Alkalmazott térinformatika
(műholdképek elemzése)
Bevezetés
A technológia fejlődésével a műholdas távérzékelés mind nagyobb szerepet kap a
tudományos és a gyakorlati életben. A műholdfelvételeket az élet újabb és újabb
területein, egyre sokrétűbben használják fel. Igaz ez a föld- és
környezettudományokban történő alkalmazásukra is. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a
földtudományi területen végző szakemberek legalább alapszintű ismereteket
szerezzenek
ezeknek
a
napjainkban
már
hétköznapinak
számító
információhordozóknak a kezelésében. Felismerjék a használatukban rejlő
lehetőségeket, képesek legyenek információtartalmuk kinyerésére, és tisztában
legyenek alkalmazhatóságuk korlátaival.

Műholdfelvételek alkalmazásának lehetőségei a föld- és
környezettudományokban
A következőkben az űrtávérzékelés föld- és a környezettudományok területén való
alkalmazásaiból mutatunk be röviden néhány példát. Teljességre sem a tananyag
terjedelmi korlátai, sem a műholdfelvételek egyre bővülő felhasználási lehetőségei
miatt nem törekedtünk.

Műholdképek a térképészetben
A földfelszín a természeti erők és az emberi társadalom hatására gyorsan változik.
Gondoljunk csak pl. a partvonalak, a természetes folyómedrek futásának folyamatos
módosulására, vagy az ember által létrehozott épített környezet (pl. közúthálózat,
települések stb.) fejlődésére. Ezeket a változásokat térképeinknek is követniük kell,
ezért szükséges azok időnkénti felújítása. Különösen igaz ez a földfelszínt
legrészletesebben ábrázoló nagy méretarányú topográfiai térképekre, melyeket
szinte folyamatosan kellene helyesbíteni. Ez hagyományos, terepi felvételezésen
alapuló módon igen lassú és költséges. Azonban a nagyon nagy felbontású
műholdfelvételek (geometriai felbontása jobb, mint 1 méter) elegendően részletesek
ahhoz, hogy segítségükkel ennek a munkának jelentős része gyorsan és
költséghatékonyan elvégezhető legyen.

Ásványi nyersanyagkutatás műholdas távérzékeléssel
Az olyan alapvető ásványi nyersanyagok, mint pl. az ércek vagy az energiahordozók
nélkülözhetetlenek a gazdaság számára. Lelőhelyeik ismerete, feltérképezése ezért
kulcsfontosságú feladat. A könnyen elérhető előfordulások legtöbbje napjainkra
kimerült, ezért a nehezebben hozzáférhető, távoli, rejtett lelőhelyek (pl. sivatagok,
trópusi esőerdők) felé fordult a figyelem. Ezek felfedezésének leghatékonyabb, az
idő- és munkaigényes terepi kutatásoknál olcsóbb módszere a műholdas
távérzékelés. A multispektrális, radar, infravörös felvételek elemzésével az
ásványkincsek előfordulása minden más módszernél hatékonyabban kutatható.
Az ásványkincsek általában olyan jellegzetes geológiai szerkezetek (pl. törészónák)
közelében fordulnak elő, melyek a világűrből is azonosíthatók. A Föld felszínén fekvő
kőzetekről visszavert, vagy azokból kisugárzott elektromágneses sugárzás

értelmezésével hasznosítható információk nyerhetők. A növényzettel csak ritkán
fedett félsivatagi, sivatagi területeken az ásványi nyersanyagok lelőhelyei
közvetlenül, a felszínre bukkanó kőzetek spektrális tulajdonságai alapján
megállapíthatók. Sűrűbb növényzettel fedett területeken ezek közvetetten, a
mezőgazdasági növények és a természetes vegetáció állapotából és elterjedéséből
határozhatók meg.
Néhány példa a műholdas távérzékeléssel kutatott nyersanyagokra:
» pegmatitos gyémánt előfordulások (gránit testekben, melyek eltérő növényzetük,
eróziós jegyeik alapján is kimutathatók)
» arany lelőhelyek kutatása (nagy méretű vonalas szerkezetek-törések) mentén
» rézérc tartalmú agyagrétegek kimutatása
» szénhidrogének (mélyfúrások és műholdfelvételek adatainak összevetésével
potenciális kőolaj-földgáz lelőhelyek mutathatók ki).

Aster_mining.jpg
3-2-1 RGB kompozit az Escondida réz–arany–ezüstbánya környezetéről, 3050 m magasan
az Atacama sivatagban (Chile)
(forrás:NASA; http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=1000)

Műholdfelvételek ökológiai célú alkalmazása
Műholdképeken nem csak a szárazföldek és a vízfelületek, a növényzettel borított és
kopár (esetleg beépített) felszínek különböztethetők meg, hanem az is
megállapítható, hogy milyen növényzet a jellemző a vizsgált területen. Azonosíthatók
a társulások, gyakran az egyes növényfajok.
Különösen fontos lehet egy-egy faj felismerése és terjedésének nyomon követése,
ha az az adott területen idegen, az őshonos fajok rovására gyorsan teret nyerő
(invazív) faj. Ebben az esetben az ellene való védekezést könnyíti meg a
távérzékelés, mely olyan területeken való elterjedéséről is információt szolgáltat,
mely terepen nehezen megközelíthető.
A terepi adatgyűjtést műholdas távérzékeléssel kiegészítve készült el hazánk
parlagfű veszélyeztetettségi térképe a Földmérési és Távérzékelési Intézetben
(FÖMI).

Műholdfelvételek a mezőgazdaságban
A távérzékelés legfontosabb mezőgazdasági célú alkalmazásai a termésbecslésben
és a precíziós mezőgazdaságban vannak.
A precíziós mezőgazdaság lényege a területi változatossághoz igazodó
növénytermesztés és növényvédelem. Például a talajok termőképessége, a gyomok
és kártevők elterjedése kis területen belül is nagy változatosságot mutathat. Ezért
nem célszerű a nagy táblákat egységesen kezelni, hanem olcsóbb és hatékonyabb a
trágyázást, öntözést, permetezést célzottan a szükséges területre irányítani. Ebben
nyújt segítséget a műholdas távérzékelés. A tápanyaghiány, a túltrágyázás és a
gyomok, kártevők megjelenése a haszonnövény életlehetőségeit rontja, így az
károsodik (vagy legalább is a fejlődésben elmarad), ami a spektrális tulajdonságainak
(fényvisszaverő képességének) változásával jár együtt. Ez alapján pedig a
károsodott növényzet (táblarészlet) az egészségestől műholdképen is elkülöníthető.

Precizios_mezogazdasag.bmp
Különböző spektrális indexekkel számított, hamisszínes műholdképek egy arizónai (USA)
mezőgazdasági területről (forrás: David Herring: Precision Farming, 2001;
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/PrecisionFarming/precision_farming.php)
A felső kép a terménymennyiség térbeli változatosságát ábrázolja az NDVI mutató alapján. Kék és zöld színben
a buja, vörösben a kopár, gyér növényzetű felszínek látszanak.
A középső képen zöldben és kékben a nedves, vörösben a száraz talajok tűnnek fel.
Az alsó képen sárga és vörös szín jelzi a zavart (stresszes) növényzetet.

Kizárólag műholdképek kiértékelésén alapul a Földmérési és Távérzékelési Intézet
(FÖMI) Országos Távérzékeléses Szántóföldi Növénymonitoring és Termésbecslés
(NÖVMON) programja, mely 8 szántóföldi növényről ad pontos termésbecslést az
aratás előtt. A módszer alapját az adja, hogy nem csak a különböző növényfajok, de
az egyes fajok különböző fejlődési állapotai is felismerhetők műholdfelvételek
megfelelő módszerekkel való elemzésével. Mivel a növények fejlődését számos (fent
említett) tényező befolyásolja, ezért a program alkalmazható aszály, belvíz-árvíz
vizsgálatára, nyomon követésére (monitorozás) is.

Talajtérképezés távérzékeléssel
Az élelmiszertermelés szempontjából elsődleges fontosságú a talajtakaró ismerete.
Műholdas távérzékelés segítségével a talajok főbb típusai viszonylag jól
meghatározhatóak, így nagy területekre rövid idő alatt megadható a javasolt
művelési mód, a vethető termények, a potenciális öntözési vagy talajjavítási igény,
stb. A talajtípusok meghatározása 4 elven alapszik. Az egyik, hogy a talajt felépítő
ásványokat határozzuk meg az egyes ásványokra jellemző reflektanciaértékek
alapján. A második, hogy a talaj szervesanyagtartalmát, a harmadik szerint a talaj
víztartalmát határozzuk meg aktív távérzékeléssel közvetlenül vagy passzív
távérzékeléssel közvetve. A negyedik pedig, hogy a felszíni visszaverődési
értékekből, illetve idősoros felvételt vizsgálva a talaj víztartalom változásából,
vízmegtartó képességéből következtetünk a fizikai féleségre (kavicsos, homokos,
vályogos illetve agyagos talaj). A műholdas talajtérképezés egyik legnagyobb
akadálya az, hogy a növényzettel borított területeken a műhold nem „lát le” a
növénytakaró alá. Azonban a növényzet állapotváltozásából – idősoros felvételekből
– szintén következtethetünk a talajtípusokra is.

modis_full.j
pg
Marokkó Terra MODIS képe különböző – ásványos összetétel meghatározására szolgáló –
csatornahányadosok megjelenítésével

geology_atl
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Az osztályok kijelölésének alapját szolgáló geológia térkép a marokkói Atlasz környékéről

landsat_atlas.jpg

TU_modis_datlas.jpg
A marokkói Atlasz környékének Landsat (felső ábra) és MODIS (alsó ábra) felvétele az
ásványos összetétel meghatározására szolgáló csatornahányadosok megjelenítésével. A
felvételeken jól elkülönülnek a geológiai térképen is látható formációk. A sárga vonalak a
műholdfelvételek és a domborzatmodell osztályozásával kapott geológiai egységek határait
jelölik.

Földhasználat vizsgálata műholdfelvételek alapján
Műholdfelvételeken a különböző növények és tereptárgyak könnyen elkülöníthetőek
a jellemző reflektaniciaértékeik alapján. Így nagy területekre viszonylag gyorsan
meghatározható a földhasználat, tehát, hogy hol, pontosan mekkora területen, milyen
terményt vetettek, mekkora területen vannak erdők, hol helyezkednek el települések,
hol húzódnak utak, vasutak, stb. Az erdőterületek meghatározásával – idősoros
felvételeken - nyomon követhetőek, ellenőrizhetőek a fakitermelések, az esetleges
nagyobb illegális erdőirtások. Mezőgazdasági területeken az egyes növények
különböző
reflektanciagörbéi
segítségével
könnyen
feltérképezhető
a
műholdképekről az egyes parcellákon vetett termények pontos kiterjedése és fajtája.
Mivel sok agrártámogatást kifejezetten csak adott növénytípus adott mennyiségben,
területen történő termesztésére adnak, ezért ezen támogatások igénybevételének
jogossága könnyen ellenőrizhető műholdképek alapján. Magyarországon ezt az
ellenőrzést a MePAR (Mezőgazdasági Parcella Aznosító Rendszer) keretein belül
végzik.

tatraoszt
nagy.bmp
A Bükkalja környékének felszínborítottsági / földhasználati térképe. a/ alap Landsat kép
(4,3,2 csatornakombináció), b/osztályozott Landsat / felszínborítottsági térkép c/ az
osztályok csoportosításával kapott erdőborítottság térkép

Az óceán megfigyelése műholdas távérzékeléssel
A világ legnagyobb ökológiai rendszerei az óceánok. Élőviláguk, fizikai
tulajdonságaik és a bennük lejátszódó folyamatok, ill. azok változásának – melynek
hatása globális – vizsgálata nagyon fontos feladat. E vízfelületek hatalmas mérete
miatt a hatékony információszerzés legalkalmasabb eszköze a műholdas
megfigyelés (pl. amerikai Aqua, indiai Oceansat műholdak). A legkorszerűbb
érzékelők (szonár) lehetővé teszik, hogy az óceánok felszíne alá is belássunk, ami
az óceánfenék feltérképezésében, vagy a halrajok követésében hatékony segítség.
Néhány példa műholdfelvételek alkalmazására az óceánok megfigyelésében:
Óceán élővilágának (planktonok) megfigyelése: Az óceánok táplálékláncának
alapkövei a fitoplanktonok, amik elnyelnek a fény vörös tartományában, az óceánok
kékeszöld színét okozva. Az óceán színének vizsgálatával tehát élővilágának
állapotáról nyerhetünk információt.

Klorofill.jpg
Klorofill A Ausztrália DK-i partjai mentén
(Forrás: Darryn W. Waugh, Johns Hopkins Egyetem;
http://www.jhu.edu/~dwaugh1/gallery_ocean.html)
Tengeráramlások vizsgálata: A tengeráramlások kialakulásának, azok földi éghajlatrendszerében betöltött szerepének megértését a műholdak információ nagy
mértékben elősegítik.

Golf_gyuruk.jpg
A Golf-áramlat (barna színnel) és a róla leváló „gyűrűk”
(Forrás:
Darryn
W.
Waugh,
http://www.jhu.edu/~dwaugh1/gallery_ocean.html)

Johns

Hopkins

Egyetem;

Tengervíz hőmérsékletének vizsgálata, El Nino jelenség kutatása: a távérzékelt
adatok felhasználásával egyre megbízhatóbb modellek készíthetők a közép-amerikai
térség mezőgazdaságára, halászatára közvetlen hatással lévő El Nino jelenség
előrejelzésére.

Oceanhomerse
klet.jpg
Az óceán felszíni hőmérséklete
(Forrás:
Science
Education
Resource
Center
at
Carleton
http://serc.carleton.edu/images/eslabs/corals/global_sea_surf_temp.gif)

Colege;

Jéghegyek vizsgálata: az óceánokban úszó jéghegyeket leginkább radar
érzékelőkkel követik. A radar azért alkalmas különösen erre a célra, mert az
érzékelése időjárástól és napszaktól független és az óceán felszínéből kiálló
viszonylag kisméretű dolgok is észlelhetők vele. A nagyobb kiterjedésű jégtakarók
vizsgálatára a passzív távérzékeléssel készített felvételek is alkalmasak.

petermann_glacier_L.gif
A grönlandi Petermann gleccser végének leválása 2010 augusztusában, radar
távérzékeléssel készült felvételek idősoros animációján.

(forrás:
Európai
Űrügynökség,
European
http://www.esa.int/esaEO/SEMYXY4OJCG_index_1.html)

Space

Agency;

larsen_jegself_jo.jpg
A Larsen B jégself északi része 2002 elején feldarabolódott és a darabok
elsodródtak/elolvadtak. A folyamat passzív távérzékeléssel (MODIS Terra műhold) is
követhető volt.
(forrás: NASA; National Snow and Ice Data Center, University of Colorado;
nsidc.org/iceshelves/larsenb2002/)

Műholdképek meteorológiai alkalmazása
A műholdas távérzékelés egyik legrégebbi és legismertebb alkalmazása az időjárás
és az éghajlat megfigyelése. Műholdfelvételek alapján vizsgálható a légkör
összetevőinek tér- és időbeni eloszlása, változása. A látható fény és az infravörös
tartományban jól látszanak például a frontokhoz tartozó felhőzónák, a légköri
örvények (ciklonok, hurrikánok), a mikrohullámú tartományban vizsgálhatók a
zivatarcellák. Idősoros felvételeken megfigyelhető mozgási irányuk, sebességük és
fejlődésük, ami alapján előrejelzések készíthetők. Megfelelő hullámhossztartományokban mérhető a léghőmérséklet, szélsebesség és szélirány stb.

