételezési eljárásra (resampling) is, mivel a
kiszámolt képkoordináták leggyakrabban nem pixelkoordináták.
Az általánosan alkalmazott módszerek a következők:
− a leképzett ponthoz legközelebbi pont intenzitás értékét választjuk (nearest neighbour method)
− környező négy pont intenzitás értékeivel a távolság függvényében bilineáris interpolációval számítjuk az
eredménypont intenzitását (bilinear interpolation)
− kétváltozós, harmadfokú polinomot illesztünk a pont környezetére, és ezt, mint súlyfüggvényt használva
kapjuk meg az eredménypont intenzitását (cubic convolution).
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A képi információ növelése
A képek osztályozása előtt szükség lehet, különböző lényegkiemelő, információt sűrítő, interpretációt segítő,
az osztályozás pontosságát növelő eljárások alkalmazására:
• Hisztogram transzformációval (Histogram stretching) történhet a képek nagyobb intenzitás dinamikával való kontrasztosabb megjelenítése, amely művelet az intenzitás tartományon értelmezett leképzést
hajt végre.
• A szűrési eljárások (filterek) környezetfüggő műveleteket alkalmaznak. Ezeket képek helyreállításakor
(különböző zajok, képhibák eltávolítása), élkiemelésnél és a kontrasztfokozásnál használjuk. Maga a
művelet úgy történik, hogy a képen egy súlymátri x ot (3⋅3, 5⋅5) vezetünk végig minden pontra ráillesztve. A lefedett képpontokat a súlymátri x elemeivel megszorozva és az eredményeket összegezve
(és egy osztószámmal leosztva) kapjuk a szűrt kép intenzitásértékeit.
• A különbség- és hányados képek a kép sávjai között elvégzett aritmetikai műveletek eredménye. Ez az
eljárás alkalmas sávok képi információjának bizonyos mértékű összevonására. A hányados képek
egyik lényeges tulajdonsága (mivel a sávok intenzitásértékei korrelálnak a megvilágítottsággal), hogy
alkalmasak a domborzat okozta megvilágítottság-különbségek kiegyenlítésére.
• A főkomponens analízis (Principal Component Analysis – PCA) lényege, hogy az egymással többékevésbé korreláló sávok lineáris transzformációját úgy végezzük el, hogy a kapott főkomponensek
korrelálatlanok legyenek. Az eljárás során az intenzitásvektorok eloszlását jellemző kovariancia mátri
x ból meghatározzuk a sajátértékeket, sajátvektorokat, és a képet a sajátvektorok által meghatározott
koordináta-rendszerbe transzformáljuk.
• A Tasseled Cap (Kauth-Thomas – „bojtos sapka”) transzformáció a Landsat felvételeknél alkalmazható átalakítás, ahol a csatornákat úgy transzformáljuk (előre meghatározott paraméterekkel), hogy valamilyen számunkra érdekes jellemzőt kiemeljünk a sávok lineáris kombinációjának segítségével. A
módszer kidolgozói három csatornát írnak le: a talaj fényessége (brightness), növényzet mennyisége
(greenness), nedvességtartalom (wetness).
• Az árnyalat-világosság-telítettség (Hue-lightness-saturation – HLS) átalakítás gyakorlatilag egy színtér transzformáció, melynek során a kép kiválasztott három sávját a fenti három komponensre konvertáljuk kontrasztfokozási, átszínezési célból.
• YUV ugyancsak szintér transzformáció, a képet luminancia (Y) és két krominancia (UV) komponensre
alakítjuk át.
7.3.2.3. Képelemzés
A képelemzés képelemző számítógépekkel végrehajtott összehasonlító és döntési műveletek sorozatából áll,
melynek során minden képpontot célszerűen megválasztott statisztikai módszerekkel a megadott mintaosztályok valamelyikébe besoroljuk. A feladat megoldását olyan számítógépi programok teszik lehetővé, amelyekkel megoldható az összes (esetleg több millió) képpontban, több spektrális sávban rögzített intenzitások
kvantitatív értékelése.
Az osztályba sorolás feltételei:
− az egyes osztályokat ábrázoló képpontok az alkalmazott spektrális sávokban statisztikailag definiált határokon belül egységes intenzitás kombinációt mutassanak (specifikus spektrális jegyük legyen),
− az egyes osztályok spektrális jegyei szignifikánsan különbözzenek a többi osztály spektrális jegyeitől.
Az osztályozás alapelvét a 7.13. ábrán mutatjuk be. Az A-E mintaosztályok képelemenkénti intenzitás értékeit két spektrális sávban ábrázoltuk. Az intenzitások eloszlása a kétdimenziós merési térben azt mutatja,
hogy az öt mintaosztály spektrális jegyei alapján az l. csatornán csak három osztály: (A), (B) és (C+D+E) különíthető el.
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7.13. ábra: A digitális multispektrális osztályozás alapelve
A 2. csatornán csak két osztály (A+E), (B+C+D) spektrális jegyei mutatnak szignifikáns eltérést. A két
spektrális sávban készült felvételen az intenzitáskombinációk lehetővé teszik mind az öt mintaosztály elkülönítését. A három spektrális sáv adataiból történő osztályozást háromdimenziós döntési térben tudnánk ábrázolni. Ennél több, „n” spektrális sáv adatainak felhasználása esetében – csak számítástechnikailag ábrázolható „n”-dimenziós döntési térre kell gondolnunk.
A képelemzés során többsávos felvételt használunk kiinduló adatként. A végcél az, hogy a felvétel minden pixelét a célkategóriák egyikéhez hozzárendeljük a célkategóriák mintáiból kigyűjtött jellemző adatok
segítségével. A tematikus osztályozásnak a fent említett követelményeknek kell eleget tennie.
Az osztályozáshoz különböző adatokat használhatunk fel:
I. – a pixel intenzitás-értékeit az egyes sávokban
II. – a pixel intenzitását, környezetének te x túra mértékeit
III. – a pixel és környezetének intenzitásvektor-rendszerét
IV. – egyéb, nem távérzékelt adatokat, pl. felszín-magasság értékeket
I. – Osztályozás a pixel intenzitásértékei alapján
Ha egy képrészletet elemzünk, az egyes kategóriák pixelei az intenzitástérben jellegzetesen helyezkednek el.
Az egyes felszínborítási kategóriák sugárzásértékei az intenzitástérben előfordulási valószínűségi értékekkel
jellemezhetők. A képpont-osztályozás leggyakrabban alkalmazott fajtái a következők:
• Felügyelt osztályozás (supervised classification)
Az a feladat, hogy a kép minden egyes pixelét besoroljuk a célkategóriák (tematikus osztályok) valamelyikébe. A pixelek besorolásához a tematikus kategóriák mintából kigyűjtött adatait használjuk fel. (A
tematikus kategóriák meghatározása után osztályozzuk a képet). A kategóriák pixelei jellegzetesen csoportosulva helyezkednek el az intenzitástérben, jellemzésükre statisztikai adataikat használjuk fel (sávonkénti átlagérték, szórás, ...). A képpont osztályozás leggyakrabban alkalmazott fajtái a következők:
− Legközelebbi középpontú osztályhoz sorolás (Minimum-Distance-to-Means Classifier).
− Legközelebbi szomszéd osztályába sorolás (Nearest Neighbour Classifier).
− Legközelebbi k pixel osztályába sorolás (Nearest k Neighbours Classifier).
− Tégla osztályozási módszer (Parallelepiped Classifier).
− Javított tégla osztályozási módszer – a befoglaló téglalapokat több lépcsőben határozzuk meg, így
azok jobban követik az elnyúlt, korrelált osztályok határát.
− Legnagyobb valószínűségi módszer (Maximum Likelihood Classifier).
− Tapasztalati eloszlásfüggvényt használó legnagyobb valószínűségi módszer (Empirical Probability
Maximum Likelihood Classifier).
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• Nem felügyelt osztályozás (unsupervised classification)
Ebben az esetben is az a feladat, hogy a kép minden egyes pixelét besoroljuk a célkategóriák valamelyikébe. A célkategóriák pixelei csoportosulnak az intenzitástérben és ún. clustereket, felhőket képeznek, és
ezek a clusterek elkülönülnek a többi osztály clustereitől.
A clusterkereső eljárások az adott kép intenzitásvektorai halmazának egy nem átfedő részhalmazokra
bontását végzik el. A clusterezés után három féle viszony lehet a cluster és a tematikus osztály között:
1. Egy cluster megfelel egy tematikus osztálynak.
2. Több clusterből épül fel egy tematikus osztály.
3. Egy cluster több tematikus osztályban is megjelenik.
A gyakorlatban az 1. eset a legritkább. A 2. eset a leggyakoribb. A 3. eset jelenti az osztályozási hibákat,
ugyanis spektrálisan nem különülnek el a különböző felszínborítások.
A leggyakrabban használt clusterező eljárások:
1. Isodata eljárás.
2. Hisztogramok elemzésén alapuló eljárások.
3. Gráfelméleti alapú módszerek.
(1.) Az Isodata eljárás során olyan clustereket keresünk a képpontok halmazában, hogy az eltérések
négyzetösszege minimális legyen, azaz
minimum legyen adott számú Ci cluster mellett. Az eljárás iteratív. Első
lépésként kiválasztunk adott számú clusterközéppontot, az intenzitástérben egyenletes elosztásban. Minden pixelt a hozzá legközelebbi clusterközépponthoz sorolunk be, majd kiszámítjuk az
új clusterközéppontot. Megvizsgáljuk, hogy a középpontok milyen mértékben mozogtak, és amíg
ez egy adott határértéknél nagyobb, addig újból besoroljuk a pixeleket.
(2.) A többdimenziós hisztogramok elemzésén alapuló módszereknél meghatározzuk az egyes intenzitásvektorok gyakoriságát. Ez egy N-dimenziós hisztogram lesz. Sajnos több sávnál az intenzitásvektorok gyakorisága nem mutat folytonos eloszlást, így a clusterezés igen bonyolulttá válik.
(3.) A gráfelméleti módszerek abból indulnak ki, hogy a képpont-intenzitások mindegyike mindegyik
másikkal össze van kötve (teljes gráf), és az élek hossza a képpontvektorok távolsága. Ebből a teljes gráfból kiválasztjuk a minimális feszítőfát (melynek élhossz összege a legkisebb). Ezután az
adott határértéknél hosszabb éleket elhagyjuk, így alakítva ki az osztályokat. Ennek az eljárásnak
a hátránya, hogy csak viszonylag kis elemszámú adat csoportosítására használható.
A clusterező eljárásoknál az adott felvételből, vagy annak egyes részeiből indulunk ki, és még meghatározzuk a paramétereket (clusterek száma, konvergencia, clusterek mérete, stb.). Nagyon lényeges a paraméterek szakszerű meghatározása. Az eljárások eredménye az egyes clusterek statisztikai jellemzői, és a
cluster-térkép. A clusterezés végső soron a felvételen jelen levő spektrális adatok sokféleségének csökkentésére szolgál, lehetővé teszi a jól tömörülő részhalmazok együttes kezelését és a célkategóriáknak a
tematikus osztályozásban szükséges minta alapján történő osztályozását.