Katrina_hurrikan.bmp
A Katrina hurrikán útja és fejlődése műholdkép montázson (forrás: CIMSS Tropical
Cyclone Team; http://cimss.ssec.wisc.edu/tropic2)

Zivatar.bmp
Zivatar átvonulása Közép-Európa fölött (forrás: OMSZ).
Lehetőség van az ózonréteg, a felszín közeli (káros) ózon és egyéb egészségre
káros szennyezők mennyiségének és eloszlásának vizsgálatára is.

Ozonlyuk.bmp
Az „ózonlyuk” (valójában az ózonréteg elvékonyodása) eddig megfigyelt legnagyobb
kiterjedése (2006. 09. 21–30.) az Aura műhold hamisszínes felvételén (forrás: NASA;
http://www.nasa.gov/images/content/160657main_OZONE_large.jpg).

Környezeti katasztrófák vizsgálata műholdas távérzékeléssel
A műholdas távérzékelés egyik legfontosabb alkalmazási területe a napjainkban
egyre gyakrabban bekövetkező természeti/környezeti katasztrófák megfigyelése, a
katasztrófa-veszélyes területek kijelölése. A vészhelyzetek korai felismerése lehetővé
teszi a hatékony védekezést, a gazdasági károk minimalizálását, elősegíti az érintett
terület
lokalizálását,
a
károk,
szennyeződések
továbbterjedésének
megakadályozását. Segítheti a károk felmérését, a helyreállítási munkálatokat is. A
műholdfelvételek feldolgozásával nyert információk felhasználhatók a természeti
katasztrófák modellezésére is.
Alkalmazási területek:
» Árvizek: a módszerrel vízgyűjtőterületek, árvízveszélyes területek jelölhetők ki.

new_orlean
s.jpg
A Katrina hurrikán okozta károk New Orleans-ban. A hamis színes felvételen a vöröses
árnyalatok az ép növényzetet, a barna a sérült vegetációt mutatja. A sötétebb foltok az
árvízzel borított terület kiterjedését jelzik.
(forrás: http://www.dmcii.com/disasters.htm)
» Olajszennyezések: a terjedés irányának meghatározásával megelőzhető a
szennyeződés továbbterjedése.

Olajfolt.jpg
Olajfolt terjedése a Mexikói-öbölben, 2010
(forrás: NASA; http://landsat.gsfc.nasa.gov/images/archive/e0024.html)
» Tűz: a távérzékelés alkalmas az egyes növényfajok meghatározására. E fajok
élőhelyének és tulajdonságainak ismeretében (pl. átlagos méret, gyantatartalom) a
tűzveszélyesebb területek meghatározhatók.

california2003_tuz.jpg
Erdőtűz California állam (USA) partjai közelében, 2003-ban (Aqua MODIS felvétel).

(forrás:
NASA;
http://earthobservatory.nasa.gov/images/imagerecords/12000/12373/California.TMOA2003
299_lrg.jpg)
» Vulkánkitörések: lávafolyások, piroklaszt árak lehetséges terjedési irányainak
kijelölése, hamufelhők terjedésének nyomon követése.

eyjafjallajökull.bmp
Az izlandi Eyjafjallajökull vulkán 2010 áprilisában bekövetkezett kitörésének porfelhője a
NASA Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations (CALIPSO)
műholdjának felvételén. (forrás: NASA;
http://www.nasa.gov/centers/langley/news/researchernews/rn_CALIPSOplume.html)
» Sivatagosodás: természetes vegetáció, talaj jellemzők változásának nyomon
követése.
» Erdőirtás: a rendszeresen visszatérő műholdak felvételein az erdőirtások időbeli és
térbeli változása nyomon követhető.
» Csuszamlás-veszélyes területek kijelölése: a földtani felépítés, domborzat,
felszíni/felszín alatti vizek, területhasználat adatainak felhasználásával.

A földfelszín változásainak nyomon követése radar interferometriával
(Synthetic Aperture Radar Interferometry, InSAR)
Az aktív mikrohullámok (radar) alkalmazásának egyik legkorszerűbb módja a
(műhold)radar interferometria. E módszerrel a földfelszín egészen kis nagyságrendű
(akár milliméteres) változásai, függőleges irányú elmozdulásai is érzékelhetők. Nagy
előnye, hogy nagy területre kiterjedő vizsgálatokat is lehetővé tesz, a Föld bármely
részén bevethető, költség- és időhatékony (nem igényel terepi munkát). Korábbi
radarfelvételek (a legkorábbi rendelkezésre álló felvétel 1992-es) felhasználásával a
múltban bekövetkezett változások is kimutathatók. Felhasználásával digitális
domborzatmodellek állíthatók elő. Kiválóan alkalmazhatók természeti katasztrófák
előrejelzésében is: felszínmozgások, földcsuszamlások mozgásának nyomon
követése; tűzhányók, vulkáni kúpok (pl. Stromboli) alakjának vizsgálata, épületek
süllyedésének, billenésének felismerése.
Ha ugyanazt a területet, más időpontban vizsgáljuk, és azt tapasztaljuk, hogy a
visszavert jelek fázisai különböznek, akkor megállapíthatjuk, hogy a tárgy elmozdult a
radarjelet kibocsátó eszközhöz képest. Az apertúraszintézisű radarinterferometria a
komplex adatokban (amplitúdó és fázis) tárolt fázisinformációkat használja fel

mozgásdetektálásra. A módszer tehát két vagy több radarfelvétel pontjai közötti
fázisdifferencia okozta interferenciát állítja elő. Ezzel rendkívül nagy felbontásban
(akár 500–1000 pont/km2) és pontossággal (0,1-0,2 mm/év) lehet függőleges
sebességet meghatározni és leképezni a földfelszín változásait.
A módszerrel időben kimutatható lett volna az ajkai vörösiszap tározó gátjának utóbbi
években végbement lassú elmozdulása is, mely a gát egyes szakaszainak
meggyengüléséhez vezetett. Sajnos a vizsgálat csak utólag, a 2010. októberi
gátszakadást követően készült el.

vorosiszap_radarinterferometria.jpg
Az ajkai vörösiszap tározó gátjának radar interferometriával meghatározott elmozdulása
2003-2010 között. A felmérés a gátszakadást követően készült.
(Forrás: http://www.sgo.fomi.hu/InSAR/images/ajka-psinsar-2.jpg)
Az ábrán jól látható, hogy a gát ÉNy-i, átszakadt sarkán (jobb oldali kép) az utóbbi években 10–15 mm-es
évenkénti elmozdulás volt tapasztalható (jobb oldali kép).

A műholdas távérzékelés alapjai
Ebben a fejezetben a műholdfelvételek elemzéséhez feltétlenül szükséges, ill.
hasznos távérzékelési alapismereteket foglaljuk össze.

A távérzékelés fogalma és formái
Távérzékelésről akkor beszélünk, ha egy tárgyról (gyakran annak felszínéről) úgy
gyűjtünk ismeretet (információt, adatot), hogy azzal nem kerülünk fizikai kapcsolatba.
Műholdas távérzékelés során a Föld felszínéről gyűjtünk ismereteket műholdakon
elhelyezett érzékelők (szenzorok) segítségével.
Az adatgyűjtés történhet passzív vagy aktív módon.
Passzív távérzékelés során az érzékelő valamely természetes forrásból származó
jelet fog fel, pl. a Napból a Föld felszínére érkező, majd onnan visszaverődő fényt,
vagy a Föld és a földfelszíni tárgyak, élőlények által kibocsátott hősugarakat. Ilyen
módon működő műhold pl. a Landsat és a SPOT.
Előnye, hogy minimális energia-befektetést igényel, ezért folyamatosan üzemelhet.

Hátránya, hogy (a hősugárzás kivételével) csak
felhőborítottsággal készült felvételek értelmezhetők.

a

nappal

és

minimális

Aktív távérzékelés esetén a műholdon elhelyezet jeladó bocsátja ki a sugárzást
(mesterséges forrás), melynek egy része a Föld felszínéről visszaverődve a műhold
érzékelőjébe jut. Ilyen például a radar-távérzékelés (lásd SRTM).
Előnye, hogy nem függ napszaktól, mivel a műhold maga bocsát ki sugarakat. Ezen
kívül a hullámhossz-tartományból adódóan bármilyen időjárás esetén használható és
bizonyos körülmények között a felszínt borító erdő alatt is „látja” a tényleges felszínt,
illetve a talaj alá is „lelát” néhány cm-re.
Hátránya, hogy a sugárzás kibocsátása nagy energiát igényel, ezért nem képes
folyamatos működésre, általában óránként 10 percet üzemel. Ezen kívül az egy
pontból kiinduló sugárzás következtében a nagyobb tereptárgyak, hegyek mögötti
területek árnyékban vannak, így ezekről a radarkép különféle javító eljárások
alkalmazása nélkül nem nyújt információt.
Mind az aktív, mind a passzív távérzékelés során a sugárzás természetesen nem csak a szó
szerint értett földfelszínről verődhet vissza (vagy a hősugárzás bocsátódhat ki), hanem a vizek
felszínéről, a légkör alkotórészeiről, a föld- és vízfelszínen, valamint a légkörben található
tárgyakról, élőlényekről.
A távérzékelés folyamata nem áll meg az elektromágneses sugárzás érzékelésénél
és rögzítésénél, hanem magában foglalja az adatok valamilyen szempont szerinti
feldolgozását is.

A műholdas távérzékelésben használt hullámhossz-tartományok
(spektrális sávok)
A teljes elektromágneses hullámhossz-tartomány (spektrum) nem használható fel
műholdas távérzékelésre. Ennek oka, hogy a Föld légköre hat az elektromágneses
sugárzásra. A légkörön való áthaladás közben a sugárzás a légkör alkotórészein
megtörhet és szóródhat (diszperzió), azokról visszaverődhet (reflexió), ill. elnyelődhet
(abszorpció). Mindhárom jelenség mértéke függ a sugárzás hullámhosszától és a
sugárzással kölcsönhatásba kerülő légköri részecske anyagi minőségétől, valamint a
sugárzás légkörben megtett útjától.

EM_spektrum.bm
p
Az elektromágneses (EM) spektrum (forrás: Philip Ronan, commons.wikimedia.org)

Azok a hullámhossz-tartományok, melyekben a sugárzás teljes energiája, vagy
energiájának zöme elnyelődik, a műholdas távérzékelés számára használhatatlanok.
Pl. a sztratoszférában található ózonréteg a 0,3 μ m-nél rövidebb hullámhosszú
sugárzást (vagyis a röntgensugárzás teljes egészét és az ultraibolya sugárzás
jelentős részét) elnyeli; az ún. üvegházhatású gázok (vízgőz, szén-dioxid, metán
stb.) pedig az infravörös tartományában nyelnek el.

Foldi_EM_spektrum.
bmp
A napsugárzás energiaspektruma a légkör felső határán (szaggatott vonal) és a
földfelszínen (folytonos vonal; forrás: Péczely Gy.: Éghajlattan, 1979).
Ezért a műholdas távérzékelésben leggyakrabban a látható fény (~0,4–0,7 μ m), az
infravörös (infrared, ~0,7–1000 μ m) és a mikrohullámú (radar, ~1 mm – 1 m)
hullámhossz-tartományait használják.
Az infravörös tartományt a gyakorlati felhasználási lehetőségek alapján közeli
infravörös (Near Infrared, NIR, ~0,7–2 μ m), közepes infravörös (Mid Infrared, ~2–10
μ m) és távoli infravörös (termális infravörös, Far Infrared, ~10–1000 μ m) részekre
tagolják. A közeli és a közepes infravörös még jellemzően visszavert, míg a távoli
kibocsátott sugárzás.
Azokat a hullámhossztartományokat, melyekben légköri elnyelődés nem tapasztalható vagy
elenyésző, ezért a műholdas távérzékelésben használhatók, légköri ablakoknak nevezzük.
Nem csak a légkör alkotórészeire igaz, hogy anyagi minőségük szerint eltérően
viselkednek az elektromágneses sugárzás különböző hullámhossz-tartományaival
szemben, hanem a Föld felszínére és a tereptárgyakra is. A különböző minőségű
felszínek (ásványok, kőzetek, talajok, növényzet, vízfelszín stb.), a különböző
tereptárgyak más-más hullámhossz-tartományban eltérő mértékben verik vissza a
rájuk érkező sugárzást. A visszaverődési görbe jellemző az adott anyagra, tehát
segítségével az a műholdképen esetenként azonosítható, vagy legalábbis
környezetétől elkülöníthető.

Spektralis_gorbek_1
.bmp
Néhány kőzet elektromágneses sugárzást visszaverő képessége a hullámhossz függvényében
(forrás:Síkhegyi F.–Tiszai A.–Unger Z.: Kármentesítési útmutató 3. Környezetvédelmi
Minisztérium, 2001.).
A visszaverődés mértékét a kőzetek, talajok, növények víztartalma is befolyásolja.

Spektrali
s_gorbek_2.bmp
Néhány közeg elektromágneses sugárzást visszaverő képessége a hullámhossz
függvényében (forrás: J. Kingwell, M. Willson, S. Campbell, S. Ward and K. Bredshaww:
Resources in Earth Observation. Case studies, data and information for education and
developing countries.CSIRO Office of Space Science & Applications, 1997)
Sőt, nem csak a különböző ásványok, vagy a növényfajok különíthetők el egymástól
műholdképen
(lásd
USGS
ásványok
spectral
library:
http://speclab.cr.usgs.gov/spectral.lib04/clark1993/spectral_lib.html), hanem pl. a
károsodott, megbetegedett növényzet is az ép- és egészségestől.

Spektralis_g
orbek_3.bmp
Különböző egészségi állapotú növényzet elektromágneses sugárzást visszaverő képessége a
hullámhossz függvényében (forrás: Dr. S.M. de Jong: Volcano kills trees by toxic gasses.
http://www.geog.uu.nl/fg/volcanoes.html).
Mivel a visszaverődési (reflektancia) görbék között az eltérés gyakran csekély, ezért
minél több, viszonylag keskeny hullámhossz-tartományban érzékelünk, annál több
információt gyűjthetünk a felszínről.
Az egyes hullámhossz-tartományokat (angolul „band”) csatornának, spektrális
sávnak, képsávnak, vagy egyszerűen sávnak nevezzük.
A műholdas távérzékelésben leggyakrabban használt hullámhossz-tartományok és jellemző
alkalmazási területeik
hullámhossztartomány

leggyakoribb felhasználási területek

Látható fény kék tengerpart és self térképezése, növényzet és talaj elkülönítése,
tartománya
lombhullató és tűlevelű növényzet elkülönítése, felhők és
aeroszolok vizsgálata
Látható fény zöld növénytakaró
térképezése,
egészséges
növényzet
tartománya
elkülönítése, mesterséges felszínek azonosítása, felhők és
aeroszolok vizsgálata
Látható fény vörös növénytakaró
térképezése,
növényfajok
tartománya
talajtérképezés,
kőzettípusok,
ásványok
mesterséges felszínek azonosítása.
Közeli infravörös

elkülönítése,
felismerése,

vízfelszín térképezése, talajnedvesség meghatározása,
biomassza becslése, növények állapotának vizsgálata,

termény–talaj, víz–szárazföld határvonalának meghúzása
Középső
infravörös

talaj és növényzet nedvességtartalmának meghatározása,
aszályos területek kijelölése, kőzettípusok felismerése,
hótakaró, jég és felhő elkülönítése

Távoli infravörös

növényzet
károsodásának
(stressz)
meghatározása,
hőkibocsátás mérése, térképezése, hőszennyezés, erdőtüzek,
geotermális területek kijelölése

Mikrohullám
(radar)

felszín letapogatása, domborzat és terep térképezése,
meteorológiai megfigyelések, tengeráramlások és hullámzás
vizsgálata, tengeri szennyeződések (pl. olajfoltok) vizsgálata,
sarki jégtakaró változásának, jéghegyek mozgásának
követése, tengeri hajóforgalom figyelése

Műholdképek fontosabb jellemzői
A műholdképek, a „hétköznapi” digitális fényképekhez hasonlóan, négyzet alakú
képpontokból, ún. pixelekből állnak. Minden egyes pixelnek csatornánként egy
egész szám az értéke, mely arányos az adott csatornán a pixel által „lefedett”
földfelszínről az érzékelőre érkező elektromágneses sugárzás erősségével. Pl. a zöld
tartományban egy világoszöld felületről erősebb elektromágneses jel érkezik, mint
egy sötétzöld felületről, tehát a világoszöld területet lefedő pixel értéke magasabb
lesz.
A pixel az angol picture element (képelem) kifejezés összevonásával keletkezett.
A digitális képek egyik legfontosabb tulajdonsága a felbontása. Műholdképek
esetében többféle felbontást is értelmezünk:
» Térbeli felbontás: Megmutatja, hogy egy képelem (pixel) a földfelszín mekkora
kiterjedésű részletéről tartalmaz adatot. Minél kisebb a pixelméret, annál
részletgazdagabb, nagyobb felbontású a kép. A pixelméretet leggyakrabban a
képelem által, torzulásoktól mentesen leképezett földfelszín kiterjedésével, méter *
méterben kifejezve adjuk meg. Például a Landsat 7 műhold legtöbb csatornájának
felbontása 30*30 m, ami azt jelenti, hogy egy pixel a földfelszín 30*30 m-es területét
fedi le, azaz egy ekkora területről hordoz információt.
A pixel mérete függ az érzékelő érzékenységétől és az érzékelt hullámhossztartománytól is. Nyilvánvalóan, minél érzékenyebb az érzékelő, annál gyengébb
(kisebb intenzitású) sugárzás vált ki benne elektromos jelet, ami lehetővé teszi, hogy
kisebb területről gyűjtsön sugárzást. Másrészről viszont a sugárzás által szállított
energia (ami az elektromos jelet az érzékelőben kiváltja) fordítottan arányos a
hullámhosszal. Vagyis minél nagyobb a hullámhossz, annál kisebb az
„energiatartalma”, így hosszabb hullámhossz esetén egy adott érzékenységű
szenzorban az elektromos jel kiváltásához szükséges legkisebb energiamennyiséget
nagyobb területről kell összegyűjteni. A távoli infravörös tartományban például már
annyira lecsökken a szállított energiamennyiség, hogy az ebben a tartományban
dolgozó érzékelőknek nagyobb területről kell energiát gyűjteniük, mint az ugyanazon
műholdon található, de rövidebb hullámhossz-tartományokra érzékenyítetteknek; így
az infravörös kép pixelmérete is nagyobb lesz a láthatókénál. Például a Landsat 7
műhold kis energiájú, termális csatornájának térbeli felbontása 60*60 m, míg a

látható fény tartományában vagy a közeli és közepes infravörösben érzékelő egyes
csatornáké 30*30 m, a teljes látható fény tartományát egyben érzékelő (ezért nagy
energiamennyiséget „gyűjtő”), ún. pánkromatikus csatorna térbeli felbontása pedig
15*15 m.

terbelifelbontas_tihany.bmp
A Tihanyi-félsziget Landsat 7 műholdfelvétel pankromatikus (felbontás 15*15), látható
vörös (felbontás 30*30) és infravörös (felbontás 60*60) csatornáján.
» Geometriai felbontás: Megmutatja, hogy a felvételen az egymáshoz közeli
tereptárgyak milyen mértékben különböztethetők meg. Más megközelítésben
kifejezhető a felvételen még megkülönböztethető legkisebb tárgy méretével.
Pásztázó képalkotó berendezéseknél (pl. műholdak érzékelői) leegyszerűsítve a
pixelmérettel szokták azonosítani.
Hogy megértsük a térbeli és a geometriai felbontás közötti különbséget, gondoljuk
meg a következőt: A pixelméret utólagos csökkentése nem feltétlenül jelent
részletesebb képet.

resample.bmp
A műholdkép újramintázásával (jelen esetben a pixelméret csökkentésével) geometriai
felbontása nem változott.
» Spektrális felbontás: Az érzékelő azon tulajdonsága, hogy milyen keskeny
hullámhossz-tartomány(ok)ban képes felvételeket készíteni. Általában szoros
összefüggésben van a csatornák számával is, ugyanis minél kisebb a sávszélesség,
annál nagyobb a spektrális felbontás és annál több csatornát használhat. Például a
Landsat műholdak 7 db csatornája jobb spektrális felbontású, mint a SPOT 3 db

csatornája. A Landsat-en belül is a hármas csatorna a legjobb spektrális felbontású,
mert ennek a legkeskenyebb hullámhossz-tartománya.
» Radiometriai felbontás: Az érzékelő mérési szintjeinek számát adja meg, vagyis
azt, hogy az egyes pixelek hány biten írják le az adatokat. Például 8 bites felbontás
esetén a pixelek egy-egy sávban legfeljebb 28 (256) különböző értéket vehetnek fel,
vagyis az egyes pixelek értéke 0–255 közötti egész szám lehet (pl. Landsat
műholdak felbontása). A képek információtartalma a mérési szintek számának
emelésével növelhető. A Terra, Aqua MODIS 12 bites felbontásnál a pixelek 212-en,
azaz 0–4 095-ig vehetnek fel értékeket, ami jobb radiometrikus felbontást jelent.
» Időbeni felbontás: Ugyanazon földrajzi hely két egymást követő megfigyelése
között eltelt idő. Vagyis az a legkisebb időkülönbség, amelynél ugyanarról a területről
lehet adatokat gyűjteni – gyakorlatilag a műhold visszatérési ideje. Pl. a Landsat
visszatérési ideje 16 nap, ami jobb időbeni felbontást jelent, mint a SPOT 26
naponkénti visszatérése.
A műholdkép a csatornák (képsávok) száma szerint lehet:
» Monokromatikus (egyszínű, egy csatornás) kép: Egy hullámhossz-tartományban
készült kép, minden egyes pixelhez csak egy érték tartozik. Általában a szürke
fokozataival vagy egy szín árnyalataival jelenítjük meg (monokróm megjelenítés).
» Multispektrális (több csatornás) kép: Egyszerre több (legfeljebb néhányszor 10)
hullámhossz-tartományban készült felvétel, így minden egyes pixelhez több érték
tartozik (csatornánként egy).
» Hiperspektrális (sok csatornás) kép: Egyszerre száznál is több (akár több száz)
keskeny spektrális sávban készült felvétel.
A képek megjelenítése érdekében a pixelértékekhez színeket és árnyalatokat
rendelünk. Ennek lehetőségei és módja alapján az alábbi műholdkép (megjelenítési)
típusokról beszélhetünk:
» Monokróm (egyszínű) megjelenítés: Egy képsávot jelenítünk meg, úgy, hogy a
pixelértékekhez valamely szín (leggyakrabban a szürke) árnyalatait rendeljük.
» Kompozit megjelenítés: Több hullámhossz-tartományban készült (multispektrális
vagy hiperspektrális) kép egyszerre több csatornájának megjelenítése, oly módon,
hogy a megjelenítendő csatornák mindegyikéhez valamely szín árnyalatait rendeljük.
A kép a csatornákhoz tartozó színek keverésével áll elő. Általában a vörös (red), a
zöld (green) és a kék (blue) árnyalatait alkalmazzuk (RGB megjelenítés), majd két
vagy három képsávot (csatornát) egyszerre megjelenítve a színárnyalatok
kombinációjából keletkezik a kompozit kép.
» Valósszínes megjelenítés (valósszínes műholdkép): Úgy állítható elő, hogy a
látható fény hullámhossz-tartományaiban készült képsávokhoz (csatornákhoz) az
azoknak megfelelő színeket rendeljük. Tehát a pirosat (red) a 620–750 nm, a zöldet
(green) a 495–570 nm, a kéket (blue) a 450–475 nm hullámhossz-tartomány körüli
értéken készült képsávokhoz társítjuk. Ez nyilvánvalóan csak a látható fény
tartományában tehető meg.

Balaton_valosszines.bmp
A Balaton Landsat 7 műholdképének valósszínes kompozit megjelenítése.
A TM1 csatornához a kék, a TM2 csatornához a zöld, a TM3 csatornához a vörös árnyalatait rendeltük. Az egyes
csatornák külön-külön monokromatikusak, együtt megjelenítve valós színes képet adnak.

» Hamisszínes megjelenítés (hamisszínes műholdkép): Ha az egyes képsávokhoz
nem a csatornájának megfelelő színt rendeljük (pl. azért mert nem is tartozik hozzá
szín, mivel nem látható), akkor hamisszínes képet kapunk. Például az infravörös
csatornákhoz gyakran társítják a piros árnyalatait.

Balaton_hamisszines.bmp
A Balaton Landsat 7 műholdképének hamisszínes kompozit megjelenítése.
A kék színt a TM2, a zöldet a TM3, a vöröset a TM4 csatornához rendeltük (gyakran alkalmazott hamisszínes
megjelenítési forma).

Az ún. nyers műholdképek készítésük technikai adottságaiból és a fizikai környezet
sajátosságaiból adódóan bizonyos hibákkal, torzításokkal terheltek:
» A képalkotó berendezés tökéletlenségéből, hibáiból, elöregedéséből származó
leképezési hiba a rendszertorzítás.
» A geometriai torzítások elsősorban a műhold pályaháborgásaiból (a gravitációs
anomáliák okozta magasság- és sebességváltozásból), az érzékelőrendszer
elmozdulásaiból, a perspektív leképezésből, a Föld görbületéből és a felvétel
készítése közbeni elfordulásából, valamint a domborzati adottságokból származnak.

gorbuleti_torzulas.
bmp

perspektiv_torzulas.
domborzati_t
bmp
orzulas.bmp

forgas_torzulas.bmp

A Föld görbületéből, a perspektív leképezésből, a domborzatból és a Föld forgásából adódó
képtorzulások.
A geometriai torzítás eredményeként egy-egy műholdfelvétel (azonos nagyságú)
pixelei eltérő nagyságú felszínrészleteket képviselnek, vagyis különböző méretű
területekről hordoznak információt.
» A légköri torzítás a légkör alkotórészeinek az elektromágneses sugárzásra
gyakorolt (korábban már említett) hatásaiból adódik és a légkör pillanatnyi fizikai
állapotától függ.
A torzítások következményének megértéséhez gondoljuk meg a következőt: Azonos
tulajdonságú (homogén) földfelszínt fényképezve a műholdkép pixelértékeinek
azonosaknak kell lenniük. Valójában kisebb-nagyobb mértékben eltérő értéket
vesznek fel, például mert a képalkotó berendezés érzékelőjének pixelei eltérő
érzékenységűek (rendszertorzítás), mert az érzékelő egyes cellái nem ugyanakkora
felszínrészletet „látnak” (geometriai torzítás), és mert a földfelszín fölött a levegő
tulajdonságai pontról pontra eltérnek, így eltérő mértékben hatnak a légkörön
áthaladó elektromágneses sugárzásra is (légköri torzítás). Az eredményül kapott
nyers képen tehát a valójában homogén földfelszín inhomogénnek fog látszani.

Műholdak pályái
A műhold valamely bolygó körül keringő mesterséges égitest. A földmegfigyelő
műholdak a Föld körül keringenek. Pályájuk és keringésük tulajdonságai alapján
csoportosíthatók.
A pálya alakja szerint:
» Kör alakú pályán keringő
» Ellipszis alakú pályán keringő (az ellipszis egyik gyújtópontjában a Föld áll).
A pálya síkja alapján:
» Egyenlítői (ekvatoriális): a pályasík egybeesik az Egyenlítő síkjával (inklináció =
0°).
» Sarki (poláris): a pálya a sarkok fölött halad át, a pályasík merőleges az Egyenlítő
síkjára (inklináció = 90°).
» Sarok közeli (kvázipoláris) pálya: a műhold a sarkok közelében halad át (az
inklináció 90° körüli).
» Dőlt (inklinált) pálya: inklinációja (a pályasík Egyenlítő síkjával bezárt szöge) 0° és
90° közötti.
A pálya magassága alapján:

» Földközeli pálya (LEO, Low Earth Orbit): a pályamagasság kisebb mint 2 000 km.
» Közepes magasságú pálya (MEO, Medium Earth Orbit): a pályamagasság 2 000–
35 786 km közötti.
» Nagy magasságú pálya (HEO, High Earth Orbit): a pályamagasság 35 786 km
(geostacionárius pálya).
Műhold keringésének igazítása (szinkronizálása) és iránya alapján:
» Föld forgásához igazított, geoszinkron pálya: Olyan kör alakú, kis inklinációjú, nagy
magasságú (~ 35 786 km) pálya, melyen a műhold keringési ideje megegyezik a
Föld sziderikus forgási idejével (23 óra 56 per 4,09 másodperc), keringési iránya
pedig nyugat–keleti. A műhold a Föld adott pontjáról minden nap ugyanabban az
időpontban ugyanabban a helyzetben látszik, miközben égi helyzete a nap folyamán
változik.
» Geostacionárius pálya: Olyan geoszinkron pálya, melynek síkja az Egyenlítő
síkjába esik (inklinációja 0°). Adott földrajzi helyről nézve a műhold az égbolton
mindig ugyanabban a helyzetben (mozdulatlannak) látszik.
» A Föld forgásának feléhez igazított (félig geoszinkron, szemiszinkron) pálya: Olyan
kör alakú, kis inklinációjú, kb. 20 200 km magasságú pálya, melyen a műhold
keringési ideje megegyezik a Föld sziderikus forgási idejének felével.
» Nap látszólagos járásához igazított, napszinkron pálya: Olyan pálya, mely
síkjának a Nappal bezárt szöge állandó. Adott földrajzi hely fölött a műhold minden
visszatérésekor adott helyi időben halad át.
A földmegfigyelő műholdakat leggyakrabban geostacionárius, illetve kvázipoláris
napszinkron pályára állítják. A geostacionárius pályáról a földfelszín adott részlete
folyamatosan megfigyelhető, a műhold nagy távolsága miatt azonban a geometriai
felbontás (a kép részletessége) viszonylag kicsi. A kvázipoláris pályán a műhold
alacsonyabban keringhet, így a geometriai felbontása nagyobb (a kép részletesebb)
lehet, de nem alkalmas egy adott terület folyamatos megfigyelésére, ugyanis
ugyanazon terület fölött a műhold csak meghatározott időközönként halad át. Az
áthaladások között, vagyis ugyanazon területről két egymást követő felvétel
készítése között eltelt idő a visszatérési idő. A különböző időpontokban készült
felvételek összehasonlításával a földfelszín változása ez esetben is (igaz nem
folyamatosan, de) nyomon követhető. Mivel azonban csak meghatározott
időközönként jutunk információhoz a vizsgált területről, ezért törekedni kell arra, hogy
a változások minél könnyebben, pontosabban felismerhetőek legyenek, ezért a
képeket célszerű mindig ugyanabban a napszakban készíteni, hogy a megvilágítási
viszonyok hasonlóak legyenek. Erre szolgál a pálya napszinkronitása.
Geostacionárius és napszinkron pálya

Legismertebb földmegfigyelő műholdak és rendszerek jellemzői
A következőkben néhány olyan műholdat, műholdcsaládot és érzékelőt mutatunk be,
melynek felvételeit a föld- és környezettudományokban gyakran használják.
Teljességre már csak azért sem törekedhettünk, mert napjainkban (2010-ben) több
mint 3 400 műhold (mindenféle alkalmazásúakat beleértve) kering a Föld körül. Ezek
egy részének pályája több honlapon nyomon is követhető (pl. www.n2yo.com).