• Hierarchikus osztályozás
A hierarchikus osztályozás során az osztályozás több lépcsőben történik. Egy erdőterület osztályozása intuitív módon a következőképpen történhet:
Lépcső

Osztály I

Osztály II

1

erdő

nem erdő

2

nem fenyő

fenyő

3

lomb I

lomb 1

4

lomb 2

lomb 3

Ez a módszer ott alkalmazható előnyösen, ahol nem ismerjük a területet, és nem tudjuk megmondani,
hogy hány osztályt szeretnénk, illetve tudunk kialakítani.
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II. – Osztályozás a pixel intenzitása, és környezetének te x túra mértéke alapján
A pixel környezetének szabályos intenzitás-változása a te x túra. Ha a különböző te x túráltság mértékét is
felhasználjuk az osztályozás során, a pontosság javulását érhetjük el (6-8%). A te x túráltság ezen túl a nagyobb felbontású légifényképek feldolgozásánál egyre nagyobb szerepet kap a spektrális információval
szemben. A számtalan ismert te x túra-mutatók közül mi faállományok esetében legjobbnak az 5 x 5-ös „relatív változatosság” szűrőt (relative richness filter) (Turner, 1989) alkalmaztuk (egyenlet):
Relative Richness

R=

n
n max

⋅ 100

III. – Osztályozás a pixel és környezetének intenzitásvektor-rendszere alapján. A szegmensenkénti osztályozás
Ennél a módszernél nem az űrfelvétel pixeleit tekintjük az osztályozás alapegységének, hanem a nagyobb
homogén foltokat (szegmensek). A szegmensenkénti osztályozás során a felvételen először is élmegőrző simítást végzünk (edge-preserving smoothing). Második lépésben egy él-felismerő (edge detector) szűrőt alkalmazunk. Következő lépésben az él elemek között összekötésükkel egy élstruktúrát állítunk elő (directed
tree). Az így kialakult egységeket nevezzük szegmenseknek. Ez a módszer alkalmas lehet önálló használatra,
vagy az előző módszerekkel kombinálva.
IV. – Osztályozás egyéb, nem távérzékelt adatok bevonásával
Ennél az eljárásnál az osztályozásba bevonunk nem távérzékelt adatokat is. Ilyenek lehetnek a környezeti jellemzők eloszlásai, térképei, mint például a talajtérképek, vegetációs térképek stb.
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8. A távérzékelés alkalmazása az erdőgazdálkodásban
Ha a távérzékelés erdészeti alkalmazása terén előttünk álló feladatokat kívánjuk számba venni, illetve a kutatás-fejlesztés legfontosabb irányait keressük, célszerű áttekinteni: mi az, ami már ma a gyakorlat rendelkezésére áll; és mi az, amit ma még itt nem alkalmaznak, de alkalmazásra ajánlható. A kérdés megválaszolásához
a hazai gyakorlatból kiindulva, de a nálunk fejlettebb országok gyakorlatát és kutatási eredményeit is figyelembe véve jutunk el.
Az erdőrendezésben, erdőtérképezésben és az erdőleltározásban ma már rutinszerűen alkalmazzák a fekete-fehér és infra színes légifényképeket.
Biztosra vehető, hogy a közeli jövőben is a legfontosabb információhordozók maradnak a repülőgépről –
ritkábban a műholdakról – készült fotók. Növekedni fog a nagyfelbontású digitális multi– és hiperspektrális,
illetve a szuper nagyfelbontású űrfelvételek felhasználása és jelentősége.
Az infra színes légifényképezés aránya és jelentősége nő, de ez nem szorítja ki a fekete-fehér légifelvételeket a hagyományos alkalmazási területekről.
Az aktuális állapot felmérése helyett egyre inkább előtérbe kerül a változások nyomon követése (monitoring).
Mind a térképezésben, mind az erdő sokoldalú vizsgálatában – különösen az állandó „szúrópróba helyek”
vagy mintavételi hálózatok helyreállításában – általánosan elterjed az analitikus fotogrammetriai eljárások,
továbbá a digitális képfeldolgozás és a GIS-technológia (földrajzi információs rendszerek) alkalmazása.
Az analitikus fotogrammetriában és a hozzá tartozó műszer-és adatfeldolgozási technikában bekövetkezett fejlődés az igényes fotogrammetriai eljárások alkalmazásához vezet. Az egész erdészeti térképészet átalakul és ésszerűsödik. Az analitikus és digitális fotogrammetriai eljárások új lehetőségeket teremtenek az
egyes fák, faállományok és az erdőterület-változás monitorozásához. Lehetővé válik, hogy állandó mintahelyeket létesítsünk, és azonos fákat, facsoportokat mérjünk vagy osztályozzunk a légifénykép sorozatokon.
Fa- és faállomány-paramétereket mérhetünk a fatérfogat meghatározásához és a fatermésbecsléshez.
A digitális multispektrális űrfelvételek használatának további elterjedése várható a nagytérségi leltározási,
térképezési és megfigyelési feladatokban. Számos meggyőző példa mutatja, hogy a közép-európai alkalmazás érdekes, szükséges és hasznos eredményeket adhat. Hazai vonatkozásban, pl. űrfelvételek, felhasználásával megoldódna az erdészeti, átnézeti térképek naprakész állapotban tartása. Előfeltétel természetesen, hogy
a kívánt, mindig a vizsgált objektum szempontjából optimális képanyag előállítása rutin-feladattá váljék. Törekedni kell a digitális kiértékelésre és – egyidejűleg – a szakszerű interpretációra, mely leghatékonyabban
az ún. hibrid (vizuális-digitális) eljárások alkalmazásával valósítható meg.

8.1. A távérzékelés magyarországi erdészeti alkalmazásának történeti áttekintése
A magyar erdészek kisebb-nagyobb megszakításokkal 142 éve foglalkoznak fotogrammetriával. Elsőként
ÚJSÁGHY Zsigmond selmeci erdő-mérnökhallgató, aki 1854-ben a fényképből szerkeszthető térképek készítésének elméletét vezette le. CSIBY Lőrinc selmeci főiskolai tanár az 1890-es években a Besztercebányai Erdőigazgatóság területén fotóteodolittal készített fényképekből szerkesztett térképeket. JANKÓ Sándor selmeci
tanár 1917-ben kiadta az első magyar nyelvű fotogrammetriai tankönyvet, és SÉBOR János főiskolai tanár
Sopronban 1929-től tanította a fotogrammetriát, de rendszeres erdészeti fotogrammetriai munkáról 1949-ig
nem beszélhetünk. BEZZEGH László vezetésével 4 fős csoport kölcsön műszerrel kezdte meg a munkát 1949ben. A munka 1951-ben megszakadt, és csak 1959-60-ban szerezte be az erdészet az első fotogrammetriai
műszereit, s akkor indult újra a fotogrammetriai munka (NÉMETH, 1968).
Az OEF (Országos Erdészeti Főigazgatóság) 1.sz. Erdőrendezősége keretén belül működő Fotogrammetriai Csoport kidolgozta az üzemi térképek készítésének módszerét síkvidékre (Zeiss SEG 1 képtranszformátor, Zeiss LUZ képátrajzoló), és hegy- dombvidékre (Zeiss C5 sztereoplanigráf, Zeiss-Aerotopograph sztereotop) egyaránt (BEZZEGH, 1949; NÉMETH, 1965).
A Soproni Erdőmérnöki Főiskola Földméréstani Tanszékén a földi fotogrammetria erdőbecslésre való
felhasználásával folytattak kísérleteket (TESZÁRS–SÁRKÁNY, 1952; Erdőmérnöki Főiskola Földméréstani
Tanszékének munkaközössége, 1954). Tanulmányozták a sárkány- illetve ballon-felvételek készítését
(SÉBOR, 1954), továbbá a légi fotogrammetria módszereit és erdészeti alkalmazását (TESZÁRS, 1960, 1961;
TESZÁRS–KOCSIS, 1962).
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Külföldi eredményeket ismertető publikációk jelentek meg (CORNIDES, 1950; MIKE, 1967 stb.).
BABOS Imre az alföldi homokterületeken alkalmazható termőhelytérképezési eljárást dolgozott ki, amelyben légifényképek segítségével végezték a homokbuckás területek buckaalakzatainak és a genetikai talajtípusoknak a térképezését (1964). JAKUCS Pál vegetációtérképezést végzett légifényképek felhasználásával
(1966).
BERDÁR Béla a faállományjellemzők (fafaj, famagasság, záródás, koronaátmérő, mellmagassági átmérő,
törzsszám, fatérfogat) meghatározásával próbálkozott (1967). Hasonló kísérleteket több intézmény és kutató
végzett (BÁTKAI, 1967; BÁN–BERDÁR, 1968; NÉMETH, 1968, 1975 stb.). A kutatások egyrészt a fotogrammetriai módszereknek az erdőtérképezésben és az erdőrendezési munkában történő alkalmazására, másrészt
a fotóinterpretáció alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára irányultak. Esetenként – és inkább kísérletképpen
– alkalmazták a légifénykép interpretációt egy-egy erdészeti kutatási feladatban, mint pl. a homoki termőhely-feltárásban (BABOS, 1964), a nagyvad állomány felmérésére (BERDÁR, 1976), a tölgypusztulás vizsgálatára (IGMÁNDY–PAGONY–SZONTAGH–VARGA, 1984).
Jó áttekintést nyújt az 1966-79. években végzett kutatásokról (agrometeorológia és hidrológia, domborzat, talajtan, növényzet, növényi betegségek, erdészeti fa-állományjellemzők, vadszámlámlálás, vadgazdálkodás, környezetvédelem) BÁN István: Agrofotogrammetria című könyve (1979). A hazai erdészeti irodalomban elsőként BÁN I. említi az űrfelvételeket, a sugárzásmérőket és az infra-észlelést.
Napirendre került a digitális erdőtérképek készítése (SZABADHEGYI–VIDOWSZKY, 1975, BÁN–VIDOWSZKY, 1982).
Kialakult, és többé-kevébé a mai napig általánosan elfogadott a magyar erdésztársadalom állásfoglalása a
fotogrammetria és a fotóinterpretáció erdészeti alkalmazásával kapcsolatosan (NÉMETH, 1968): „...fő szempont az üzemterv tömbökben való készítése. A tömbökre gazdaságosan lehet fényképező repülést végeztetni... A térképkészítés mellett feltétlen lesz idő a légifénykép gazdag tartalmának erdőrendezési célú és egyéb
felhasználására is, mint:

a munkavégzés megszervezésében és a napi tennivalók megtervezésében,
 a gazdasági beosztás kialakításában,
 a fafajok elkülönítésével az elegyarány megállapításában,
 a záródás meghatározásában,
a tisztásokon, szabad területen a termőhelyi viszonyok megállapításában.
Mivel nálunk az erdőrendező úgyis végigjárja a területet, s az állományfelvételt elvégzi, a mi viszonyaink
között a légifényképpel végezhető fatömegbecslés nem jöhet számításba. Ugyanis az eddigi kísérletek:

a törzsszám,
 a famagasság,
 a koronaátmérő,
 és ezek alapján a fatömeg meghatározásában
olyan bizonytalanságot adtak, hogy pontosságuk elmaradt a földi úton megállapítottól.”
A távérzékelés mint új, de a fotogrammetriát és a fotóinterpretációt is magába integráló tudomány és
technika az 1960-as évek elején jelent meg Magyarországon.
A Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Székesfehérvári Földmérési és Földrendezői Főiskolai karán
1976-ban, a Soproni Erdőmérnöki Kar Földméréstani Tanszékén 1982-ben indult el a távérzékelés kutatása
és oktatása. A székesfehérvári Fotogrammetriai Tanszék úttörő szerepet vállalt az infra színes légifényképek
és az űrfelvételek alkalmazása terén (GERENCSÉR, 1979, 1981, 1982; CSORNAI–DALIA, 1991 stb.). Jelentős
eredményeket értek el a főiskola oktatói az analitikus és digitális fotogrammetria, illetve a digitális képfeldolgozás, továbbá a digitális térképezés és a földrajzi információs rendszerek alkalmazásában és oktatásában
(MÁRKUS Béla stb.).
A soproni Földméréstani Tanszéken vegetációtérképezést és földhasználati térképezést végeztek infra
színes és színes légifényképek, és Landsat űrfelvételek felhasználásával (BÁCSATYAI et al, 1989; MÁRKUS
I., 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1995). Vizsgálták az ortofotók erdészeti alkalmazását (BÁNKY J.
1987.). Digitális térképezést végeztek (BÁCSATYAI et al, 1994), digitális felületmodellező program készült
(CZIMBER, 1994). Új tankönyvek születtek (BÁCSATYAI–MÁRKUS I., 1992; BÁCSATYAI, 1993; CZIMBER,
1997). Megkezdődött az Erdőmérnöki Karon a távérzékelés (1993) és a térinformatika (1994), mint önálló
tantárgyak oktatása. Térinformatikai laboratóriumot alakítottunk ki a Földmérési és Távérzékelési Tanszéken.
Az Állami Erdészeti Szolgálat áttért az erdőállomány-adatok számítógépes nyilvántartására (Országos
Erdőállomány Adattár, 1976). GPS vevők és elektronikus tahiméterek beszerzésére került sor. Az 1980-as
170

években fellépett járványos kocsánytalan tölgy-pusztulás vizsgálatában infra színes légifényképeket alkalmaztak (JANCSÓ–NÉMETH–ŐSZ, 1984; NÉMETH, 1987). Az Állami Erdészeti Szolgálat a Földmérési és Távérzékelési Intézettel együttműködve erdészeti ortofotótérképet készített. Vizsgálták az infra színes légifényképek és a Landsat űrfelvételek alkalmazási lehetőségét az erdőkárok felmérésére (BÜTTNER–ŐSZ, 1987,
1988, 1990).
Az 1995. évtől számos erdészeti és környezetvédelmi témában folytak kutatások a Földmérési és Távérzékelési Tanszéken.
Erdészeti témák: MARS & Environment Related Applications, Sub-Project Forest Ecosystems Mapping
(MÁRKUS–CZIMBER–KIRÁLY, 1996). Erdei ökoszisztémák térképezése távérzékelési módszerek, földi adatgyűjtés és egy új erdészeti földrajzi információs rendszer integrált alkalmazásával (MÁRKUS–KIRÁLY–SZENTESI, 1998). Szúkárosított területek felmérése és térképezése a Soproni-hegyvidék egy részén (BÁCSATYAI–
CZIMBER–KIRÁLY, 1997). Elkészült a Soproni-hegyvidék digitális erdészeti ortofotója (KIRÁLY G. 2000).
A szoftverfejlesztés terén is jelentős eredmények születtek: HungaPro szoftver (BÁCSATYAI), DigiTerra
Map térinformatikai szoftvercsomag (CZIMBER et al).
Az Állami Erdészeti Szolgálat és a Földmérési és Távérzékelési Tanszék együttműködésében elkészült
„A digitális erdészeti térkép adatformátuma” (CZIMBER–MEZEI, 1999). Előrehaladt az erdőgazdasági üzemi
térképek digitalizálásának nagy munkája.

8.2. A távérzékelés alkalmazása a hazai erdészeti gyakorlatban
A távérzékelés rendszeres operatív alkalmazásáról a hazai erdészeti gyakorlatban csak az erdőrendezés (erdőtervezés) területén beszélhetünk. A hazai mintegy 1,7 millió ha erdőterület erdőterveit 10 évente kell megújítani, ami hozzávetőleg évente 170 000 ha-t érint. A légifényképek felhasználása 1966 óta rendszeres, és a
kezdeti 3%-ról napjainkig közel 100%-ra nőtt.
A 8.1. táblázat mutatja a légifényképek felhasználását évenként az 1966–1980. években (légifényképpel
lefedett munkaterület, és ennek aránya az azévi teljes munkaterülethez viszonyítva).
8.1. táblázat: A légifényképek felhasználása az erdőrendezési munkában az 1966-1980. években
(NÉMETH, 1983)
Év
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Erdőterület (ha)
5 000
15 000
44 000
69 750
84 400
107 350
126 400
130 693
27 165
154 429
21 500
132 400
144 810
148 710
128 150

évi terv %-a
3
10
26
39
45
60
68
71
71
83
68
77
80
84
74

A légifényképezést a terepi munkát megelőző évben végzik (leginkább lombfakadáskor, mert a faállományok spektrális tulajdonságaiban ekkor mutatkozik a legnagyobb elválás). Mérőkamerás, fekete-fehér
pankromatikus felvételeket, majd a negatívokról matt kontaktmásolatokat készítenek a terepi erdőrendezők
részére.
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A légifényképeket az előkészítés, tervezés szakaszában, a terepi munka során, a belső feldolgozásban és
az erdő-gazdálkodási tevékenység ellenőrzéséhez használják.
Az erdőgazdasági üzemi térképek felújítása, és a változások átvezetése szinte kizárólag fotogrammetriai
eljárással történik.
A légifénykép hasznos segédeszköz a terepi munka tervezésében, a táj áttekintésében, a termőhelyi viszonyokra utaló jelek és az erdőt veszélyeztető károsítások felismerésében. illetve a terepen való tájékozódásban, de az adatgyűjtést kizárólag hagyományos földi felvételezéssel végzik.
A távérzékelés hazai erdészeti alkalmazása elterjedését számos tényező hátráltatta az elmúlt évtizedekben. Első helyen kell említeni a légifényképek titkos ügykezelését (1989-ig) és az erdészek ama szemléletét,
mely szerint igazi becsülete csak a „tő mellett” megszerzett ismereteknek lehet. A rendelkezésre álló műszerpark szegényes és korszerűtlen. Kutatásra-fejlesztésre alig-alig költöttünk. Ezzel szemben, pl. a Német
Szövetségi Köztársaságban az 1982-1989. közti időszakban csak az erdőkárok felmérésére 280 millió DM-t
fordítottak.