Urszemet.jpg
A Föld körül keringő jelentősebb méretű mesterséges tárgyak (műholdak, űrállomások,
űrszemét) nem méretarányos rajza.
(forrás:
Európai
Űrügynökség,
European
Space
Agency;
http://esamultimedia.esa.int/images/spacecraft-operations/space_debris/Bee-Hive5_H1.jpg)

Landsat
Felbocsátó: Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Hivatala
(National Aeronautics and Space Administration, NASA)
A Landsat műholdak fontosabb technikai jellemzői
Landsat 1 Landsat 2 Landsat 3 Landsat 4 Landsat 5
1972.07.23 1975.01.22 1978.03.05 1982.07.16 1984.03.01
1978.01.06 1982.02.25 1983.03.31 2001.06.15
üzemel

Landsat 7*
1999.04.15
üzemel

Felbocsátás
Kivonás
Pályaadatok
917 km
705 km
magasság
Kvázi poláris (99,2°), napszinkron
Kvázi poláris (98,2°), napszinkron
típus
keringési
103 perc
99 perc
idő
visszatérési
18 nap
16 nap
idő
egyenlítői
9 óra 42 perc
9 óra 45 perc
10 óra
áthaladás
lefedett
170*185 km
terület
Return Beam Vidicon (RBV):
Thematic Mapper (TM): Enhanced Thematic
Érzékelők
3 kamera, 80 m-es felbontással (a
Felbontása 30m (a
Mapper Plus
Landsat 3-nál a felbontás 30m),
termális (6) sávban
(ETM+)
csatornakiosztása:
120m),
Csatornakiosztása:
-475-575 nm (blue-green)
csatornakiosztása:
1: 450-515 nm
-580-680 nm (orange-red)
1: 450-520 nm
2: 525-605 nm
-690-830 nm (red - közeli-IR)
2: 520-600 nm
3: 630-690 nm
3: 630-690 nm
4: 750-900 nm
Multispectral Scanner (MSS):
4: 760-900 nm
5: 1550-1750 nm
felbontása 57x79m,
5: 1550-1750 nm
6: 10400-12500 nm
csatornakiosztása:
6: 10410-12500 nm
7: 2090-2350 nm
4: green (500 - 600 nm)
7: 2080-2350 nm
8: 520-900 nm
5: red (600 - 700 nm)
6: közeli IR (700 - 800 nm)
Multispectral Scanner
Felbontása:
7: közeli IR (800 - 1100 nm)
(MSS):
termális sáv (6) 60
8: termális (10410 - 12600 nm)
felbontása 68*83 m,
m, pánkromatikus
csatorna kiosztása:
(8) 15 m,
2: green (500 - 600 nm) 1-5, 7 sávok 30m
3: red (600 - 700 nm)
4: közeli IR (700 - 800
nm)
4: közeli IR (800 - 1100
nm) 6: termális (1041012600 nm)
* A Landsat 6 fellövését követően megsemmisült, feltehetőleg az óceánba zuhant
2003. május 31-én a Landsat 7 fedélzetére telepített ETM+ érzékelő képein
szokatlan, adathiányos, a képek szélei felé egyre szélesebb sávok jelentek meg. A
problémát a műhold előrehaladását kompenzáló eszköz, a Scan Line Corrector
(SLC) meghibásodása okozta, amit többszöri próbálkozás ellenére azóta sem
lehetett megjavítani. A hiba kiküszöbölésére a USGS számos módszert kidolgozott,

melyek közül az egyik a területről készült korábbi felvételek felhasználásával javítja a
friss képet.

Landsat_csikos_1.bmp

Landsat_csikos_2.bmp

Landsat_csikos_3.bmp

2003.08.28-án készült, SLC 2003.08.12-i
felvétel, A két adathiányos felvétel
előállított
hibás felvétel, Nevada
ugyanarról a területről, kombinálásával
amivel
„kitölthetők”
az javított felvétel
adathiányos sávok
(forrás: NASA, http://landsat.gsfc.nasa.gov/)

SPOT (Satellite Pour l'Observation de la Terre)
Felbocsátó: Francia Űrügynökség (CNES-Centre national d'études spatiales)
A SPOT műholdak fontosabb technikai jellemzői
Felbocsátás
Kivonás
Pályaadatok
magasság
típus
keringési idő
visszatérési
idő
egyenlítői
áthaladás
lefedett
terület
Érzékelők

Spot 1
1986.02.
22
1990.12.
31

Spot 2
1990.01.
22
2009.07.

Spot 3
1993.09.
26
1997.11.
14

Spot 4
1998.03.24

Spot 5
2002.05.04

üzemel

üzemel

832 km
Kvázi poláris (98,7°), napszinkron
101,4 perc
26 nap
10 óra 30 perc
60 * 60–80 km

2 db High Resolution Visible
(HRV)
csatornakiosztás:
1: 500-590 nm, 20 m-es
felbontás
2: 610-680 nm, 20 m-es
felbontás
3: 790-890 nm, 20 m-es
felbontás
510-730 nm (pankromatikus) 10
m-es felbontás

2 db high-resolution
visible and infrared
(HRVIR)
csatornakiosztás:
1: 500-590 nm (20
m)
2: 610-680 nm( 20
m)
3: 780-890 nm (20
m)
4: 1580-1750 nm (20
m)
610-680 nm (mono,
10 m)

2 db high resolution
geometrical (HRG)
csatornakiosztás:
1: 500-590 nm (20
m)
2: 610-680 nm( 20
m)
3: 780-890 nm (20
m)
4: 1580-1750 nm (20
m)
480-710 nm
(pankromatikus, 10
m)

Vegetation
Felbontása 1000 m,
csatornakiosztása:
0: 450-520 nm
2: 610-680 nm
3: 780-890 nm
4: 1580-1750 nm

HRS
490-690 nm,
pankromatikus, 10
m-es felbontás,
lefedett terület
600*120 km
Vegetation
Felbontása 1000 m,
csatornakiosztása:
0: 450-520 nm
2: 610-680 nm
3: 780-890 nm
4: 1580-1750 nm

Terra, Aqua műholdak
Felbocsátó: Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Hivatala
(National Aeronautics and Space Administration, NASA)
A Terra és Aqua műholdak fontosabb technikai jellemzői
Felbocsátás
Pályaadatok
magasság
típus
keringési idő
visszatérési idő
egyenlítői
áthaladás
lefedett terület
Érzékelők

Terra
1999.12.18

Aqua
2002.05.04

705 km
Kvázi poláris (98,1°), napszinkron
Kvázi poláris (98,2°), napszinkron
98,8 perc
16 nap
10 óra 30 perc
13 óra 30 perc
2330*10 km (MODIS érzékelő)
-ASTER (Advanced Spaceborne
Thermal Emission and Reflection
Radiometer)
-CERES (Clouds and Earth's Radiant
Energy System)
-MISR (Multiangle Imaging
Spectroradiometer)
-MOPITT (Measurements of Pollution
in the Troposphere)

-AIRS (Atmospheric Infrared
Sounder)
-AMSR-E (Advanced Microwave
Scanning Radiometer for the Earth
Observing System)
-AMSU-A (Advanced Microwave
Sounding Unit-A)
-CERES (Clouds and Earth's Radiant
Energy System)
-HSB (Humidity Sounder for Brazil)
MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer)
Csatornakiosztás, felbontás:
1: 620 - 670 nm
250 m-es felbontás
2: 841 - 876 nm
3: 459 - 479 nm
500 m-es felbontás
4: 545 – 565 nm
5: 1230 – 1250 nm
6: 1628 – 1652 nm
7: 2105 – 2155 nm
8: 405 – 420 nm
1000 m-es felbontás
9: 438 – 448 nm
10: 483 – 493 nm
11: 526 – 536 nm
12: 546 – 556 nm
13: 662 – 672 nm
14: 673 – 683 nm
15: 743 – 753 nm
16: 862 – 877 nm
17: 890 – 920 nm
18: 931 – 941 nm
19: 915 – 965 nm
20: 3660 - 3840 nm
21: 3929 - 3989 nm

22: 3929 - 3989 nm
23: 4020 - 4080 nm
24: 4433 - 4498 nm
25: 4482 - 4549 nm
26: 1360 - 1390 nm
27: 6535 - 6895 nm
28: 7175 - 7475 nm
29: 8400 - 8.700 nm
30: 9580 - 9.880 nm
31: 10780 - 11280 nm
32: 11770 - 12270 nm
33: 13185 - 13485 nm
34: 13485 - 13785 nm
35: 13785 - 14085 nm
36: 14085 - 14385 nm

Ikonos, GeoEye-1 műholdak
Felbocsátó: GeoEye Inc, USA
Az Ikonos és GeoEye-1 műholdak fontosabb technikai jellemzői
Ikonos
1999.09.29

GeoEye-1
2008.09.06.

Felbocsátás
Pályaadatok
681 km
magasság
Kvázipoláris (98,1°), napszinkron
típus
98 perc
keringési idő
3 nap
2-8 nap
visszatérési
idő
10 óra 30 perc
egyenlítői
áthaladás
13*13 km
15,2*9,44 km
lefedett
terület
Pankromatikus, multispektrális
Érzékelők
Felbontása:
Felbontása:
pankromatikus: 0,82 m,
pankromatikus: 0,41 m, multispekt.:
multispektrális: 4 m
1,6 m
csatornakiosztás:
csatornakiosztás:
445-516 nm
450-510 nm
506-595 nm
510-580 nm
632-698 nm
655-690 nm
757-853 nm
780-920 nm
526-929 nm (pankromatikus)
450-800 nm (pankromatikus)

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) műholdak
Felbocsátó: Amerikai Egyesült Államok Óceán- és Légkörkutató Hivatala (National
Oceanic and Atmospheric Administration)
A NOAA műholdak fontosabb technikai jellemzői
Felbocsátás
Pályaadatok
magasság
típus
keringési idő
visszatérési idő
Érzékelők

NOAA-15, 16, 17, 18, 19 műholdak
1998-2009, ~ kétévente
~833 – 870 km
Kvázipoláris (98-99°), napszinkron
101,3-102,2 perc
12 óra
High Resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS)
Advanced Microwawe Sounding Unit (AMSU)
Solar Backscatter Ultraviolet Radiometer (SBUV)
Space Environment Monitor (SEM)
Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR/3)
Felbontás: 1,1 km
Csatornakiosztás:
1: 580-680 nm
2: 725-1110 nm
3a: 1580-1640 nm
3b: 3550-3930 nm
4: 10300-11300 nm
5: 11500-12500 nm

ERS (European Remote-Sensing Satellite) műholdak
Felbocsátó: Európai Űrügynökség (European Space Agency; ESA)
Az ERS műholdak fontosabb technikai jellemzői
Felbocsátás
Pályaadatok
magasság
típus
keringési idő
visszatérési idő
Érzékelők

ERS-1
1991.07.17

ERS-2
1995.04.21

785 km
Kvázipoláris (98,5°), napszinkron
100 perc
35 nap
Active Microvawe Instrument (AMI)
Radar Altimeter (RA)
Along Track Scanning Radimeter
(ATSR)
Precise Range and Range-rate
Equipment (PRARE)
Laser Retro-reflectors (LRR)

Active Microvawe Instrument (AMI)
Radar Altimeter (RA)
Along Track Scanning Radimeter
(ATSR)
Precise Range and Range-rate
Equipment (PRARE)
Laser Retro-reflectors (LRR)
Microwave Sounder (MS)
Global Ozone Monitoring
Experiment (GOME)
Synthetic Aperture Radar (SAR)
Térbeli felbontása 30 m, pásztázott terület szélessége 100 km.
5,3 GHz-es mikrohullámú sávban működik.

Az ERS műholdak fontos érzékelője a SAR (Syntetic Aperture Radar) rendszer,
mely radar hullámok segítségével történő mérést tesz lehetővé, a térbeli helyzet- és
távolság meghatározása érdekében.
A kisugárzott, majd visszavert mikrohullámú jel visszaérkezési idejét mérve
meghatározható, hogy az milyen messze van a kibocsátótól. A radarjeleket a Föld
felszíne felé elindítva, a felszínt végigpásztázva „letapogatható” a domborzat, és arról
domborzatmodellek készíthetők. (A térinformatikában legismertebb, legelterjedtebb
radarméréssel előállított domborzatmodell az SRTM.)
A vizsgált terület nagyságát részben a radar antennájának hossza szabja meg, az
antenna hosszát – a fényképezőgépek lencsenyílásának átmérőjéhez hasonlóan –
szintén apertúrának nevezik. Minél nagyobb az antenna, annál több információt
szerezhetünk a megfigyelt területről, több információval pedig részletesebb kép
készíthető. Nagy méretű radar antennákat a világűrbe juttatni azonban nagyon
költséges, ezért a jobb felbontás eléréséhez kidolgoztak egy hatékony módszert: a
műhold mozgását és fejlett jelfeldolgozási technikáját használva, nagyobb antenna
„szimulálható”. A SAR antenna a radarjeleket nagyon gyorsan továbbítja, képes több
száz ilyen jelet továbbítani, mialatt az antennát hordozó műhold egy megfigyelt
terület felett elsiklik. A jelek feldolgozását követően kapott kép felbontása így olyan
lesz, mintha egyetlen nagy méretű radar antennával készítették volna.
Az ERS-1 műhold SAR-ja körülbelül 1700 jelet küldött ki másodpercenként, kb. ezer
visszaszórt radarválaszt összegyűjtve egy tárgyról, mialatt a magasban tovahaladt,
és az eredményképp létrejött, feldolgozott kép felbontása megközelítőleg 30
méteres.

IRS (Indian Remote Sensing) műhold rendszer
Felbocsátó: India
Az IRS műholdak fontosabb technikai jellemzői
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Cartosat1
2005.05.05

Cartosat-2
2007.01.10
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2008.04.28
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618 km
Poláris, napszinkron
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napszinkron
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4 nap

10.30

09.30

Riasat-2
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9,6 km
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Oceansat1
1999.05.26
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2009.09.23
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napszinkron

635 km
Poláris
napszinkron
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Resourcesat1
2003.10.17
817 km
Kvázipoláris
(98,7°),
napszinkron
101 perc
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5 nap

12.00

10.30

1420km

130-150km

Ocean Colour Monitor
8 látható és közeli IR sáv

Multi- és
hiperspektrális
kamerák

Multifrequency
Scanning
Microwave

Radio
Occultation
Sounder for
Atmosphere

radar

LISS-3
LISS-4
3 látható és
közeli IR
sáv, 6 m-es
felbontás
AWiFS-A
AWiFS-B
3 látható és
közeli IR

TES
2001.10.22
572 km
Poláris
napszinkron

Pankromatikus
kamera, 1 m

Radiometer
SCAT
szélirány és
sebességmérő

sáv, 56 m-es
felbontás

SRTM – Shuttle Radar Topography Mission (NASA)
Bár nem műholdas, de az űrből történő távérzékelési program volt az SRTM,
melynek termékei széles körben elterjedtek és használtak.
Az SRTM méréseket az Endeavour űrrepülőgép 2000. február 11-én kezdődő
küldetése során végezték, melynek célja a földfelszín 80%-ának digitális
feltérképezése volt. A teljes világűrben végzett térképezési munka 11 napot vett
igénybe, amit 18 hónapos földi adatfeldolgozás követett. Az adatokat az amerikai
geológiai szolgálat a USGS kezeli, honlapjukról a felvételek ingyenesen letölthetők.
A térképezéshez SAR elven működő radarrendszert használtak. A mérés tehát
radar-interferometrián alapult, amit két, egymástól 60 m-re elhelyezett radar antenna
biztosított (a jeleket adó és vevő fő antenna az űrrepülőgép gyomrában, a másik,
csak vevőként működő külső antenna egy 60 m hossz teleszkópkar végén
„kilógatva”). A jeleket két csatornán, a C- és az X-sávon vették, a mért adatokat a
gép fedélzetén rögzítették. Az űrrepülő pályájának inklinációja 57° volt, így csak az
ÉSZ 60° és a DSZ 57° közötti fekvő területről készült domborzatmodell, a sarki
területükről egyáltalán nem.

Endeavour.bmp
Az Endeavour űrsikló az SRTM mérése során
(forrás: USGS, http://erg.usgs.gov/isb/pubs/factsheets/fs07103.graphics/shuttle.jpg)
A mérés során a digitális modellt két felbontásban is elkészítették: 1 és 3
szögmásodperces változat készült. Előbbi térbeli felbontása kb. 30 m, utóbbié kb. 90
m. A jobb felbontású változat csak az USA területére érhető el, a Föld többi részére –
így a Kárpát-medencére is – csak a ~90 m-es változat tölthető le ingyenesen (a
nagyobb felbontású modell is megvásárolható, szigorú feltételek teljesítésével).
Az alkalmazott technológia miatt (radarmérés) az adatok bizonyos esetekben
kevésbé pontosak, hibával terheltek: A vízfelületekről, a hullámzás miatt bizonytalan
jelek érkeznek, ezért ezeket az utófeldolgozás során kiszűrték. A tagoltabb

domborzatú domb- és hegyvidékeken a radarárnyékban fekvő mélyebb völgyek
területén hasonlóan jártak el, emiatt az ilyen területeken előfordulhat adathiány. A
radarjelek a fák lombkoronájáról, és az épületekről is visszaverődnek, így az erdők,
sűrűn beépített városok területén tehát az SRTM ezek magasságát méri, és nem a
földfelszínfelszín magasságát. Az olyan geomorfológiai vizsgálatokban tehát, ahol
fontos a minél pontosabb magasság adat a modell csak korlátozottan alkalmazható.
Az egyes fafajok átlagos magasságának meghatározásával, és az SRTM modellből
történő kivonásával ez a hiba viszonylag jól korrigálható.

LIDAR (Light Detection and Ranging)
A LIDAR aktív távérzékelési technológia, működési elve hasonló a radarhoz, ez a
módszer is a kibocsátott és a visszavert jelek közötti időkülönbség pontos mérésén
alapul. A jel azonban a LIDAR esetében nem rádióhullám, hanem magasabb
frekvenciájú elektromágneses sugárzás (lézer fény), ami az ultraibolya (0,25–0,35
μm), a látható és az infravörös (0,4–11 μm) hullámhossztartományt is használhatja.
Előnye, hogy nagy mennyiségű és viszonylag nagy pontosságú távmérési adatot
képes gyűjteni nagyon rövid időn belül. A lézerimpulzusok nagy sűrűsége az
egészen kis tereptárgyak térképezését is lehetővé teszi. További előnye, hogy a
megfigyelés bármely napszakban lehetséges, ugyanakkor hátránya, hogy az
észlelést a légköri viszonyok kedvezőtlen alakulása befolyásolja.
A LIDAR berendezést leggyakrabban repülőgépeken alkalmazzák, de napjainkban
már műholdakon is megtalálhatók, sőt terjedőben vannak a földi geodéziai
mérőműszerek között is.
Felhasználási területe:
» digitális terep- és domborzatmodellek készítése;
» geomorfológiai vizsgálatok, pl. gleccserek tömegváltozásának nyomon követése
(NASA ICESat műhold), vagy tűzhányók felszínemelkedésének/süllyedésének
vizsgálata);
» meteorológiai, légköri jelenségek vizsgálata, szélsebesség mérése;
» légkör összetételének (aeroszolok) monitorozása (CALIPSO Cloud-Aerosol Lidar
and Infrared Pathfinder Satellite Observation műhold, NASA);
» csillagászati, geofizikai megfigyelések (Föld–Hold távolság mm pontosságú
mérése; a Mars felszínének feltérképezése, Mars Global Surveyor, NASA);
» erdészeti alkalmazások (fafajok megkülönböztetése, osztályozása);
» archeológiai kutatások.

LIDAR_crater_dome_sept03_and_nov04_animated.gif
LIDAR mérés alapján készült domborzatmodell a Mount St. Helens 2004. 09. 23-án felújult
aktivitása miatt a tűzhányó kaldéráján belül létrejött új kidudorodásról
(forrás: United States Geological Survey Cascades Volcano Observatory;
http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/MSH/Eruption04/LIDAR/Images/LIDAR_crater_fro
m_north_animated_2003-2004.gif)

Műholdfelvételek kiértékelésének elméleti alapjai
A műholdfelvételek elemzésének célja, hogy a földfelszín, a légkör, a vízfelszín
valamilyen szempontból összetartozó, egynemű részleteit azonosítsuk, elkülönítsük.
Például felismerjük és elkülönítsük a beépített területeket a természetes felszínektől,
a vízfelszíneket a szárazföldektől, a kőzetkibúvásokat a talajtól, a talajfelszínt a
növényzettől, az erdőt a réttől, a lombhullató erdőt a tűlevelűtől, az egészséges
növényzetet a betegről, a zivatarcellát a felhőtől, a füstöt a felhőtől stb. Vagyis célunk
a kép pixeleinek osztályozása, tematikus réteg (térkép) készítése.
Ezt a folyamatot a műholdkép kiértékelésének (interpretáció) nevezzük, mely
történhet vizuálisan és/vagy digitálisan.
Vizuális kiértékelés során kizárólag saját szemünkre és tudásunkra támaszkodva
különítünk el objektumokat (pixelosztályokat) a képen. A kiértékelő tapasztalatán és
szemének „élességén” múlik, hogy milyen alakzatokat és mennyire pontosan tud
elhatárolni.
A módszer főbb előnyei:
» Az emberi agy rengeteg tényezőt vesz figyelembe a kiértékelés és döntés során,
ami különösen a „problémás” helyeken hozhat minden más módszernél jobb
eredményt.
» A digitális kiértékeléshez viszonyítva szerényebb teljesítményű számítógéppel is
elvégezhető, mert nem kell bonyolult számításokat, algoritmusokat futtatni. Sőt, a
vizuális kiértékelés hagyományos módon, kinyomtatott műholdképeken is
elvégezhető.

Főbb hátrányai:
» Nagyon szubjektív, vagyis a kiértékelés eredménye nagyban függ az elemzést
végző szakember felkészültségétől, tapasztalatától, „látásmódjától”, sőt még a
pillanatnyi odafigyelésétől (koncentráltságától) is. Ennek eredménye, hogy
ugyanazon a képen mindenki – kisebb-nagyobb eltérésekkel – mást és másként lát.
» Időigényesség, ami különösen a nagy területet lefedő felvételek esetén válik
nyilvánvalóvá, hiszen a kiértékelőnek a kép minden részletét végig kell
„bogarásznia”.
Digitális kiértékelés során a valamilyen szempontból összetartozó, hasonló
felszínrészleteket az egyes képpontok értékeinek – részben vagy teljes egészében –
matematikai statisztikai módszerekkel való elemzésével határozzuk meg.
A módszer főbb előnyei:
» A vizuális kiértékelésnél egzaktabb, vagyis a kiértékelést végző személy egyéni
látásmódjától kevésbé függ. Az elemzést ugyanazokkal a matematikai, statisztikai
eljárásokkal és ugyanazokkal a paraméterekkel (beállításokkal) elvégezve bárki
ugyanarra az eredményre jut.
» Gyorsabb, mint a vizuális kiértékelés. Természetesen ez csak megfelelően nagy
teljesítményű számítógépeket alkalmazva igaz. A gyorsaság csak viszonylagos,
hiszen a sok képpontból álló (nagy geometriai felbontású és/vagy nagy területet
ábrázoló) felvételek kiértékelésének egy-egy lépése (pl. egy számítása, egy
algoritmus lefutása) órákat vehet igénybe.
A módszer hátrányai:
» A digitális kiértékelés legtöbb lépése számításigényes, ezért a sok pixelből álló
műholdképek kiértékelése nagyobb teljesítményű számítógépeket igényel.
» A kiértékelés egyes lépéseihez szükséges paraméterek beállítása, az algoritmusok
finomhangolása, a tanító pixelek (lásd irányított osztályozás) kijelölése, az
eredmények megbízhatóságának, „jóságának” értékelése speciális ismereteket és
némi gyakorlatot igényel.
A két módszer a gyakorlatban sokszor nem különül el élesen egymástól, hiszen a
digitális kiértékelés több formájánál a felhasználónak beavatkozási lehetősége van a
folyamatba, sőt néhány eljárás a vizuális interpretáció automatizálásának is
tekinthető (pl. az irányított osztályozás).
Bármelyik módszert is alkalmazzuk, arra kell törekednünk, hogy a műholdfelvételek
információtartalmát minél nagyobb mértékben és minél pontosabban kinyerjük,
vagyis a valóságnak a lehető legjobban megfelelő, legpontosabb tematikus
térképeket hozzuk létre. Ennek érdekében, a kiértékelés elkezdése előtt a
műholdképeket előfeldolgozni szükséges.

Műholdképek előfeldolgozása
Az előfeldolgozás során elsősorban a műholdfelvételt terhelő hibákat próbáljuk meg
kiszűrni, ill. csökkenteni, valamint a térképi illesztést valósítjuk meg. Ezek a lépések
minden esetben szükségszerűek. A későbbi kiértékelés és felhasználás céljának
megfelelően további előfeldolgozási lépések, eljárások is alkalmazhatók, melyek a
képek számunkra lényeges információinak kiemelését célozzák. Ez utóbbiak közé

tartoznak a képjavító, képerősítő (enhancement) és az információsűrítő eljárások,
melyekről fontos tudni, hogy a kép eredeti információtartalmát megváltoztathatják.

Radiometriai korrekció
Radiometriai korrekció néven azokat az eljárásokat foglaljuk össze, melyekkel az
érzékelőrendszer tökéletlenségeiből, hibáiból (rendszertorzítás), valamint a légkör
elektromágneses sugárzásra gyakorolt hatásaiból (légköri torzítás) eredő pixelérték
eltéréseket igyekszünk a felszín eredeti visszaverődési értékeihez közelíteni. Az
eljárás(ok) során a pixelek értékeit változtatjuk meg.
A radiometriai korrekciót általában már a földi vevőállomáson elvégzik, így a
felhasználó már javított felvételt tud beszerezni. Ezért a korrekciókat itt nem
részletezzük, csak vázlatosan ismertetjük.
Az érzékelőrendszer torzítási hibáit a rendszerkorrekció csökkenti. Fontos része a
szenzorsorok eltérő érzékenységéből (és kalibrációs hibájából) adódó csíkozottság,
valamint az egyes képsávok közötti intenzitáskülönbség megszüntetése. A
csíkozottságot interpolációval, lineáris szűrők alkalmazásával vagy csíkmásolással, a
sávok közötti intenzitásbeli különbséget lokális hisztogram-transzformációval, ill.
polinomiális függvények segítségével javítják.
A légköri korrekció során csökkentik az atmoszféra elektromágneses sugárzásra
gyakorolt hatásaiból (elnyelés, szórás, visszaverés) eredő torzításokat.
Leggyakrabban a légkör fizikai állapotának ismeretében (származhat mérésekből
vagy modellszámításokból) meghatározott javítási értékekkel és/vagy a különböző
képsávok közötti műveletekkel módosítják a pixelértékeket. Ez utóbbi módszer azon
alapul, hogy a légkör hatásainak mértéke hullámhosszanként eltérő.

Geometriai korrekció
A geometriai korrekció célja a nyers műholdképet terhelő geometriai torzulások
megszüntetése, ill. csökkentése, valamint a kép vonatkozási és vetületi (≈ térképi
koordináta-) rendszerbe illesztése. Ezt a legtöbb szolgáltató legalább részben
elvégzi, így kereskedelmi forgalomba általában már valamilyen koordináta (esetleg
vetületi) rendszerbe átalakított (transzformált), geometriailag javított képek kerülnek.
Amennyiben a felhasználás szempontjából fontos a nagy térbeli pontosság, további
korrekciókat kell alkalmazni. A Föld görbületéből adódó, valamint az érzékelő
centrális leképezéséből származó panoráma torzítást ortorektifikációval (merőleges
helyesbítés) lehet javítani. A domborzat torzító hatását digitális domborzatmodell
segítségével lehet szűrni, csökkenteni.
Általában a műholdképet egyéb vektoros és/vagy raszteres állományokkal (pl. más
műholdfelvételekkel, légifotókkal, térképekkel) szeretnénk együtt kezelni, melyek attól
eltérő koordináta- és vetületi rendszerben vannak. Ilyenkor az ortorektifikáció
bonyolult folyamata helyett sokszor elegendő a műholdképet a kívánt koordinátarendszerbe transzformálni.

Ortorektifikáció (merőleges helyreállítás)
Az ortorektifikáció az az eljárás, mellyel a műholdképet perspektivikus torzulásoktól
mentes, ortogonális képpé alakítjuk. (A műholdképek perspektivikus torzításai a
centrális vetítéssel való készítésükből erednek, míg a térképek és vetületek jelentős
része ortogonális vetületű.)

Maga a folyamat több lépésből álló, bonyolult, számításigénye eljárás, melynek
részletezésére itt nem térünk ki.

Vetületi és koordináta transzformáció
Amennyiben a beszerzett műholdkép már rendelkezik vetületi rendszerrel (ez
általában UTM; Universal Transverse Mercator) viszonylag könnyen áttérhetünk más
vetületi és koordináta- rendszerre, ez a rektifikáció (két vonatkozási rendszer közötti
képtranszformáció). Sok térinformatikai szoftver (pl. ERDAS Imagine, ArcGIS, Idrisi,
Geomedia, GRASS, SAGA stb.) képes vetületi rendszerek közötti átszámításra. Így
elegendő a kívánt vetületi rendszert kiválasztani (hazai alkalmazásoknál általában az
EOV, Egységes Országos Vetületi rendszer), vagy ha az a szoftverben „beépítve”
nem található meg, a vetület paramétereit beállítani, és a program elvégzi a
transzformációt.
Ha a műholdképnek még nincs vetületi rendszere, esetleg csak valamilyen (akár
számunkra ismeretlen) koordináta rendszer van hozzárendelve, akkor illesztőpontok
segítségével elvégzett számítással lehet a kívánt koordinátarendszerbe
transzformálni. Ez a folyamat a geokódolás, más néven georeferálás.
Az Illesztőpontok (Ground Control Point, GCP) olyan ismert koordinátájú földfelszíni
pontok, melyek egyértelműen és pontosan azonosíthatók a műholdképen. Ezek
lehetnek útkereszteződések, jellegzetes épületek, folyótorkolatok stb., melyek
koordinátáit vagy terepi mérésből ismerjük, vagy valamely már koordinátahelyes
térképről, légifotóról, műholdképről olvassuk le. Így minden illesztőpontnak két
koordinátapárja lesz: egy az eredeti műholdképről származó (ún. forrás, angolul
source) és egy az általunk megadott (ún. referencia).
Az ismert koordinátapárok alapján transzformációs egyenlet (általában polinom)
határozható meg, mely segítségével a műholdkép minden egyes képpontja a kívánt
koordinátarendszerbe átszámítható (vagy más nézőpontból közelítve, a kép
koordinátarendszere transzformálható).
A transzformációs polinom foka az illesztőpontok számától és a transzformációval
szemben támasztott elvárásunktól függ.
Elsőfokú polinom meghatározásához elegendő 3 illesztőpont, azonban ebben az
esetben csak elemi koordináta transzformációkra van lehetőségünk. Vagyis a kép az
x és/vagy az y tengely mentén eltolható, x és/vagy y irányban nyújtható,
zsugorítható, nyírható, tükrözhető, valamint elforgatható (affin transzformációk). Az
egyenes vonalak képe azonban a transzformáció után is egyenes lesz és a
párhuzamosság is megmarad. Ez elegendő lehet ortorektifikált vagy már síkba
vetített képek transzformációja esetében.

affin.bmp
Affin transzformációk Landsat 7 műholdképen
Magasabb fokszámú polinomok lehetővé teszik a kép görbítését is. Ekkor az
egyenesek a transzformáció során görbülhetnek és a párhuzamosság is
megváltozhat. Erre például a műholdkép geometriai torzításainak kisebb pontosságú
korrigálásához („kitorzításához”) lehet szükség. Minél magasabb fokszámú polinomot
szeretnénk használni a transzformációhoz, annál több illesztőpontra van szükségünk.
Másodfokúhoz legalább 6-ra, harmadfokúhoz pedig legalább 10-re.