8.3. Az erdészeti célú távérzékelés eredményességét befolyásoló sajátos feltételek
A távérzékelési módszerek erdészeti alkalmazásánál – noha a tudományos–technikai alapok egységesek –
számos sajátos, az általánostól eltérő körülményt kell figyelembe venni.
A felvételezés tárgya a faállomány. A felvételeken a fakorona, illetve az ún. fénykorona, a felső koronaszint lombozata képződik le, mely általában a második szintet, a cserjeszintet és a talajt lefedi. A fakoronák
leképződését jelentős mértékben befolyásolják a faállományviszonyok és a terepi adottságok. A faállományok lombozatának fényvisszaverése mindössze 3%. A spektrális visszaverőképesség a vegetációs időben fenyőknél kevésbé, a lombos fafajoknál erősebben változik: tavaszi-őszi maximum figyelhető meg. Jelentősen
módosítja a spektrális reflexiót a növényt ért stressz, illetve károsítások.
Az erdészeti interpretáció sikerének előfeltétele a fafajok elkülönítése, de legalább a faállományok, faállománytípusok, főbb állományalkotó fafajok felismerése a felvételeken. Figyelembe véve a felvételezést befolyásoló zavaró hatásokat kijelenthetjük, hogy a fafajok felismerése a felvételeken tisztán a spektrális tulajdonságok alapján nem lehetséges. Nagymértékben befolyásolják a leképzést, illetve az interpretáció eredményességét az alábbi feltételek:
− légköri viszonyok (2.3. fejezet),
− időjárás (felhőzet, szél) hatása (2.5.2. fejezet),
− megvilágítás és árnyék: földrajzi hely, évszak, napszak, domborzat (2.5.1. fejezet),
− a felvevőrendszer teljesítőképessége és hibai (pl. a légifénykép fotográfiai hibái),
− az alkalmazott filmtípus (3.3.1.3. fejezet),
− a felvétel készítés időpontja,
− felvételi méretarány,
− sztereo átfedés, sztereoszkópikus kiértékelés lehetősége,
− a faállományok lombozatának spektrális tulajdonságai.
A felvételezett terület megvilágítása az erdészeti interpretáció szempontjából különösen fontos. A megvilágítás mértéke és iránya évszaktól, földrajzi helytől, a domborzati viszonyoktól és a napszaktól függ. A
hegyoldalak árnyékoló hatása miatt az árnyékban levő képrészletek alulExponáltak lesznek (lásd a 2.5. fejezetet is). Igen fontos a fák ön- és vetett árnyékának alakulása. A fák képe a légifényképező rendszer
centrálperspektív leképzése következtében a képszelek felé kifelé dől. Faállományokban az alacsonyabb fák
árnyékban maradnak. Zárt állományok alá a terepre nem latunk be.
Erdészeti interpretációhoz legelőnyösebb az észak–déli irányú repülési tengellyel végzett légifényképezés. A túlvilágított déli kitettségű, és a fényszegény északi kitettségű lejtők megvilágítás–különbsége a sztereó képpárok szemlélésekor többé–kevésbé kiegyenlítődik.
Térképezés céljára legalkalmasabb felvételi időpont a kora tavasz, amikor már a hó elolvadt, de a lombfakadás meg nem indult meg. A térképezendő erdei utak, tereptárgyak a felvételeken leképződnek.
Erdőrendezés céljára, pankromatikus fekete-fehér filmre áprilisban, a lombfakadás időszakában készíthetők a legalkalmasabb légifényképek. Ebben az időszakban a lombfakadás fafajra jellemző sorrendje és a friss
lombozat eltérő spektrális tulajdonságai, a tűlevelűek és lombos fafajok közti markáns különbség, egyes fafajok virágba borulása jól felismerhető a fekete-fehér felvételeken. A tölgyek között cser lombosodik később.
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Az akác lombosodik legkésőbb. A bükk korán fakad, koronája világos tónusú, koronája tojásdad alakú, és a
koronapalást jellegzetes „berzedt”. Felismerhető az alsó szint és cserjeszint megléte, vagy hiánya, mely az
egyes faállománytípusok, erdőtípusok felismerésében lényeges információ. A gyertyános–tölgyesekben felismerhető a korábban fakadó gyertyán alsó szint, ha a tölgyek lombozata még nem zárt. A felső szint lombfakadása előtti felvételeken a cserjés típusokban jól felismerhető a dús cserjeszint. Az egyszintű állományokban az alsó szintek hiánya miatt jól láthatók a fatörzsek. A lombfakadás után készült felvételeken csak a
felső koronaszint tanulmányozható.
A nyári légifelvételezés legkevésbé alkalmas az erdészeti interpretáció szamara, de különösen alkalmasak
a nyár végi, az őszi lombszíneződést megelőző időszakban (augusztus) készített fekete-fehér infra, infra színes, illetve multispektrális felvételek a növényeket ért stresszhatások (szárazság, károsítások, növénybetegségek) felismerésére, az erdőkárok minősítésére és felmérésére.
Az őszi lombszíneződés időszakában (nálunk általában október elején) készített színhelyes színes
légifényképek eredményesen felhasználhatók a fafajok, faállománytípusok elkülönítésére, vegetáció térképezésre.
Téli (hóborítás mellett) készített légifényképeket használnak a nagyvad állomány felmérésére.
A légifényképezés méretarányát a felhasználás céljának függvényében kell megválasztani. A kisméretarányú, területfedő, sztereo átfedéssel készült légifényképek nagy területek átfogó vizsgálatát, az erdő és környezete összefüggéseinek vizsgálatát teszik lehetővé. Felmérhető az erdőállományokkal borított terület. Az
egyes földhasználati kategóriák (pl. települések, mezőgazdasági terület, erdőterület stb.) elhatárolhatok. Tanulmányozható a földrajzi környezet, domborzat, vízhálózat stb. A kisméretarányú légifelvételeken felismerhető a faállománytípusok többsége.
A kisméretarányú légifényképekkel azonos eredményességgel használhatok az erdőállományok áttekintő
vizsgálatára a multispektrális légi pasztázókkal készített digitális felvételek és a nagyfelbontású űrfelvételek.
A sztereoszkópikus kiértékelésre alkalmas űrfelvételek (pl. SPOT) digitális terepmodell előállítására is alkalmasak jelenleg 1:50 000 méretarányig.
A közepes méretarányú pankromatikus fekete-fehér légifényképek alkalmazása az erdőrendezési gyakorlatban általános. Ezek viszonylag olcsó, és a faállományok (erdőtársulások, faállománytípusok, erdőrészletek) elhatárolására és térképezésére (figyelembe véve, hogy az erdőgazdasági üzemi térképek alaplapjának
méretaranya 1:l0 000) jól felhasználható alapanyagok.
Nagyméretarányú (M =1: 3000 – 8000) légifényképezést csak olyan feladatokhoz szabad előírni, ahol a
faállományjellemzők részletes vizsgálata, a fafajok, a faegyedek megbízható elkülönítése, az egészségi állapot minősítése követelmény.
Egyes fák, illetve lágyszárú vegetáció részletes vizsgálatára csak az 1: 3000-nel nagyobb méretarányú
légifényképek alkalmasak.
A sztereó átfedéssel készült légifényképek sztereoszkópikus szemlélése lehetővé teszi a faállományok, faegyedek felismerésében fontos faállomány-szerkezet, fakorona szerkezet, koronaalak és egyéb – termőhelyi
tényezők (domborzat, kitettség, stb.) vizsgálatát.

8.4. Faállományjellemzők vizsgálata és mérése légifényképeken
Vannak faállományjellemzők, illetve egyéb adatok, amelyek a légifényképeken közvetlenül mérhetők, becsülhetők vagy interpretálhatók (famagasság, fakorona átmérő pl.). Más adatok a légifényképeken közvetlenül mért, becsült vagy interpretált adatokból levezethetők (pl. fatérfogat, egészségi állapot).
A légifényképekből közvetlenül megállapítható, illetve mérhető adatok:
− faállományok lombozatának fényvisszaverő képessége (denzitás, szín, tónus, színárnyalat),
− fakorona átmérője,
− koronaszerkezet,
− az egyes fák, faállományok kapcsolata a környezetével,
− famagasság, faállomány magassága,
− faállományprofil,
− növőtér,
− hektáronkénti torzsszám,
− koronazáródás.
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−
−
−
−
−
−

Következtetett adatok:
fafaj,
egészségi állapot,
elegyarany,
fatörzs mellmagassági átmérője,
faállomány kora,
hektáronkénti fatérfogat.

8.4.1. Faállományok lombozatának fényvisszaverő képessége
Reflexiómérésekből megállapították, hogy a különféle tereptárgyak visszaverése nagy szóródást mutat:
− friss hó:
80%
− beton:
36%
− füves terület: 6%
− erdőterület: 3%
− aszfalt:
2%.
Láthatjuk, hogy az erdő a beeső fényáramnak mindössze 3%-át veri vissza, az erdő tehát a távérzékelés
szempontjából „sötét objektum”. Vizsgálták a nyári lombozat spektrális visszaverését és megállapították,
hogy a visszaverés jellemző a fafajra, de az egyes fafajok visszaverésében mutatkozó különbség a látható
spektrumban a lombos fák esetében 1-2%, a fenyők és lombos fák közt 2-5%. Ez nem teszi lehetővé a fafajok elkülönítését tisztán a spektrális tulajdonságuk alapján.
Határozott és jelentős elválás mutatkozik a közeli infra tartományban, mely az ún. klorofill effektusra
(2.5.5.1. fejezet) vezethető vissza. A csökkent vitalitású, megbetegedő növények visszaverése erősen csökkenik a közeli infra tartományban, ami lehetővé teszi a növénybetegségek, károsítás detektálását.
A fakorona visszaverő képességének fekete-fehér fényképen feketedés-különbségek, színes felvételeken
világosság, színárnyalat és színtelítettségi eltérések felelnek meg. Esetenként a fényképi színből, denzitásból
következtethetünk a faállományt alkotó fafajokra, de ez a fafajok megbízható elkülönítéséhez önmagában
kevés.

8.4.2. A fák koronaalakja es koronaszerkezete
A fakorona alakja, mérete, viszonylagos mérete a szomszédaihoz képest, a fakorona durva és finomszerkezete, az ágszerkezet, a fakorona vetett árnyéka igen fontos, fafajra jellemző ismertetőjegyek, melyek nagyméretarányú képpárok sztereó szemlélésével jól tanulmányozhatók. A 8.1. ábrán a jellegzetes koronatípusok
sematikus vázlatát látjuk.

8.1. ábra: Jellegzetes fakorona–típusok
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A 8.2. ábra a tipikus koronaalakokat mutatja be.

8.2. ábra: Tipikus fakorona–alakok
A 8.3. ábra a jellegzetes fakoronaformákat felülnézetben ábrázolja. A fakorona durvaszerkezete az ágszerkezettel van szoros kapcsolatban. A 8.4. ábra néhány fafaj jellegzetes habitusát és a fakorona felülnézeti
képét mutatja. A lombhullatók ágszerkezete a téli (lombtalan) állapotot ábrázoló rajzon jól tanulmányozható.

8.3. ábra: Jellegzetes fakorona–formák felülnézetben
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8.4. ábra: Néhány fafaj jellegzetes koronaalakja oldal– és felülnézetben

8.4.3. A fafajok felismerését elősegítő egyéb tényezők
A légifénykép párokon jól tanulmányozhatók a termőhellyel szoros kapcsolatban álló geomorfológiai elemek
(domborzat, kitettség, tengerszint feletti magasság, vízhálózat). Felismerhetők a szélsőséges termőhelyek (pl.
ártér, szikes, homokvidék, kopárok, sziklakibúvások stb.). A fafajok termőhelyigényének ismeretében leszűkül azon fafajok száma, melyek közül a keresettet ki kell választani. A fafajok felismerése a középkorúnál
idősebb állományokban biztosabb, illetve annál könnyebb, minél kevesebb az elegyfajok száma.
Fontos a fenológiai tulajdonságok ismerete (pl. lombfakadás, virágzás, lombhullás időpontja, illetve sorrendje, a tavaszi–nyári–őszi lombozat spektrális tulajdonságai), illetve e tulajdonságok képi megjelenése.
A kultúrállományok (ültetvények) felismerését segíti a szabályos, a légifényképen határozottan felismerhető faállomány-szerkezet.
Végül hangsúlyozzuk, hogy a sikeres interpretációhoz nélkülözhetetlen a kiértékelő helyismerete és
szakmai felkészültsége.