Balaton_polinom.bmp
Landsat 7 műholdkép másodfokú polinommal való transzformációja
Célszerű azonban a minimálisan szükségesnél több illesztőpontot keresni, hogy a
transzformációs egyenletet minél pontosabban meghatározhassuk, ill. hogy
lehetőségünk legyen az illesztés pontosságának kiszámítására és befolyásolására.
Az illesztőpontok transzformációs egyenlettel számított és általunk megadott
(referencia) koordinátái között kisebb-nagyobb eltérés adódik. Ennek mértéke a
georeferálás pontosságának mérőszáma. Néhány szoftver külön-külön is megadja a
két érték közötti x, illetve y irányú eltérést. Az euklideszi távolságot és abból ún. RMS
hibát (RMSE, Root Mean Square Error) azonban minden szoftver számítja és
megadja.

Az angol kifejezés a hiba kiszámításának módjára utal: root mean square = négyzetes
eltérések átlagának gyöke.

1 n t
( xi xir ) 2 ( yit yir ) 2 , ahol xt, yt a transzformált, xr, yr a megadott
ni1
(referencia) koordináták.
A gyakorlatban a számítást általában az eredeti kép koordináta rendszerében végzik el. Ehhez
a transzformált illesztőpontot a transzformációs függvény inverzével visszatranszformálják, és
az eredeti pont és visszatranszformált képe közötti távolságot számítják, és pixelben adják
meg.
RMSE

rms.bmp
A legtöbb szoftver az illesztőpontonkénti hibát (távolságot) is kiírja, lehetőséget adva
arra, hogy az esetleges pontatlanságunkat, amit az illesztőpont kijelölésénél
elkövettünk, javítsuk vagy a pontot a transzformációs egyenlet számításából
kihagyjuk (pl. töröljük).
Néhány szoftver (pl. ERDAS Imagine) a pontonkénti eltérést is RMS hibának nevezi, és az
összes illesztőpontra számított eltérést pedig „Total RMS”-nek hívja.
Másod- és magasabb fokú transzformációs polinomok alkalmazása esetén törekedni
kell arra, hogy az illesztőpontokat a műholdkép teljes területén egyenletesen jelöljük
ki, ellenkező esetben a kép a transzformáció során nem kívánt módon torzulhat (pl.
elnyúlhat).

Balaton_torz.bmp
Hibás georeferálás: csak a kép bal alsó sarkából gyűjtöttünk illesztőpontokat.

Lehetséges, hogy már meglévő, de térképi koordináta rendszerrel nem rendelkező képpel (pl.
légifotóval) szeretnénk az azonos területről készült műholdképünket együtt használni.
Ilyenkor a georeferáláshoz hasonló módon keresünk illesztőpontokat a két kép között, és a
műholdképet azok segítségével illesztjük a már meglévő képünkhöz. Ez a folyamat a kép a
képhez illesztés, más néven regisztrálás.
A transzformáció során a képpel együtt annak képpontjai is elfordulhatnak,
„torzulhatnak”. A digitális kép azonban vízszintes sorokba és függőleges oszlopokba
rendezett szabályos képpontokból kell, hogy felépüljön. Ez szükségessé teszi a kép
„újramintázását” (resampling) és a pixelek értékeinek újra meghatározását, hiszen
azok nyilvánvalóan nem esnek egybe a korábbi önmagukkal. Az új pixelértékek
meghatározása a környező pixelértékek figyelembevételével, a következő főbb
módszerekkel történhet:
» A „legközelebbi szomszéd” (nearest neighbour) módszer alapján az „új”
(újramintázott kép) pixel annak a „régi” pixelnek az értékét kapja, melynek
középpontja hozzá a legközelebb esik. (Ennek megállapításához először az „új”
pixelt a transzformációs egyenlet inverzével visszatranszformáljuk) Ebben a
módszerben tehát csak a már meglévő értékek kerülnek „újra elosztásra”, új érték
nem jelenik meg a képen, de korábban meglévő eltűnhet vagy megduplázódhat. A
módszer előnye, hogy gyorsan számolható, hátránya, hogy a folytonos vonalak
töredezetten, „lépcsősen” jelenhetnek meg.

nearneighb.bmp
A „legközelebbi szomszéd” (nearest neighbour) módszer elve
» A „kétirányú közelítés” (bilineáris interpoláció) módszere a pixel
visszatranszformálása után a hozzá legközelebbi, egymással határos 4 pixel
távolságával súlyozott értékből számítja az új pixelértékét. Ebben az esetben a
képen korábban nem szereplő, számított értékek is megjelenhetnek. Az élek, vonalak
nem törnek meg, de kontrasztosságából veszíthet a kép.

bilineáris.bmp
A „kétirányú közelítés” (bilineáris interpoláció) módszerének elve
» A „köbös konvolúció” (cubic convolution) módszere a környező 16 pixel távolsággal
súlyozott értéke alapján, kétváltozós, harmadfokú polinommal számítja az új
pixelértéket. Ebben az esetben is megjelenhetnek új értékek a képen, de a
transzformált pixelek értékeinek átlaga és szórása közelebb van az eredetiek
átlagához és szórásához, mint az előző két módszernél (vagyis statisztikailag
hasonlóbbak).

cubic.bmp
A „köbös konvolúció” (cubic convolution) módszerének elve

Képerősítés, képjavítás (enhancement)
Elsősorban a műholdkép szabad szemmel való kiértékelése (vizuális interpretációja)
érdekében alkalmazunk olyan eljárásokat, melyek a képen található alakzatok,
tereptárgyak felismerését, egymástól való elkülönítését teszik könnyebbé. A cél tehát
ebben az esetben nem az eredeti pixelértékek minél pontosabb visszaállítása,
hanem azok olyan módon való megváltoztatása, mely a kép látványosságát növeli.

A képerősítési, képjavítási eljárások ténylegesen megváltoztathatják az eredeti
képet, vagy csak a kép megjelenítésére vannak hatással. Az előbbi esetben a
pixelértékek módosulnak, ami sokszor az eredeti információtartalom csökkenésével
jár. Ezt követően számos digitális kiértékelési módszer nem vagy csak korlátozottan
végezhető el. Amennyiben csak a kép megjelenítését változtatjuk meg, az eredeti
pixelértékek természetesen változatlanok maradnak.
A kép megváltoztatása vonatkozhat annak teljes egészére vagy csak a kijelölt
részére, részleteire, történhet a képen (ill. annak kijelölt részén) egységesen vagy
szűrő alkalmazásával különböző mértékben.
A műholdképeken alkalmazott képjavító eljárások túlnyomó része megegyezik a
digitális fényképek manipulálására használt képszerkesztő szoftverekben található,
sokak számára ismerős módszerekkel. A legfontosabbak a következők:
Fényerő megváltoztatása: Általában a kép egészén vagy kijelölt részén azonos
mértékben alkalmazzuk, a képpontok értékének növelésével (világosítás) vagy
csökkentésével (sötétítés).
Kontrasztosítás: Ha a pixelértékek viszonylag szűk tartományban változnak, akkor a
képen az eltérő intenzitású részletek (objektumok, felszínrészletek) egymástól
nehezen különböztethetők meg, a kép kevéssé kontrasztos. Ilyenkor a kontraszt
fokozásával lehet a képen javítani. Erre több módszer is kínálkozik. Egyik, gyakran
alkalmazott a hisztogram széthúzása (hisztogram nyújtás), mellyel a pixelértékeket
úgy változtatjuk meg, hogy tágabb értéktartományt fedjenek le, miközben az azonos
értékű pixelek egy osztályban maradjanak. Így a hisztogram elnyúltabb, de „hézagos”
lesz.
A kép hisztogramja a képpontok értékének gyakorisági eloszlását ábrázoló oszlopdiagram Az
x-tengelyen a képpontok lehetséges értékeit, az y-tengelyen pedig a képpontok számát
tüntetjük fel. Az egyes értékeket felvevő pixelek számát oszlopokkal jelenítjük meg.
Amennyiben a képpontok jelentős része (de nem mind) egy vagy néhány
értéktartományban csoportosul, a kép szintén „lapos” (kontrasztszegény) lesz. Ez a
hisztogram csúcsosságán is látszik. Ebben az esetben a kontraszt emeléséhez a
hisztogram nyújtás nem megfelelő, hiszen a pixelértékek eleve széles tartományban
fordul(hat)nak elő, csak van néhány érték, mely kiugróan sok képponthoz tartozik.
Ekkor célszerű a hisztogram kiegyenlítés módszerét alkalmazni, mellyel a
pixelértékek eloszlását lehet egyenletesebbé tenni. Teljesen egyenletes eloszlás
esetén minden értéket ugyanannyi pixel hordoz, így a hisztogram oszlopai egyforma
magasak. Ezt nyilván csak az osztályok szétbontásával és az azonos értékű
képpontok egy részének átosztályozásával lehetne elérni. Azonban ezzel jelentősen
megváltozna a kép eredeti információtartalma. Ennek elkerülése érdekében az
azonos értékű pixeleknek egy osztályban kell maradniuk. Ezért az egyenletes
eloszlást csak közelíthetjük, pl. az osztályok olyan módon való összevonásával, hogy
a lehetőségekhez képest mindegyikbe körülbelül azonos számú pixel kerüljön.
A hisztogram nyújtása és kiegyenlítése is matematikai módszerekkel, függvények
alkalmazásával történik.

hisztogrammanipulacio.bmp
Miskolc Landsat 7 pankromatikus műholdképe hisztogram átalakítás előtt (fent),
hisztogram nyújtás (középen) és hisztogram kiegyenlítés (lent) után
Szűrés: A hisztogram módosítása mellett a képek „javításának” másik gyakori
módszere az ún. szűrők alkalmazása. Szűrőt használhatunk, többek között,
zajszűrésre, simításra, élesítésre, élkiemelésre, különböző statisztikai alapú
pixelérték-módosító műveletekre. Közös tulajdonságuk, hogy ún. térbeli,
„szomszédsági” elven működnek, vagyis szűrés során minden egyes képpont értéke

a saját és a vele szomszédos képpontok értékének függvényében módosul. A szűrő
ugyanis nem más, mint egy meghatározott méretű számmátrix (kernel, moving
window/mozgó ablak), mely a kép minden egyes képpontján végigmegy úgy, hogy a
képpont a mátrix közepére essen. A pixelértéket megváltoztató számítás mindig a
középső képpontra vonatkozik, a következő elven: a mátrix által lefedett
képpontoknak képezzük a mátrix megfelelő („rájuk eső”) értékeivel súlyozott
számtani átlagát és ezt az értéket rendeljük hozzá. Vagyis a képpontokat
megszorozzuk a mátrix „föléjük” eső cellájában található értékkel, majd a szorzatokat
összeadjuk és elosztjuk a mátrix celláiban található értékek összegével (vagy, ha ez
az összeg 0-a, akkor 1-gyel) és az így kapott szám (tört esetén annak egész része)
lesz a középső képpont új értéke. (Ha a végeredmény kívül esik a radiometriai
felbontás által meghatározott értékhatáron – 8 bites esetben 0–255 – akkor a pixel
értéke a számábrázolás alsó vagy felső határa lesz.) Ezután a mátrix egy képponttal
„tovább lép” (innen a „moving window” / „mozgó ablak” elnevezés) és a számítás a
következő képpontra is megismétlődik. A számításban az előző képpontok, melyekre
a szűrést már elvégeztük, még eredeti értékeikkel vesznek részt.
Néhány gyakran alkalmazott szűrő:

szuro_elesito.bmp
Élesítő szűrő (high pass filter kernel)

szuro_simito.bmp
Simító szűrő (low passfilter kernel)

szuro_elkereso.bmp
Élkereső, élkiemelő szűrő
Mindhárom ábrán az első mátrix az eredeti pixelértékeket tartalmazza, a második a szűrő, a harmadik az
eredményül kapott, szűrt képpont értékét (középső pixel).
A számítások menete a középső pixelekre:
Élesítő szűrő:
( 1) * 12 ( 1) * 61 ( 1) * 123 ( 1) * 44 16 * 110 ( 1) * 99 ( 1) * 26 ( 1) * 32 ( 1) * 142
152,625
( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 16 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)
Simító szűrő:

1 *12 1 * 61 1*123 1* 44 1*110 1* 99 1 * 26 1* 32 1 *142
1 1 1 1 1 1 1 1 1

72,111

72

152

Élkereső, élkiemelő szűrő:

( 1) * 12 ( 1) * 61 ( 1) * 123 ( 1) * 44 8 * 110 ( 1) * 99 ( 1) * 26 ( 1) * 32 ( 1) * 142
( 1) ( 1) ( 1) ( 1) 8 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

341
341
1

Balaton.gif
Az élesítés, a simítás és az élkiemelés hatása a Balaton környékének Landsat 7 hamisszínes
(RGB kompozit) műholdképén
A térinformatikai szoftverekbe „beépített” szűrők általában 3*3-as, 5*5-ös, ill. 7*7-es
mátrixok. Azonban a professzionális szoftverekben – bizonyos határok között –
megváltoztatható a méretük, sokszor az alakjuk is, sőt gyakran lehetőségünk van
saját szűrők előállítására.
A statisztikai szűrők mátrixai nem tartalmaznak számokat, melyekkel a pixelértékeket
meg kellene szorozni, hanem az általuk lefedett terület pixeleinek értékeivel
végeznek statisztikai számításokat, műveleteket és annak eredményét rendelik a
középső pixelhez. Például a mediánszűrő kiválasztja a lefedett pixelek értékei közül a
középsőt (sorba rendezi az értékeket és a középső elemet veszi).
Színtér transzformáció
A színek megjelenítésére többféle lehetőségünk van. Már volt szó az RGB
megjelenítésről, mikor is a színek a vörös, a zöld és a kék (ún. additív főszínek)
árnyalatainak keverésével állnak elő.
Azért nevezik színtérnek, mert minden szín ábrázolható egy térbeli koordináta rendszerben,
melynek tengelyein a főszínek árnyalatai (fekete–vörös, fekete–zöld, fekete–kék) vannak.
Például, ha az egyes színek erősségét (intenzitását) a tengelyeken 0–255 között ábrázoljuk,
akkor a fekete helye a színtérben 0,0,0; a fehéré 255,255,255; a pirosé 255,0,0; a zöldé
0,255,0; a kéké 0,0,255; a sárgáé 255,255,0 stb.

255

RGB.bmp
RGB színtér
(forrás: Horst Frank, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RGB_farbwuerfel.jpg)
Másik gyakori színmegadási forma a HSI (vagy HSL), mikor is a színárnyalat (Hue),
a telítettség (Saturation) és a fényesség (Intezitás, Lightness) értékekkel adjuk meg a
színeket. A színárnyalat 0–360 között, a vöröstől a zöldön át a kékig; a fényesség és
a telítettség pedig 0-1 (vagy százalékos formában 0–100 %) között változhat.

HSI.bmp
HSI (HSL) színtér
(forrás: SharkD, http://en.wikipedia.org/wiki/File:HSL_color_solid_cylinder.png)
A nyomdatechnikában a CMYK színteret alkalmazzák, a ciánkék (Cian), bíbor
(Magenta), sárga (Yellow), feketekulcs (Key) alapszínekkel. (A fekete azért kerül bele
negyediknek, mert nehéz tökéletesen kikeverni.)
Interaktív animáció: Az egérmutatót egy színskála fölött mozgatva kiírja a mutató
pozíciójában lévő színárnyalat RGB, HSI és CMYK értékeit.
A különböző színterekben készült, ill. megjelenített képek átalakíthatók
(transzformálhatók) más színterekbe. Műholdképek előfeldolgozása során gyakran
alkalmazott az RGB – HSI átalakítás kontrasztfokozás vagy a különböző geometriai
felbontású képek egységesítésének céljából.

Képkivágás, mozaikolás
Előfordulhat, hogy nem a teljes műholdképet, hanem annak csak egy részletét
kívánjuk elemezni. Ilyenkor a későbbi műveletek, számítások sebességének és

megbízhatóságának növelése érdekében célszerű a vizsgálandó részt kivágni. A
kivágás a legtöbb térinformatikai szoftverben történhet koordináták segítségével,
mikor is a kivágandó négyzet alakú képrészlet két átellenes sarkának koordinátáit
kell megadni; vagy egérmutatóval rajzolt szabályos, esetleg szabálytalan alakú
kijelölés segítségével.
Az azonos vonatkozási rendszerben lévő, de a földfelszín más-más részletéről
készült képeket, a hozzájuk tartozó koordináta információk alapján a legtöbb
térinformatikai szoftver képes helyzethűen megjeleníteni. Ha a képek szomszédos
területeket ábrázolnak, akkor egymás mellett is fognak megjelenni. Ez az
összeillesztés, mozaikolás folyamata, ami azonban nem csak egyszerű
képmegjelenítést takar, ugyanis:
» az összeillesztendő képeknek eltérő lehet a sor és oszlopszáma,
» eltérő lehet a kontrasztossága,
» lehetnek átfedések a képek között, és az egymásnak megfelelő pixelek értékei
valószínűleg nem fognak megegyezni.
Ezért az összeillesztéskor új kép készül, melynek:
» Újra ki kell alakítani a pixelhálózatát. Az új pixelek értékeit a már ismertetett
„legközelebbi szomszéd” elvével, „bilineáris interpolációval” vagy a „köbös
konvolúcióval” lehet meghatározni.
» Ki kell egyenlíteni a kontrasztját. Ez általában hisztogram segítségével történik,
vagy a kép teljes egészére, vagy csak az átfedő képrészekre.
» Meg kell határozni az átfedő képpontok helyén megjelenő új képpont értéket. Ez
történhet a képenkénti pixelértékek átlagolásával, a legkisebb vagy a legnagyobb
kiválasztásával, a legfelső kép pixelértékeinek átvételével, vagy valamilyen a régi
képpontok új pixelre eső területhányadának figyelembevételével történő számítással.

Geometriai felbontás egységesítése, összevonása
Mint arról a műholdfelvételek jellemzőinek ismertetése során már volt szó, az
ugyanazon érzékelőrendszer által készített pankromatikus képek geometriai
felbontása jobb, mint az egyes spektrális sávokban készülteké. Az ún. hőinfra (távoli
infravörös) sáv geometria felbontása pedig a leggyengébb. Előnyös lenne, ha a
pánkromatikus felvétel jó geometriai és a multispektrális felvételek jó spektrális
felbontását együtt tudnánk használni. Erre szolgál a legtöbb képelemző
térinformatikai szoftverben rendelkezésre álló lehetőség, mely a gyengébb
geometriai felbontású képeket egy jobb felbontású segítségével újramintáz.
A geometriai felbontás egységesítésére akkor is szükségünk van, ha különböző
pixelméretű képekből szeretnénk többrétegű képet készíteni, vagyis az
adatdimenziók számát növelni.

Adatdimenziók számának csökkentése
Mint azt már az előzőekben láttuk, alapvetően előnyös, a nagy spektrális felbontás,
vagyis ha több különböző hullámhossz-tartományban érzékelünk egyszerre.
Azonban ez hátránnyal is jár, ugyanis a képsávok számának növekedésével
arányosan növekszik a feldolgozandó adatok mennyisége, ami lassítja, nehézkessé
teszi a munkát. Célszerű ezért a képsávok, adatdimenziók számát csökkenteni,
mégpedig úgy, hogy az információ kinyerhetősége maximális, az információvesztés

pedig minimális legyen. Erre több módszer is rendelkezésünkre áll. A fontosabbak
közül a főkomponens elemzést, az indexek képzését és a bojtos sapka
transzformációt ismertetjük részletesebben.
A képsávok adatdimenzióknak tekinthetők, mert minden pixelnek minden képsávban
van egy értéke, ami meghatározza annak elhelyezkedését a spektrális térben. A
képsávok száma adja ennek az elméleti térnek a dimenzió számát. Ez két vagy
három képsáv esetén még könnyen elképzelhető és jól szemléltethető.

spektralis_gorbek_2_v.bmp

spektralis_ter_2d.bmp
Különböző anyagok pixelértékének elhelyezkedése a λ1 és λ2 hullámhossz (felső ábra)
által meghatározott 2-dimenziós spektrális térben.

A felső ábrán néhány anyag reflektancia (spektrális) görbéje látható, mely megmutatja, hogy az egyes
hullámhosszakon a beérkező sugárzás hány százalékát verik vissza. Szaggatott vonal jelöli a két hullámhosszt
(az egyszerűség kedvéért elméletileg végtelenül szűk hullámhossztartományt) melyben a felvétel készült. Az
ezeken a hullámhosszakon tapasztalható visszaverődés mértékét 8 biten (0–255) rögzítettük és a pixelértékeket
derékszögű koordináta-rendszerben ábrázoltuk (alsó ábra).

Főkomponens elemzés (Principal Component Analysis, PCA)
Sokszor a képsávok (adatdimneziók) számának növekedésével nem növekszik
arányosan az információtartalom. Lesznek ugyanis olyan képsávok melyek között
nagy a korreláció (együtt járás). Például az a pixel amelyik az egyik csatornán magas
értékkel bírt (világos volt) a másikon is az lesz, amelyik pedig alacsonnyal (sötét
árnyalatú) a másik képen is alacsonyabb értékű lesz.
A főkomponens analízis lényege, hogy a képsávokat lineárisan transzformáljuk úgy,
hogy a sávok közötti korreláció a lehető legkisebb legyen, majd kiválasztjuk azokat
az új sávokat, melyeken belül a pixelértékek varianciája a legnagyobb. Ezek a
főkomponensek. A későbbi elemzések során elegendő lehet ezekkel dolgozni,
hiszen a pixelek ezek segítségével lesznek a legkönnyebben és legpontosabban
osztályozhatók.
Nézzünk egy példát két képsáv esetére. Ekkor minden egyes pixelnek két értéke
van, képsávonként egy-egy. A pixelek így egy kétdimenziós koordinátarendszerben
ábrázolhatók, ahol is a tengelyek a képsávok, a pixel elhelyezkedését pedig az
értékei határozzák meg. Mint az ábrán is látható, előfordulhat, hogy a képpontok két
képsávban felvett értékei között nagy a korreláció (ha a pixel értéke az egyik sávban
nagy, akkor nagy valószínűséggel nagy lesz a másikban is).

pca_1.bmp
Képpontok elhelyezkedése korreláló képsávok alkotta 2-dimenziós spektrális térben
Az ábra a többsávos digitális képek pixelértékeinek megjelenítésére szolgáló diagramtípus, az
ún scattergram (szóródási pontdiagram), mellyel két (2D scattergram), három (3D

scattergram) ritkábban négy (4D scattergram) képsáv összetartozó képpontjainak spektrális
térben való elhelyezkedését (szóródását) szemléltethetjük. A 3D ábrázolás kétféleképpen
történhet: vagy három koordinátatengellyel meghatározott térbeli koordinátarendszerben,
vagy két tengellyel meghatározott sík koordinátarendszerben, ahol a képpontok harmadik
képsávban felvett értékét a pontok színe ábrázolja. A 4D megjelenítés ennek megfelelően
három tengellyel meghatározott térbeli koordinátarendszerben színes pontokkal lehetséges.
Forgassuk el (transzformáljuk) a koordinátarendszer tengelyeit (a képsávokat) úgy,
hogy a korreláció megszűnjön (csökkenjen). A pontos matematikai eljárást itt nem
ismertetjük, mivel a főkomponens elemzés (PCA) a legtöbb térinformatikai
szoftverben beépítve rendelkezésre áll. A módszer lényegéről elég annyit tudnunk,
hogy a képpontok intenzitásértékei által meghatározott vektorok eloszlását leíró
kovariancia mátrixból számítja ki az ún. sajátértékeket és sajátvektorokat, melyek az
új koordináta rendszert (vagyis az új képsávokat) határozzák meg.
Ezután, mint látható, az új x tengely jelölte képsávban szélesebb értéktartományban,
egymástól szétválaszthatóbban oszlanak el a pixelek (nagyobb a varianciájuk),
vagyis eben a sávban könnyebben, pontosabban osztályozhatók. Ezért ez lesz az
első komponens. Nyilván a transzformáció után is lesznek olyan pixelek, melyek
értékei az első komponensben (képsávban) megegyeznek, de más sávokban
eltérhetnek. Tehát a pixelek különbözőségét az első komponens sem határozza meg
száz százalékosan. Ezért további komponensekre (képsávokra) is szükségünk lehet
az osztályozás során. A további komponensek azonban már egyre kevésbé jellemzik
a képpontok értékeinek eloszlását. A transzformációt (PCA-t) követően a képpontok
varianciájának 90%-át általában már az első két képsávban megkapjuk.

pca_2.bmp
Főkomponens analízissel transzformált („elforgatott”) képsávok alkotta új adatdimenziók
(első és második komponens) helyzete.

A főkomponens elemzés zajszűrésre is felhasználható. A nem korreláló zaj ugyanis
az utolsó komponensekbe kerül, ahol megfelelő eljárásokkal kezelhető (pl.
simítható), majd a komponens visszatranszformálásával az eredeti kép javítható.
A műholdkép digitális kiértékelése, osztályozása során is lehetőségünk van a
képsávok számának csökkentésére, az osztályozás pontosságának növelésére. Az
irányított (felügyelt) osztályozás tanító (tréning) pixeleinek felhasználásával
diszkriminancia analízis alapú (DAFE), vagy „döntési határ” elvű „lényegkiemelést”
(feature extraction) végezhetünk.
Discriminate analysis feature extraction, DAFE
A képsávok lineáris kombinációját számítja ki, úgy hogy a tanító pixelek által
meghatározott osztályok ebben az új spektrális térben minél homogénebbek és
egymástól minél különbözőbbek legyenek, vagyis az osztályok közötti variancia és az
osztályokon belüli variancia hányadosa a lehető legnagyobb legyen. A módszer
előnye, hogy könnyen, gyorsan számolható; hátránya, hogy csökken a pontosság, ha
az osztályok középértékei között kicsi a különbség és/vagy az osztályok több
móduszúak (multimodálisak).

dafe_dbfe_1.bmp
dafe_dbfe_2.bmp
A DAFE elve
Az eredeti képsávokban (baloldalon) a training pixelek által meghatározott osztályok nem választhatók szét
egyértelműen, ugyanis köztük mindkét képsávban átfedés van. A DAFE-val transzformált képsávokban (jobbra)
az osztályok közötti átfedés csökken, az A és C osztály között az új 2. képsávban, a B és C osztály között pedig
az új 1. képsávban meg is szűnik.

Decision Boundary Feature Extraction, DBFE
Szintén a képsávok lineáris kombinációján alapuló módszer, de a számítás során a
tanító (training) pixelek alapján meghatározható osztályhatárokat veszi figyelembe.
Vagyis az osztályok között ún. döntési határt, határokat (decision boundary) számít
ki, melyek mentén azok egyértelműen elhatárolhatók a spektrális térben. Az
osztályozandó pixelek az alapján kerülnek valamely osztályba, hogy e határok mely
oldalán helyezkednek el. A módszerrel nagyobb osztályozási pontosságot érhetünk
el, mint a DAFE-val, ha az osztályok multimodálisak és/vagy az osztályközepek közel
esnek egymáshoz.

dafe_dbfe_1.bmp

dafe_dbfe_3.bmp

A DBFE elve
Az eredeti képsávokban (baloldalon) a training pixelek által meghatározott osztályok nem választhatók szét
egyértelműen, ugyanis köztük mindkét képsávban átfedés van. A DBFE konkrét határt jelöl ki az osztályok
között a spektrális térben.

Képsávok közötti mutatók (indexek) képzése
Mint azt korábban láttuk, minden anyagnak jellegzetes reflektancia görbéje van, mely
megmutatja, hogy az adott anyag (pl. növényfaj, ásvány, kőzet, talajtípus) az
elektromágneses sugárzás különböző hullámhosszain milyen mértékben nyel el,
illetve ver vissza. Ez a tulajdonság megkönnyíti a multi- és hiperspektrális
műholdképen való elkülönítésüket, esetleg felismerésüket. Előfordulhat azonban,
hogy két vagy több anyag a sugárzást egy bizonyos hullámhossz-tartományban
nagyon hasonló arányban veri vissza, ezért az adott sávban készült képen nem vagy
csak bizonytalanul különböztethetők meg. Azonban minél több hullámhossztartományban érzékelünk, annál nagyobb annak az esélye, hogy felismerjük a
vizsgált anyagok reflektancia görbéit, ezáltal azonosítsuk azokat, illetve annak, hogy
találunk olyan sávokat, melyekben eltérő mértékben vernek vissza, így azokon a
képeken egymástól is jól elkülöníthetők.
A gyakorlati életben előforduló számos azonosítási és elkülönítési problémára – a
leggyakrabban használt műholdképek spektrális felbontását is figyelembe véve – már
léteznek kipróbált és bevált módszerek. Ezek az egyes képsávok közötti egyszerűbbbonyolultabb matematikai műveletek, index-számítások, melyeknek célja az egyes
sávokban megfigyelhető intenzitáskülönbség számszerűsítése.
Gyakran használt mutatók
Az egyik legelterjedtebb a normalizált növényzeti mutató (Normalized Difference
Vegetation Index, NDVI).
Számítása: NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED)
Elvi alapja: A növények a fotoszintézishez a nagyobb energiamennyiséget szállító
látható fény hullámhossz-tartományát használják fel, míg a kisebb energiájú közeli
infravörös (Near Infrared, NIR) tartományt kevésbé. Ezért a látható fény
tartományaiban inkább elnyelnek (a műholdképen sötétebbek), míg a közeli
infravörösben inkább visszavernek (műholdképen világosabbak). Vagyis minél

nagyobb egy adott területen a mért sugárzás (a képen a pixelérték) különbsége a
látható vörösben (Red) és a nem látható közeli infravörösben (NIR), annál dúsabb és
egészségesebb növényzettel borított.
Értéke -1 ≤ NDVI ≤ 1 lehet.
Jellemző értékek:
» sűrű és egészséges növényzettel való borítottság esetén 0,3–0,8 közötti,
» felhős és havas-jeges területeken negatív érték,
» nyílt, növényzetben, planktonban gyér vízfelületek esetén nulla körüli
További indexek:
Növényzeti mutató (Ratio Vegetation Index, RVI): RVI=NIR/RED
Vegetációs különbség (Difference Vegetation Index, DVI): DVI=NIR-RED
Agyagásvány index = TM5/TM7
Vasoxid index = TM3/TM1
Hidrotermális ásványok indexe = TM5/TM7 v. TM3/TM1
A sort a „végtelenségig” lehetne folytatni, ugyanis rengeteg mutatót használnak a
gyakorlatban, és számuk az egyre újabb műholdak és érzékelők, valamint a
képsávok számának gyarapodásával nő. Magunk is bátran kísérletezhetünk indexek
képzésével.
„Bojtos sapka” (tasseled cap) transzformáció
Az eredetileg Landsat MSS és TM felvételeken való növényzetvizsgálat céljára
kidolgozott módszer a képsávok lineáris kombinációjával történő adatdimenziócsökkentés. Az eredetileg 4 (MSS), ill. 7 (TM) dimenziós adatokat 3 dimenziós térbe
transzformálják. Vagyis minden képpontnak három értéke lesz: „fényesség”
(brightness), „zöldesség” (greenness) és „nedvesség” (wetness). Mindhárom
jellemző (sajátvektor), melyek az adatdimenzió tengelyeit adják, az eredeti képsávok
súlyozott értékeinek összege. (TM érzékelővel készült felvétel esetén a hőinfra sáv
nem szerepel a számításban, csak a 6 reflexiós csatorna értékei.) A súlyokat úgy
választják meg, hogy a „fényesség” (brightness) tengely elsősorban a talaj
elektromágneses sugárzást visszaverő képességéről, a „zöldesség (greenness) a
növényzet mennyiségéről, a „nedvesség” (wetness) pedig a talaj és a növényzet
víztartalmáról adjon információt.
A transzformáció paraméterei Landsat 4 TM műholdképekre:
Brightness=0,3037*TM1+0,2793*TM2+0,4343*TM3+0,5585*TM4+0,5082*TM5+0,18
63*TM7
Greenness=-0,2848*TM1-0,2435*TM2-0,5436*TM3+0,7243*TM4+0,0840*TM50,1800*TM7
Wetness=0,1509*TM1+0,1793*TM2+03299*TM3+0,3406*TM4-0,7112*TM50,4572*TM7
A módszer elnevezése onnan származik, hogy ha a mezőgazdasági növényekről, növekedési
szakaszuk különböző állapotában készült felvételeket transzformáljuk, majd a pixelértékeket

ebben a koordináta rendszerben ábrázoljuk, jellegzetes, bojtos sapkára emlékeztető alakú
eloszlást kapunk.