8.4.4 A fafajok felismerése a légifényképeken
Erdőtársulások, faállománytípusok felismeréséhez közepes méretarányú, a fafaj meghatározásához nagyméretarányú légifénykép–párok szükségesek.
A fafajok felismeréséhez a nagy méretarányú légifényképekből kivonható összes információ szükséges.
Spektrális információk a légifényképi denzitás, kontraszt, szín, színárnyalat, színmélység, tónus.
Fontos információk az egyes fafajokra jellemző formai jegyek, mint a fakorona alakja, mérete, viszonylagos mérete, koronaszerkezet, ágszerkezet, vetett árnyék.
A fafajok felismerését segítő egyéb tényezők a fafaj termőhelyigénye, a lombfakadás– virágzás– lombszíneződés időpontja, illetve sorrendje.
Segíti a munkát, ha fotóinterpretációs kulcsokat készítünk, amelyek az egyes fafajok felismeréséhez szükséges általánosítható ismertetőjegyeket tartalmazzák. A fotóinterpretációs kulcs légifénykép kivágatból és az
ismertetőjegyek szöveges leírásából áll. Hasznos lehet a helyszínen készített fotó is. A fontosabb hazai állományalkotó fafajok ismertető jegyeit az alábbiakban részletezzük:
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• Tölgy: A fakorona erősen tagolt. Lombja a gyertyánnál később fakad. A kocsányos tölgy jellegzetesen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

síkvidéki, kocsánytalan tölgy hegy–dombvidéki faj. A molyhos tölgy kisebb méretű, ellaposodó koronájú,
a szélsőségesen száraz termőhelyek fája.
Cser: A lombozat képe a tölgynél kissé világosabb, a korona mély bevágásokkal szabdalt. Erős oldalágai
látszanak a képen.
Bükk: Korán lombosodik. Koronája világos tónusú, tojásdad. A fakorona palást apró árnyékrajzolatoktól
érdes „berzedt”.
Akác: Lombkoronája jellegzetes orsó alakú, felülnézetben szabályos kör alakú, sima felületű. Tónusa
mindig világos. Fényigényes fafaj, ezért a fakoronák nem érnek össze.
Gyertyán: A gyertyános–tölgyesekben mindig korábban fakad a tölgynél, ősszel korábban színesedik. Ha
a tölgy felső szint lazább, vagy még nem lombos, a gyertyán alsó szint felismerhető.
Mézgás éger: Hegyvidéken a patakokat kíséri, a szomszédos állományokból élesen kiválik. Lombozata
sötétzöld, a fekete-fehér felvételeken sötét tónusú.
Szelídgesztenye: Lombkoronája többnyire legömbölyített, a kupacsoktól jellegzetesen világos színű.
Vadgyümölcsök: Tavasszal a virágzáskor, ősszel az élénk lombszíneződéssel válnak ki a környező (tölgyes) állományból.
Hársak, juharok, vörös tölgy: Az őszi lombszíneződéskor a színes felvételeken jól elválnak a főfafajoktól
(tölgy, bükk).
Nemesnyár: A soros ültetés általában jól felismerhető. Koronaalakja kúpos.
Feketefenyő: Koronája kúp alakú, a koronapalást alig tagolt. A legsötétebb tónusban megjelenő fafaj.
Erdeifenyő: A feketefenyőhöz hasonló, de mindig világosabb tónusú, a lombos fáknál sötétebb. Idős korban a korona fellazul, a törzs felső sárga kérgű része gyakran látható.
Lucfenyő: A fa képe a légifényképen felülnézetben jellegzetes csillag alakú, sötét, a korona közepe kúpszerűen kiemelkedik. Vetett árnyéka jellegzetes.
Vörösfenyő: Koronája kiemelkedő, csillag alakú, nagyon világos színű.

8.5. Légifénykép kiértékelés a dendrometria és a faterméstan szolgálatában
8.5.1. Fakorona átmérő mérése
A hagyományos fatömegtáblás fatérfogat–becslesi eljárásokhoz a fatörzs mellmagassági átmérőjének ismerete szükséges. Légifényképről csak a koronaátmérő mérhető pl. a 7.6. ábrán bemutatott mérőékkel. A koronaátmérőből a mellmagassági átmérő kielégítő pontossággal levezethető. Koronaátmérő–mellmagassági átmérő
görbék szerkeszthetők.

8.5.2. Fakorona térfogat, koronapalást számítása
A fatömegprodukció egyik legfontosabb eleme a koronatérfogat és a koronapalást (koronafelület). A koronapalást felső, szabadon álló részen az ún. fénykoronában levő lombozat a fotoszintézis, illetve a fatömegtermelés legaktívabb „műhelye”, ezért ez a terület a faterméstani kutatásokban kiemelkedő fontosságú. A koronatérfogat és a koronafelület számításához légifényképen mérhető a koronaátmérő. A fakorona hosszát nehezebb meghatározni (mérhető a helyszínen, illetve meghatározható statisztikai módszerekkel).

8.5.3. Famagasság mérés
A famagasság légifénykép-párokon mért bázisirányú parallaxisokból határozható meg (5.2.1.3. fejezet).

8.5.4. Faállományprofilok, növőtérprofilok és a növőtér mérése
A faállományprofilok és a növőtér mérésén alapuló fatérfogat-becslési eljárások régen ismertek. A faállomány magassága egy profil menten fotogrammetriai módszerekkel mérhető. Egy ilyen faállományprofilt láthatnak a 8.5. ábrán.
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8.5. Ábra: Faállományprofil
Az ábrán alkalmazott jelölések:
hf = felső magasság
hg = átlagos állománymagasság
hpr = átlagos profilmagasság

8.5.5. A faállomány záródásának és elegyarányának mérése, becslése
A faállomány záródása azt fejezi ki, hogy a fakoronák vetülete a faállomány területének hány százalékát foglalja el. Szorosan kapcsolódik a növőtér fogalmához.
Az elegyarany az egyes fafajok által elfoglalt terület aránya.
A záródás mérése (becslése) egyszintű állományokban viszonylag egyértelmű. Többszintű állományokban, illetve középkorúnál fiatalabb állományokban, árnyéktűrő fafajoknál a szomszédos koronák átfedése
miatt a záródás értelmezése és meghatározása problematikus.
A záródás mérésére használatos eljárások:
− fakorona–térképezés és planimetrálás,
− vizuális becslés összehasonlító skálákkal (7.5. ábra), vagy pontraszterrel (7.7. ábra).

8.5.6. A faállomány korának becslése
A faállományok korát légifényképeken csak durva becsléssel lehet megállapítani. Általában ennél pontosabb
adatok állnak rendelkezésre.

8.5.7. Törzsszámlálás légifényképen
A légifényképre fektetett ismert nagyságú területet lefedő, fóliára rajzolt körsablon segítségével számlálással
megállapítható a hektáronkénti törzsszám, mely különösen a középkorú és idős állományok fatérfogatbecsléséhez jól használható (ábra). Az alászorult egyedeket rendszerint nem tudjuk megszámlálni, ezért a hiba általában negatív előjelű. Fiatalkorú, sűrű állományokban a törzsszámlálás korlátozott pontosságú.

8.5.8. Fatérfogat-becslés
Számos fatérfogat-becslési (régebbi szóhasználattal: fatömegbecslési) eljárást ismerünk, amelyekhez
légifényképek használhatok. Alapesetek:
− a légifényképet csak tájékozódáshoz, a próbaterületek kiválasztásához használjuk a hagyományos fatérfogat-becslési eljárásokban,
− a hagyományos fatérfogat-becslési eljárásokhoz szükséges adatokat (famagasság, záródás, elegyarany
stb.) légifényképen mérjük,
− a fatérfogat-becslés közvetlenül a légifényképek alapján történik.
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Légi fatérfogat-becslési eljárások:
• Fatérfogat-becslés sztereogramm eljárással.
• Fatérfogat-becslés légi fatömegtáblák alkalmazásával.
• Fatérfogat-becslés fatermési tábla eljárással.
• Fatérfogat-becslés faállományprofil módszerrel.
• Fatérfogat-becslés regresszió becsléssel.
A légifényképes fatérfogat-becslési eljárásokat a 8.6. ábrán tekinthetjük át.

8.6. ábra: Légifényképes fatérfogat-becslési eljárások
Fatérfogat-becslés sztereogramm eljárással
A sztereogramm eljárást a külterjes erdőgazdálkodás körülményei közt alkalmazzák. Kis méretarányú, nagy
területet lefedő légifényképeken elhatárolják az azonos képi megjelenésű faállományokat. Mintahelyeket választanak ki minden típusból, amelyek hektáronkénti fatérfogatát meghatározzák (légi fatömegtáblás eljárással vagy földi felvételezéssel). Elkészítik a mintahelyek sztereogrammjait (sztereo képpárok), melyet úgy
használnak, mint egy interpretációs kulcsot. A minta-állományok valamelyikébe besorolják légifénykép-interpretációval a vizsgált faállományt. A teljes terület fatérfogata = a minta állomány hektáronkénti fatérfogata x terület.
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Fatérfogat-becslés légi fatömegtáblák alkalmazásával
A légi fatömegtáblákat a légifényképről mérhető adatokból (dendrometriai légifénykép-adatok: famagasság,
koronaátmérő) szerkesztik meg. A fatérfogat-becsléshez a famagasságot, a koronaátmérőt és a hektáronkénti
törzsszámot mérik légifényképen. Az eljárás pontossága fokozható, ha átlagos állománymagasságra (biológiai felső magasságra) és a záródásra alapozzuk a becslést. Magyarországon nem állnak rendelkezésre légi
fatömegtáblák. Ezek hiányában a földi fatömegtáblák használhatók, ha mellmagassági átmérő–koronaátmérő
görbéket szerkesztünk, és ebből olvassuk ki a mért koronaátmérőhöz tartozó mellmagassági átmérőket.
Fatérfogat-becslés fatermésitábla-eljárással
A hagyományos fatermési táblák alkalmazásához a szükséges faállomány-jellemzőket légifénykép kiértékelésből nyerjük.
Fatérfogat-becslés faállományprofil-módszerrel
A faállomány növőterét (a faállomány által elfoglalt térfogatot) fotogrammetriai módszerrel felmérjük. Földi
eljárással redukciós tényezőt határozunk meg, amellyel a fatérfogat a növőtérből kiszámítható. Ez a legrégibb légi fatérfogat-becslési eljárás, amelyet Hugershoff 1933-ban dolgozott ki.
Fatérfogat-becslés regresszió becsléssel
A dendrometriai légifénykép-adatokat és a faállomány fatérfogatát regressziós modellekkel össze lehet kapcsolni. A digitális képfeldolgozás és az elektronikus adatfeldolgozás térhódításával az eljárás jelentősége növekszik. Statisztikai módszerekkel a fatérfogat-becslés pontossága eléri a ± 10–15%-ot. A nagyterületű erdőleltározásban sikerrel bevethető fatérfogat-becslési eljárás.

8.6. A légifelvételek alkalmazása az erdőrendezési gyakorlatban
Az erdőrendezés feladata a közép– és hosszútávú erdőtervezés. Ezen belül a fő részterületek:
− az erdőállományok 10 évenkénti felvételezése,
− az erdőgazdálkodás ellenőrzése (erdőfelügyelet),
− a következő tervidőszak feladatainak meghatározása a hosszú távú célkitűzések alapján.
A középtávú erdőtervek érvényessége 10 évre, a hosszú távú erdőtervek érvényessége a vágásérettségi
korig szól.
Az erdőgazdálkodás irányításához egyrészt minden egyes erdőrészletről részletes információkra, másreszt
az egész erdészetre vonatkozó átfogó adatokra van szükségünk.
A 10 évre szóló erdőtervek a teljes terület részletes felvételezésén alapulnak. A nagy területekre, több erdészetre, országrészekre vonatkozó, illetve országos felmérés módszere a nagyterületű erdőleltározás, amely
általában valamilyen mintavételezési eljárással történik és statisztikai adatokat szolgáltat.

8.6.1. A távérzékelés jelentősége az erdőrendezésben
Főbb felhasználási területek:
− erdőállományok áttekintő vizsgálata,
− nagyobb egységek, faállományok, faállománytípusok elhatárolása,
− terepi erdőrendezési munka tervezése, szervezése,
− tájékozódás a terepen,
− erdőrészletek alakítása, elhatárolása,
− részletes erdőleírás, fatérfogat-becslés,
− üzemi térképek felújítása, helyesbítése,
− tervelőírások, erdőterv összeállítása,
− záró jegyzőkönyv elkészítése,
− a felmerült vitás kérdések tisztázása,
− ellenőrzés,
− dokumentálás.
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A fenti felsorolás többé-kevésbé időrendi sorrendet állít fel a légifényképek használatában, mely szerint a
légifényképeket:
− az előkészítés, tervezés szakaszában,
− a terepi munka során,
− a belső feldolgozásban, és
− az erdőgazdálkodási tevékenység ellenőrzéséhez alkalmazzuk.
A nem fényképészeti felvevő rendszerekkel készített felvételek (űrfelvételek, légi pásztázó radiométerekkel készített felvételek, stb.) terepi felbontását ma még nem tekintjük elégségesnek az erdőtervezéshez. A digitális multispektrális felvételek kvantitatív feldolgozását a fejlett országokban már ma is széles körben alkalmazzák elsősorban a nagyterületi erdőleltározásban.

8.6.2. Az erdőrendezési gyakorlatban használt légifényképek és kiértékelő műszerek
Az erdőtervezésben rendszerint a terepi munkát megelőző évben, tavaszi lombfakadáskor (április) készített
pankromatikus fekete-fehér, cca. 1:10 000 méretarányú légifényképeket használunk. A felvételezés területfedő, sztereó átfedéssel.
A negatívokról matt papírra kontaktmásolatokat készítünk, melyek különösen alkalmasak a terepi munkára, ceruzás vázlatok készítésére.
A terepi erdőrendezők a légifényképek szemléléséhez egyszerű eszközöket (pl. tükörsztereoszkóp, lupe)
használnak.
Az üzemi térképek felújításához (sík terepen) Zeiss LUZ képátrajzolók állnak rendelkezésre. A nagyobb
felkészültséget igénylő térképezési feladatokat az Állami Erdészeti Szolgálat megfelelő műszerparkkal és
képzett szakszemélyzettel rendelkező Térképészeti Osztálya látja el.

8.6.3. Munkaszervezés, általános bejárás légifényképek segítségével
A terepi munka előkészítő szakaszában az erdőrendező a munkaterületet ábrázoló légifényképeket és a meglevő korábbi üzemi térképeket gondosan tanulmányozza, összehasonlítja.
A légifényképek sztereoszkópikus szemlélése útján fontos információk nyerhetők:
− a táj áttekintése,
− a terepviszonyok (domborzat, kitettség, lejtésviszonyok, geomorfológiai felépítés, vízhálózat, termőhelyi
viszonyokra utaló jelek, stb.) megismerése,
− az erdő beosztása,
− szélsőséges termőhelyi viszonyok felderítése,
− az erdőt veszélyeztető, károsító hatások (pl. vízmosás, viharkar, tűzkár, hótörés, rovarkárosítás stb.) felfedezése,
− az erdőgazdálkodási tevékenység átfogó megítélése,
− változások felderítése az előző felvételezéskor rögzített állapothoz képest, stb.
Az erdőrendező átfogó képet alkot a faállományviszonyokról, a légifényképen megjelöli a fontosabb részleteket, megtervezi az általános területbejárás útvonalát. A légifénykép a terepi bejárás során fontos segédeszköz a tájékozódásban.

8.6.4. Erdőrészletek elhatárolása
Az erdőrészlet az erdő gazdasági beosztásának az a legkisebb egysége, mely termőhelyi adottságai, fafajösszetétele, az itt található faállomány kora és a gazdálkodási szempontok alapján egységesnek tekinthető.
Az erdőrendező a légifényképen megállapítja az erdőrészletek előzetes határait, majd terepi ellenőrzés után a
végleges határokat berajzolja és egyidejűleg a terepen megjelöli.

8.6.5. Részletes erdőleírás
A légifényképeken egyes faállomány-jellemzők közvetlenül is megállapíthatók, illetve mérhetők (lásd.: 8.4.
és 8.5. fejezet), de a földi felvételezés racionális végrehajtásához is rendkívül hasznosak a légifényképről
szerzett információk. Biztonságosabban megítélhető pl. hogy egy erdőrészlet faállománya mennyire homogén, vagy éppen inhomogén, a földi felvételezés során mire kell ügyelni.
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8.6.6. Üzemi térképek készítése, felújítása, helyesbítése
Az erdőgazdasági térképrendszert a Geodézia II. c. jegyzet ismerteti. Az alaptérkép az 1:10 000 méretarányú
üzemi térkép. (Újabban 1:20 000 méretarányra kisebbítve sokszorosítják.) Az üzemi térképeket a meglevő
1:10 000 méretarányú „földmérési alaptérképek áttekintő lapjai”, illetve topográfiai térképek felhasználásával, szükség szerinti ellenőrzésével, kiegészítésével és helyesbítésével állítottak elő. Ma mar az ország valamennyi erdőterületére rendelkezésre állnak az üzemi térképek,
A 10 évente sorra kerülő erdőtervezéskor az előző üzemi térkép felülvizsgálatát, helyesbítését, illetve kiegészítését kell elvégezni. E munkát túlnyomó részben légifényképek fotogrammetriai kiértékelésével látja el
az Állami Erdészeti Szolgálat Térképészeti Osztálya. A kiértékelés sík területen síkfotogrammetriai, domborzatos terepen sztereoszkópikus kiértékelési eljárással történik. Kisebb helyesbítést, pótlást a terepi erdőrendezők is végeznek. Szükség eseten kiegészítő földi geodéziai merésre is sor kerül.
Újabban az 1:20 000 méretarányú üzemi térképeket szintvonalas magasságábrázolással készítik. A szintvonalakat topográfiai térképről veszik át.
Az üzemi térkép alaplapjait az Állami Erdészeti Szolgálat őrzi és kartográfiai eljárással készített másolatokat, különféle tematikájú céltérképeket, áttekintő térképeket állít elő a gazdálkodók számára.

8.6.7. Erdőterv összeállítása, ellenőrzése
Az erdőterv összeállítása során a légifényképeket a munka ellenőrzésére, a durva hibák kiszűrésére használjak. A légifénykép alkalmas a tervező, erdőgazdálkodó és erdőfelügyelő közt felmerült viták eldöntésére, ellenőrzésre, dokumentálásra.

8.7. Nagyterületű erdőleltározás
Az erdők nagy területi kiterjedésüknél fogva és a fás növények hosszabb életciklusa, valamint az erdőökoszisztémák sokszínűsége miatt fontos szerepet töltenek be az ember életében, illetve az egész földi bioszféra működésében. Az erdő az egyik legfontosabb újra termelődő természeti erőforrás. Az erdők teljesítőképességének megőrzése és sokoldalú funkciójának érvényesülése azonban sokkal fontosabb, mint a fa
nyersanyag iránt egyre növekvő igény kielégítése. Magát az erdőt fenyegető veszélyek is növekednek, az erdő maga is ápolásra, védelemre szorul.
Az erdőápolás (erdőművelés), erdővédelem és a tartamos használat tervezéséhez, de a regionális és erdészetpolitikai tervező munkához is szükséges, hogy az erdők kiterjedéséről és állapotáról, a fakészlet változásáról, az emberi beavatkozás vagy a természeti események folytán az erdő állapotában bekövetkezett változásokról kielégítő és folyamatos információval rendelkezzünk. Erdőleltározást kell végezni, és a felmérést
rendszeres időközönként ismételni kell.
Ez érvényes lokális (üzemi), regionális és globális értelemben egyaránt függetlenül attól, hogy belterjesen vagy külterjesen kezelt erdőről, vagy egyáltalán nem művelt őserdőről van szó.
A rendszeresen ismétlődő feladatok két típusa különíthető el a felmérendő terület nagysága, a felmérés
részletességével és pontosságával szemben támasztott igény, és a felmérés célja szerint.
Üzemi méretű – többnyire tízévenként ismétlődő – feladat a középtávú erdőtervezés, az ún. erdőállomány–gazdálkodási tervek készítése (erdőrendezés). Az erdőtervezés céljára végzett felmérésre a részletesség és a nagy adatsűrűség jellemző. Ebbe a típusba sorolhatók az egyéb, egy-egy konkrét tervezési, vagy ellenőrzési feladatot szolgáló kisterületű felmérések is.
A felmérési feladatok másik típusa a nagytérségi leltározás. Ezek regionális, nemzeti vagy azon túlterjedő
kiterjedésűek. A nagytérségi leltározás az erdészet- és környezetpolitikai döntésekhez, a tájfejlesztési tervekhez, az erdőállapot és az erdőállapot-változás megfigyeléséhez szolgáltat adatokat. A leltározás célja az erdőterület felmérése és térképezése, az erdő ökoszisztémák, illetve faállományok célszerűen megválasztott osztályokba sorolása és a fakészlet, fatermőképesség, minőség, egészségi állapot, stb. megállapítása osztályonként és egészében. Hasonló feladat az abiotikus katasztrófák, vagy a járványos erdőbetegségek nagytérségi
felmérése is.
Napjaink fenyegető ökológiai és klímaváltozásai, valamint a trópusi esőerdők mértéktelen irtása miatt világszerte leltározási és monitoring–projekteket hajtottak végre a vegetáció és különösen az erdők vizsgálata
céljából.
A távérzékelést a hagyományos földi felvételezés mellett az összes leltározási, térképezési, elemzési és
megfigyelési feladatban alkalmazzák mindenütt a világon.
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A körülményektől függ, hogy melyik információszerzési mód kerül túlsúlyba, illetve az, hogy a távérzékelés mely eljárásának alkalmazása célravezető. Meghatározó a vizsgált terület nagysága és az erdőgazdálkodás intenzitási foka, mely tényezőkkel szoros kapcsolatban van az információsűrűséggel szemben támasztott igény.
A globális vizsgálatokban a távérzékelés, ezen belül az űrfelvételek és a kis méretarányú légifényképek a
legfontosabb információhordozók. Ezek nélkül elképzelhetetlen a feladat megvalósítása. A földi munka
többnyire az előkészítő feladatokra, mint pl. interpretációs kulcsok kidolgozása, tréning területek kiválasztása, illetve az eredmény ellenőrzésére korlátozódik.
A regionális vagy nemzeti leltározási feladatokban és különösen a belterjesen kezelt erdőterületeken közepes méretarányú légifényképeket használnak, és a földi felvételezés részaránya, jelentősége növekedik.
Rendszerint szisztematikus elrendezésű szúrópróba-mintahelyeket alkalmaznak, ahol részletes földi és/vagy
légifényképi mintavételezést végeznek. Az eredményt a mintavételezés sűrűségének megfelelő felbontású
rasztertérképek és statisztikák formájában állítják elő.
Ma már rutinszerűen alkalmazzák az ilyen feladatok megoldásában a távérzékelés ún. többfázisú, vagy
több állás-pontú mintavételezéses leltározási eljárásait, melyek itt a földi felvételezéssel egyenrangú szerepet
kapnak.
Az intenzív gazdálkodást folytató erdészeti üzemek igen magas információigényét csak a földi felvételezés és a nagy méretarányú légifényképek kiértékelése elégíti ki. A földi munka részaránya túlsúlyba kerül. A
légifényképeket gyakran csak a földi térképezés megkönnyítésére vagy kiegészítésére, illetve az adatok földi
felvételezéséhez segédeszközként használják.
Az erdő állapotának folyamatos nyomonkövetése (a változások felderítése) végett az erdőleltározást időről-időre meg kell ismételni, ezért mar az első felmerésnél biztosítani kell a visszatérés lehetőségét (pl. állandó mintavételi helyek kijelölésével).

8.7.1. Leltározási eljárások és az alkalmazott távérzékelési módszerek
A legalkalmasabb leltározási módszert az alábbi kritériumok figyelembevételével választhatjuk ki:
− a leltározás célkitűzése
− a terület nagysága,
− topográfiai adottságok,
− erdőállományok,
− rendelkezésre álló információk,
− rendelkezésre álló műszerpark,
− rendelkezésre álló idő,
− személyi feltételek,
− pénzügyi lehetőségek.
A leltározásban matematikai statisztikai, dendrometriai, távérzékelési, fotogrammetriai és elektronikus
adatfeldolgozási eljárásokat használunk.
A távérzékelési módszerek alkalmazását tekintve alapvetően három fokozat különböztethető meg:
− földi próbateres eljárások, amelyekben a légifényképek csak tájékozódásra szolgálnak,
− kombinált eljárások, amelyekben a földi próbateres felvételezést kombináljuk fotóinterpretációval és fotogrammetriai kiértékeléssel,
− tisztán távérzékelési eljárással történő leltározás, ahol a földi munka kizárólag a referencia adatok gyűjtésére szorítkozik.

−
−
−
−
−

A távérzékelési alapanyagokat a következő részterületeken alkalmazzuk:
tájékozódás terepen,
területi leltározás és tematikus térképezés,
a területek lehatárolása a földi felvételezés előtt,
fatérfogat és növedékmeghatározás,
az állományok minőségi jellemzőinek meghatározása (pl. az erdő egészségi állapota).

A leltározásba egyéb rendelkezésre álló adatokat is bevonunk (pl. meglevő tematikus térképek, adatbankok stb.).
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A próbateres eljárásokban a mintavételi helyeket legcélszerűbb egy szabályos rácsháló sarokpontjaiban
kijelölni. Alkalmazzak a vonalas mintavételezési módszert is. Az alábbiakban vázlatosan ismertetjük a leggyakrabban alkalmazott eljárásokat
1. Területi leltározás területfedő fotogrammetriai térképezéssel
Elvégzik a teljes területet lefedő légifénykép-anyag kiértékelését a faállomány-szerkezetet vizsgálva
(interpretoszkóppal pl.). Tematikus osztályokat alakítanak ki és határolnak el a légifényképeken (pl. faállománytípusok, korosztályok, stb.). Az osztályozás pontosságát terepi vizsgálattal, matematikai statisztikai
szabályok szerint ellenőrzik, majd fotogrammetriai kiértékeléssel előállítják a területi osztályok tematikus
térképét, kiszámítják a területeket. Analitikus kiértékelés esetén a digitális adatok adatbankba vihetők.
2. Területi leltározás ortofotó kiértékeléssel
A tematikus osztályok kialakítását vagy az eredeti képpárokon, vagy sztereo-ortofotón, az osztályok térképezését az ortofotón végzik el.
3. Területi leltározás légifényképi mintavételezéssel és területfedő légifénykép-interpretációval
A fotóinterpretáció módja megegyezik az első eljárásban alkalmazottal. Nem végeznek fotogrammetriai térképezést, hanem a légifényképekre pontrasztert fektetve megszámolják az azonos tematikus osztályok területébe eső raszterpontokat. Az eredmény a tematikus osztályok%-os megoszlása. A részterületek számíthatók.
4. Területi leltározás kizárólag légifényképi mintavétellel
A légifénykép kiértékelést és az osztályokba sorolást csak a kijelölt mintahelyeken kell elvégezni. Az egyes
mintahelyek lehetnek:
− pontszerűek (szúrópróba),
− meghatározott nagyságú mintaterületek,
− meghatározott hosszúságú vonalak a légifényképen.
A mintahelyek elrendezése többnyire szabályos rácshálózathoz igazodik, a vonalas mintavételezés szabályos, radiális irányú elrendezésű. A faállományt abba a tematikus osztályba sorolják, amelyikbe a mintapont
esik.
Sík területen és kis méretarányú légifényképek és űrfelvételek használata esetében szabályos rácshálózat
alkalmazható. Nagy magasságkülönbség esetében figyelembe kell venni a változó képméretarányt (utólagos
korrekciót, vagy torzított pontrasztert kell alkalmazni).
A kiértékelés eredményét kellő számú próbaterület földi ellenőrzésével kell hitelesíteni.
A szúrópróbás mintavétel sűrűsége, illetve a szükséges földi ellenőrző mérések száma az elérni kívánt
pontosság függvényében matematikai statisztikai módszerekkel számítható.
Ha a mintapontok geodéziai koordinátái ismertek, a vizsgálat ismételhető, illetve a mintapont felkereshető
a földi ellenőrzéskor.
5. Területi leltározás multispektrális digitális adatok kvantitatív számítógépes feldolgozásával
Nagy területek erdőleltárát a fentebb részletezett analóg módszerekkel a megkívánt részletességgel és pontossággal szinte lehetetlen elkészíteni. A valóban korrekt és gyors megoldást a nagyfelbontású és nagyérzékenységű multispektrális digitális légi pásztázók és űrfelvételek használata, illetve ezek kvantitatív elemzése
biztosítja.
6. Kétlépcsős területi leltározás
A nagyterületű erdőleltározásban is alkalmazzák az ún. többálláspontú felvételek kiértékelését (3.2.5. fejezet). A teljes területről kisméretarányú légifényképeket készítenek, és/vagy területfedő digitális űrfelvételeket használnak. Egyes mintahelyeken vagy profilok mentén nagy méretarányú légifényképezést és kiértékelést végeznek. Így lehetővé válik a legapróbb részletek tanulmányozása. A nagy méretarányú légifelvételek
referencia adatokat szolgáltatnak a kis méretarányú légifelvételek vagy űrfelvételek kiértékeléséhez a teljes
területre.
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8.8. Távérzékelési eljárások az erdőkárok felmérésében
Az erdőállományokat fenyegető veszélyeket az erdővédelmi gyakorlat hagyományosan abiotikus eredetű, illetve biotikus károsítók által okozott károsításként nevezi meg. Abiotikus eredetű károk a földrengés, lavina,
erdőtüzek, viharok, hótörés, fagy, szárazság, árvizek, belvizek stb. által előidézett károsodások. A biotikus
károsítók például a gombák, rovarok, vad stb. Az előzőktől megkülönböztetjük az emberi tevékenység által
okozott környezetszennyezés közvetlen környezetre ható károsítását (p1. kommunális eredetű, ipari eredetű,
közlekedés által okozott, mezőgazdasági eredetű stb. környezetszennyezés). Ebbe a csoportba azokat a károsításokat soroljuk, amelyek szennyező forrása ismert, a károsítás többé-kevésbé körülhatárolható, a károsítás
megszüntetése érdekében megteendő intézkedések tervezhetők és végrehajthatók.
Az 1970-es évektől Észak-Amerikában és Európában egyre fokozódó mértékben jelentkező erdőkárokra,
illetve erdőpusztulásra jellemző, hogy nagy területen változó hevességgel elszórtan lépnek fel és a közvetlen
károkozó tényező egyértelműen nem definiálható. A kutatók az erdőkárokat sok összetevő együttes károsításával magyarázzák, melyek a környezetállapot tartós megromlását idézik elő és megbontják az életközösségek biológiai egyensúlyát.
A jelenség erdőpusztulás, illetve új keletű erdőkárok néven ismert. Hasonló természetű a hazánkban kocsánytalan tölgy–pusztulásnak nevezett kór, melynek kórokozóját még nem sikerült egyértelműen meghatározni.
Sok jel utal arra, hogy az erdőpusztulásért elsősorban az országhatárokon túlterjedő légszennyezés, és az
ennek következtében előálló savasodás (savas esők, talajok pH-jának csökkenése) felelős.

8.8.1. Az erdőkárok felmérésének rendszere
Az erdőkárok felmérésére korábban alkalmazott hagyományos földi eljárások hiányosságai:
− a vizsgálat csak próbaterületekre terjedt ki,

− alulról nézve a fakorona vitalitása nehezen ítélhető meg.
A távérzékelés ezzel szemben a teljes terület vizsgálatát teszi lehetővé, és a fák lombkoronájának felső részét, az úri. fénykoronát, az életet adó napsugárzás irányából vizsgálja.
Az infra színes légifilmeket az 1960-as évek közepétől használják vegetációkárok felderítésére és felmérésére. Az első interpretációs kulcsot a kárjegyek felismeréséhez Murtha (1972) ismertette. Európában az erdőkárok felismerésére az 1980-as évek elejétől alkalmazták az infra színes légifényképeket. 1982-tői az erdőkárok vizsgálata nagy lendületet vett. Új eljárásokat dolgoztak ki az erdőkárok nagyterületi és többfázisú
felmérésére.
Felismerve az erdőpusztulás országhatárokon túllépő jellegét 1985-ben a kutatások összehangolására és
irányítására az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (UN-ECE) munkabizottságot hozott létre.
Az Országhatárokon Túlterjedő Légszennyezésre Vonatkozó Egyezmény Bizottsága 1986-bon ajánlásokat
bocsátott ki az erdőkárok nemzetközi megfigyelő rendszerére. Az egyezményhez hazánk 1987-ben csatlakozott. A Bizottság Nemzetközi Együttműködési Programot kezdeményezett az erdőket érintő légszennyezettség hatásainak egyeztetett, nemzetközileg értékelhető módszerekkel történő értékelésére.
A hazai teendőket az akkor még MÉM FTH által 1986-bon kibocsátott „Az erdővédelem komplex programja” foglalja össze.
A program előírja egy, a nemzetközi rendszerhez igazodó 4 x 4 km-es erdővédelmi hálózat (EVH) létesítését, melynek mintegy 1100 db sarokpontján az erdők egészségi állapotának felmérését az Erdőrendezési
Szolgálat évente elvégzi. A hálózat 16 x 16 km-es sarokpontjain az ERTI 0,25 ha-os etalon állományokat létesít, (cca. 60-65 db), melyek ökoszisztéma vizsgálatát évenként, a termőhely vizsgálatát 5 évenként végzi el.
További információkat szolgáltat az évenként üzemtervezendő (mintegy 10%) területen az üzemtervezéssel egyidejűleg végzett erdőrészletenkénti egészségi állapot felvételezés.
A továbbiakban az erdőkárok leltározására Európában jelenleg alkalmazott eljárásokat ismertetjük.

8.8.2. Az erdőkárok felmérése földi eljárásokkal
Az adatgyűjtés módszere reprezentatív terepi felvétel, amely szisztematikus elrendezésű mintapontokat alkalmaz. A hazánkban alkalmazott felvételezési és értékelési eljárást a nemzetközi ajánlások (UN-ECE) figyelembevételével az Erdőrendezési Szolgálat dolgozta ki (Útmutató az erdők egészségi állapotának felméréséhez, 1987.).
185

A hazai 4 x 4 km-es erdővédelmi hálózat (EVH) a Budapesti Sztereografikus Vetületi Rendszerhez igazodik. A hálózat sarokpontjai állandó, a terepen megjelölt mintavételi helyek. Azokat a sarokpontokat, melyek nem erdőterületre esnek, kihagyták. A mintavételi ponton a négy égtáj felé mutató keresztet fektetnek és
a kereszt karjainak végén, a középponttól 25 m-re eső ponthoz legközelebbi 6 db, a Kraft-féle osztályozás
szerint 1-3 osztályba tartozó faegyedet vizsgálják. A mintahelyek elrendezését a 8.7. ábra mutatja.

8.7. ábra: Az EVH–mintahelyek elrendezése

Fiatal állományokban a vizsgálatot körös mintavétellel végzik, a felvételi eredmények nem egy faegyedre, hanem egy-egy fafajra vonatkoznak. A helyszíni vizsgálat eredményét adatlapon rögzítik.
A faegyedek egészségi állapotát az ECE-egyezmény szerinti ötös fokozatú skála szerint minősítik:
0 egészséges
1 megbetegedő
2 beteg
3 elhaló
4 elpusztult.
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A minősítés alapja a koronaszín, a koronaszerkezet és a felismerhető levél-, illetve tűveszteség a 8.1. táblázat szerint.
Minden egyes mintavételi helyen felveszik a faállományra és a termőhelyre vonatkozó fontosabb adatokat. Ritkább időközönként (p1. 5 évente) talajmintát és levélmintát kell venni a mérgezőanyag-terhelés vizsgálata céljából. Az adatokat számítógépen feldolgozzák, összesítik, értékelik és évente jelentést készítenek.
8.2. táblázat: Egyes fák károsodási fokának minősítése az ECE-megállapodás szerint
Lombveszteség
11–25%
10% alatt
11–25%
26–60%
60% felett
Elhalt fák

0
1
2
3

Elszíneződés
26–60%
61–100%

Károsítási fok (0-4)
1
2
3
3
4

2
2
3
3

8.8.3. Az erdőkárok felmérése infra színes légifényképek alkalmazásával
A földről is megfigyelhető kárjegyek (tűveszteség, levélveszteség, elszíneződés, koronadeformáció) a fakorona közeli infravörös reflexiójában határozott csökkenést idéznek elő, mely a nagyméretarányú infra színes
légifényképeken jól interpretálható.
Az egész Európában nagy területen jelentkező erdőkárok felmérésére 1982-tői számos programot hajtottak végre. Ezek közös jellemzője, hogy a nagyterületi erdőleltározás elve szerint próbateres felvételezést végeztek, és matematikai-statisztikai módszereket alkalmaztak az adatok feldolgozásában. A kárjegyek interpretációjához szükséges nagy (1:3000–8000) képméretarány miatt általában nem végeztek területfedő
légifényképezést.
8.8.3.1. Interpretációs kulcsok az erdőkárok felismeréséhez az infra színes légifényképeken
Az interpretációs kulcsok hagyományos értelmezése (lásd.: 5.4.1.5.1. fejezet) nem teszi lehetővé az egymástól térben és időben elváló munkák összehasonlítását. A nagy területen jelentkező új keletű erdőkárok egységes értelmezése, az egységes minősítésre irányuló törekvés és a kárfejlődés időbeni nyomon követésének
igénye arra késztette a szakembereket, hogy megteremtsék az erdőkárok minősítésének definiált, egységesen
értelmezett nyelvezetét.
A probléma megoldásához nélkülözhetetlen az infra színes légifényképek standard minőségének biztosítása és a kiértékelés számára egységes, általános érvényű mintakulcsok kifejlesztése. Még a fenti feltételek
maradéktalan teljesülése esetén is problémás a fényképi színek felhasználása a kárjelenségek elkülönítéséhez.
Fontosabb és pontosabb ismertetőjel a fakorona állapotának, durva- és finomszerkezetének vizsgálata,
mely a nagyméretarányú sztereo felvételeken jól felismerhető a Zoom optikával felszerelt interpretoszkópokkal (p1. a Wild Aviopret APT-1).
Az általános érvényű fotóinterpretációs kulcsok alkalmazásával lehetővé válik a térben és időben eltérő
kárfelmérések egységes értelmezése, és a kárfejlődés nyomon követése. Követelmény az interpretációs kulcsok egységes felépítése és az egységes terminológia. „Differenciáldiagnózisra” van szükség annak érdekében, hogy az interpretációs kulcs a legfinomabb különbségeket is kifejezze. Biztosítani kell a földi kárfelmérés és a légifénykép–interpretáció eredményének megfeleltetését.

8.8.4. Új lehetőségek az erdőkárok felismerésében
A hagyományos földi felvételezés és az infra színes légifényképekre alapozott kárfelmérés hátránya, hogy a
vizsgálat szúrópróbákon alapul, az eredmény generalizált. A károk területi elhelyezkedésére nem ad pontos
választ.
A multispektrális digitális légi pásztázók felvételei és a multispektrális digitális űrfelvételek számítógépes
kvantitatív feldolgozása új lehetőséget biztosít az erdőkárok nagyterületi felmérése terén.
A kiértékelés területi adatokat szolgáltat (területfedő felvételezésen alapul). A nagyérzékenységű és nagy
spektrális felbontású felvételek, a légi pásztázókkal különféle repülési magasságból készített felvételek biz187

tosítják a fő állományalkotó fafajok és ezek károsítási fokainak elkülönítését. A középső és távoli infra tartományban dolgozó csatornák a növényzet vízveszteségére nézve (mely az egészségi állapottal szoros kapcsolatban van) fontos információkat rögzítenek.

8.9. Légifényképek felhasználása az erdészeti üzemi gyakorlatban
A légifényképek, illetve egyéb távérzékelési adatok az erdőgazdasági tervezés és gyakorlat számos területén
felhasználhatók. Néhány példa:
− erdőfeltárás,
− erdészeti úttervezés
− kopárok felmérése,
− vadpatak–szabályozás,
− vízmosások felmérése,
− napi gazdálkodási feladatokhoz segédeszköz (p1. kontaktmásolatok, nagyítások, ortofotó az erdészeti
üzemi térképek kiegészítésére), stb.
A távérzékelés az előzőkben ismertetett módszerek alkalmazásával számos – részleteiben nem tárgyalt –
az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó feladat megoldásához felhasználható. A lehetséges alkalmazási területeket az alábbi felsorolás tartalmazza:
− vegetáció vizsgálat és térképezés,
− termőhelytérképezés,
− tájtervezés, tájtérképezés,
− földhasználati térképezés, ellenőrzés,
− üdülő területek felmérése,
− biotóp térképezés,
− vadon élő állatfajok megfigyelése,
− vadszámlálás,
− természetvédelmi területek vizsgálata és térképezése stb.

188

Irodalom
BÁCSATYAI L. – MÁRKUS I. (1992): Fotogrammetria és távérzékelés (Jegyzet). EFE, Sopron
BÁCSATYAI L. (1993): Magyarországi Vetületek. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest
BÁN I. (1979): Agrofotogrammetria. Akadémiai kiadó, Budapest
BEZZEGH L. (1967): Erdészeti fotogrammetria. Kézirat. EFE, Sopron
BEZZEGH L. (szerk.) (1969): A fotogrammetria alkalmazása az erdőgazdálkodásban. Kézirat. EFE, Sopron
BOKU (1993.): Seminar „Das Farb-Infrarot Luftbild in der Forstwirtschaft”. Kurzfassungen der Referate.
Institut für Fermessungswesen und Fernerkundung der BOKU, Wien
CZIMBER K. (1997): Geoinformatika. Soproni Egyetem, Kézirat. Sopron
CSORNAI G. – DALIA O. (1991): Távérzékelés (Jegyzet). EFE FFFK, Székesfehérvár
DETREKŐI Á. – SZABÓ GY. (1995): Bevezetés a térinformatikába, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
DOMOKOS GY-né (1984): Távérzékelés a műszaki gyakorlatban. Műszaki Kiadó, Budapest
GERENCSÉR M. (1979): Fotóinterpretáció (Jegyzet). EFE FFFK, Székesfehérvár
HUSS, J. (Hrsg.) (1984): Luftbildmessung und Fernerkundung in der Forstwirtschaft. Herbert Wichmann
Verlag, Karlsruhe, NSZK
JANKÓ S. (1917): Fotogrammetria. Kataszteri Közlöny 26. évf., pp. 1–18, 57–73., 105–119., 129–143., 161–
175.
KRAUS, K. – SCHNEIDER, W. (1988): Fernerkundung, Band 1-2. Dümmler Verlag, Bonn, NSZK
KRAUS, K. – WALDHÄUSL, P. (1988): Fotogrammetria, 1. kötet. TERTIA Kiadó, Budapest
MÁRKUS B. (szerk.) (1994): NCGIA Core Curriculum (edited by Goodchild, M.F-Kemp, K.K.). I. Bevezetés
a térinformatikába. II. Térinformatikai alapismeretek. III. A térinformatika alkalmazásai. + Térinformatika Magyarországon '94. EFE FFFK, Székesfehérvár
NÉMETH F. (1983): Légi- és űrfelvételek erdészeti alkalmazása. Kézirat. BME, Budapest
OESTEN, G. – KUNTZ, S. – GROSS, P. (1991.): Fernerkundung in der Forstwirtschaft. Wichmann Verlag,
Karlsruhe

189