Műholdfelvételek digitális kiértékelése
Irányítatlan osztályozás (unsupervised classification)
Az irányítatlan osztályozás során a pixelek csoportokba (klaszterekbe, angolul
cluster) sorolását teljes egészében valamilyen matematikai statisztikai módszerrel
végezzük. A folyamatba viszonylag kevés beavatkozási lehetőségünk van. Az
eredményül kapott osztályok (hasonló felszínrészletek) értelmezése, azonosítása
azonban már a felhasználó feladata.
Az egyik leggyakrabban használt módszer, az ISODATA (Interative Self-Organizing
Data Analysis Technique) a pixeleket spektrális távolságuk alapján sorolja
osztályokba, iteratív, vagyis ismétléses módón. A felhasználónak kell megadnia az
osztályok (klaszterek) számát, a folyamat innentől kezdve automatikus. A módszer a
pixelértékek N (a képsávok száma által meghatározott) dimenziós elméleti terében
létrehozza a megadott számú klasztert úgy, hogy azok kitöltsék a teret. Mindegyik
klaszternek kiszámítja a középértékét (ami nyilván egy vektor lesz), majd a kép
minden egyes pixelét abba a klaszterbe sorolja, melynek közepéhez a legközelebb
van. A következő ciklusban (iterációban) a klasztereket már a hozzájuk tartozó
pixelek értékei határozzák meg, melyek alapján a klaszterközepek újraszámítódnak.
Ezután a pixeleket újraosztályozza, aszerint, hogy melyik új klaszterközéphez esnek
legközelebb. A folyamat mindaddig ismétlődik, míg a pixelek meghatározott (a
felhasználó által százalékos formában megadható) része már nem sorolódik át másik
klaszterbe, vagy amíg az iteráció el nem éri az ismétlések felhasználó által
beállítható számát.
Az algoritmus elindítása előtt tehát legalább két paramétert be kell állítanunk: a
klaszterek és az algoritmus ciklusainak (iterációinak) számát. Ez utóbbi általában
kétféle módón adható meg: közvetlenül az iterácók számával, vagy közvetve az
egyes ciklusokban átosztályozódó pixelek arányával (az iteráció előrehaladtával
ugyanis az osztályok egyre kisebb mértékben változnak meg, vagyis egyre kevesebb
pixel kerül új osztályba).

Irányított osztályozás (supervised classification)
Az irányított osztályozás folyamata kisebb-nagyobb mértékben a felhasználó
felügyelete alatt áll. A felhasználó hozza létre az osztályokat és határozza meg azt,
hogy az egyes osztályokba milyen értékű pixelek kerüljenek.
Nyilván nem az összes képpontot kell egyesével valamely osztályba sorolni, hanem
csak néhány mintán keresztül „megtanítani” az algoritmust, amely ezután a teljes
képre elvégzi az osztályozást.
A folyamat lépései:
» Osztályok meghatározása és az algoritmus „betanítása”
» A betanítás pontosságának értékelése
» Osztályozás
» Osztályozás pontosságának értékelése
Az osztályok meghatározására két lehetőségünk van:

1. Előzetes és/vagy más forrásból származó ismereteink alapján tudjuk, hogy a
kiértékelni kívánt felvételen milyen objektumok (felszínrészletek) vannak, és
azoknak megfelelően alakítjuk ki az osztályokat (irányított betanítás).
2. Nincs, vagy kevés előzetes és/vagy más forrásból származó ismerettel
rendelkezünk a területről, ezért a képfeldolgozó szoftverben rendelkezésre álló
eljárásra bízzuk, hogy a pixelértékek statisztikai elemzésével létrehozza az
osztályokat (nem irányított betanítás).
A betanítás során ún. tanító (training) pixeleket jelölünk ki, melyek az egyes
osztályokat fogják meghatározni, képviselni (reprezentálni). A tanító képpontok
kijelölése történhet ún. parametrikus, ill. nem parametrikus módon.
A parametrikus módszer lényege, hogy a kijelölt pixelek statisztikai tulajdonságai,
paraméterei (pl. középérték, szórás, kovariancia) lesznek a meghatározók az
osztályozás során, vagyis azok alapján fogja az algoritmus eldönteni a felvétel
minden egyes képpontjáról, hogy melyik osztályba tartozik. A kijelölésük történhet:
3. A képen valamilyen szabályos és/vagy szabálytalan alakzattal (alakzatokkal)
kijelöljük (bekeretezzük) azokat a felszínrészleteket (képpontokat), melyek egy
osztályba tartoznak.
4. Kijelölünk egy pixelt, melynek a képsávonkénti értékei meghatároznak egy pontot
az N dimenziós spektrális térben, és ehhez a ponthoz, mint osztályközéphez
soroljuk a tőle valamilyen elven meghatározott spektrális távolságon (pl.
szórásértéken) belül eső pixeleket, melyek így egy osztályt képviselnek.
A parametrikus módszer az irányított és a nem irányított betanítás során egyaránt
felhasználható.
A nem parametrikus tanító pixeleket csak az irányított betanítás során
alkalmazhatjuk. Ekkor a spektrális térben konkrét pixelértékek megadásával jelöljük
ki az osztályok határait.
A tanító pixelek meghatározásánál, kiválogatásánál célszerű néhány, az osztályozás
pontosságát befolyásoló tényezőt figyelembe venni:
» A tanító pixelek és/vagy a képsávok számának növelésével elvileg növelhető az
osztályozás pontossága. Azért csak elvileg, mert a két tényező (úm. pixelek száma,
képsávok száma) szorosan összefügg (Hughes-szabály). Minél több képsávot
használunk fel az osztályozáshoz, osztályonként annál több tanító pixelre van
szükségünk. Van egy, a képsávok száma alapján meghatározott, minimális
pixelszám, ami alatt a pontosság nem megfelelő és/vagy az osztályozási algoritmus
le sem futtatható. A tanító pixelek számának növelésével az elérhető pontosság
növelhető, de a pixelszám egy határon túli növelésével már nem érünk el jelentős
pontosságnövekedést. Például terepi felmérés alapján 5 tanító pixelt tudunk kijelölni,
ekkor a legnagyobb osztályozási pontosságot 3 (megfelelően megválasztott) képsáv
alkalmazásával érhetjük el. Ha kevesebb vagy több sávot használunk, a pontosság
csökken. A grafikonról azonban az is leolvasható, hogy ha az osztályozáshoz 5
képsávot kívánunk felhasználni, akkor 50–100 tanító pixellel már megfelelő
pontosságot lehet elérni. A pixelek számának növelésével nő a pontosság, de 1000
pixel alkalmazása csak néhány százalékos pontosság növekedést fog jelenteni, ami
nem biztos, hogy megéri a pixelek kijelölésével járó többletmunkát, többletköltséget.

Hughes.bmp
Az osztályozás pontosságának összefüggése a képsávok (általánosan a mérési szintek) és a
tanító (training) pixelek (általánosan a mintaelemek) számával (forrás: Hughes, G.F. 1968:
On the Mean Accuracy of Statistical Pattern Recognizers – IEEE Transactions on
Information Theory, vol. IT-14, pp. 55–63.)
» A tanító pixelek jól képviseljék (reprezentálják) az osztályt. Törekedjünk arra, hogy
az adott osztály minden pixelértéke a megfelelő arányban szerepeljen a tanító
pixelek között. Például búzatábla osztály tanító pixelei között ne csak a jól fejlett, dús
táblák területéről gyűjtsünk pixeleket, hanem a gyérebb, esetleg kevésbé fejlett
(stresszes), zavartabb táblákéból is. Így elkerülhető, hogy azok más osztályba
kerüljenek.
» Lehetőleg minden pixelérték tartozzon valamely osztályhoz. Például növényzeti
térkép készítésekor az utak nem térképezendő elemek, mégis célszerű számukra
külön osztályt létrehozni, elkerülve, hogy pixeleik valamely növényzeti osztályba
sorolódjanak, vagy osztályozatlanok maradjanak.
A betanítás pontosságának értékelése
Mielőtt elvégeznénk a számítás- és időigényes osztályozást célszerű megvizsgálni,
hogy a kijelölt tanító pixelek milyen pontossággal teszik azt lehetővé. Ennek
értékelésére szoftverenként eltérő lehetőségek állnak rendelkezésre. A
leggyakoribbak:
» Az ún. alarm réteg készítésével összevethetjük a tervezett osztályozás eredményét
az eredeti adatokkal. Eredményként új réteg kerül az űrfelvétel fölé, melyen az
osztályozás feltételeinek megfelelő képpontok új színnel jelennek meg.
» A tanító pixelek által kijelölt klaszterek elválaszthatóságának vizsgálata a
klaszterek közötti spektrális távolság mérésén alapul. Elvégezhető bármelyik
képsávban, bármely két klaszter között. Ezáltal kiszűrhetők azok a képsávok,
melyekben a klaszterek nem (vagy csak nehezen) választhatók szét, ill. azok a
klaszterek melyek túl közel vannak egymáshoz. Az ilyen képsávok esetleg el is
hagyhatók, a klaszterek pedig össze is vonhatók.

» Az osztályok esetleges átfedése a spektrális térben pontatlanná teszi az
osztályozást. Minél nagyobb az átfedés két vagy több osztály között, azok annál
hasonlóbbak egymáshoz, és az osztályozás annál kevésbé egyértelmű. Az osztályok
és azok átfedései néhány képfeldolgozó szoftverben grafikusan is megjeleníthetők.
Ekkor a szoftver a tetszőlegesen kiválasztott két képsáv által meghatározott sík
koordinátarendszerben (osztályközép és szórás alapján számolt) ellipszissel
ábrázolja az osztályokat.
» A kontingencia mátrix százalékos formában mutatja meg, hogy a tanító pixelek az
osztályozáskor melyik osztályba kerülnek. Ugyanis a tanító pixelek csak a klaszterek
létrehozásához kellenek, de nem biztos elemei lesznek az adott osztálynak. A teljes
kép osztályozásakor azok is osztályozódnak. Nyílván, arányaiban minél több tanuló
pixel kerül a saját osztályába, annál pontosabb az osztályozás (annál jobban sikerült
a tanító területeket kijelölnünk).
Osztályozás
Az osztályozás során egy algoritmus a kép minden egyes pixelét elemzi,
összehasonlítja a tanuló pixelekkel és a megfelelő osztályba sorolja. Az egyes
algoritmusok az elemzés (összehasonlítás) módjában térnek el.
A parametrikus módszerek közül:
» A legkisebb spektrális távolság módszere az osztályozandó pixelt abba az
osztályba sorolja, melynek tanuló pixelei értékének átlagához (osztályátlag) a
spektrális térben a legközelebb van. Viszonylag gyors módszer, de hátránya, hogy
érzéketlen az egyes osztályokat meghatározó tanuló pixelek értékeinek
változatosságára (varianciájára). Így előfordulhat az, hogy nagy változatosságú
osztályok (pl. település) alulreprezentáltak lesznek, vagyis kevés pixel sorolódik
hozzájuk, mivel valamely szomszédos osztály középértékéhez közelebb esik.
Viszonylag homogén osztályok (pl. tó) esetén a fordítottja is megtörténhet, vagyis az
osztály túlreprezentált lehet.
» A Mahalanobis távolság módszere szintén a spektrális távolságok alapján működik,
de az osztályátlagok helyett a tanuló pixelek értékei alapján számított kovariancia
mátrixot használja. A módszer legfőbb előnye az előzővel szemben, hogy figyelembe
veszi az osztályokon belüli pixelérték változatosságot, ezért kisebb az alul- és a
túlreprezentáltság valószínűsége.
» A legnagyobb valószínűség (maximum likelihood) módszere valószínűségi alapon
„dönti el”, hogy a pixel mely osztályba kerüljön. A számításban az egyes osztályok
egyenlő vagy eltérő (Bayes-f. módszer) súllyal szerepelhetnek. A súlyozásról a
rendelkezésünkre álló egyéb ismeretek alapján dönthetünk. A módszer szintén
figyelembe veszi az osztályokon belüli változatosságot, de a számítás bonyolultsága
miatt igen lassú (minél több a képsáv, annál lassabb). Hátránya, hogy csak akkor ad
jó eredményt, ha az egyes képsávok pixelértékei normális eloszlásúak, előnye, hogy
ebben az esetben viszont a legpontosabb a három módszer közül
A leggyakoribb nem parametrikus osztályozási módszerek:
» A paralellepipedon módszer szerint egy pixel akkor tartozik az adott osztályba, ha
annak alsó és felső határa közé esik. Az N-dimenziós térben így kijelölt osztályok
(térrészek) N-dimenziós testként, parallelepipedonként foghatók fel. Az alsó és a
felső határ lehet:
~ a tanító pixelek képsávonkénti legkisebb és legnagyobb értéke az osztályban,

~ a tanító pixelek képsávonkénti átlagértéke és annak valamekkora szórású
környezete,
~ a tanító pixelek értékeinek és valamilyen más forrásból származó információk
ismeretében a felhasználó által megadott tetszőleges érték.
Előfordulhat, hogy az osztályok metszik egymást, így az osztályozandó képpont több
osztályba is tartozhat. Ekkor a pixel (a felhasználó döntésének megfelelően)
maradhat osztályozatlan vagy a magasabb rangú tanítóval képviselt osztályba
kerülhet vagy parametrikus módon osztályozódhat. Ha azonban az osztályok nem
töltik ki a spektrális teret, akkor előfordulhat, hogy a pixel egyikbe sem esik bele,
ekkor dönthetünk úgy, hogy osztályozatlan marad, vagy parametrikusan
osztályozzuk.
» A térbeli alakzat (feature space) módszer elve a paralellepipedonéval egyezik,
azzal a különbséggel, hogy a határok teljesen tetszőlegesek lehetnek.
Az osztályozás pontosságának értékelése
Miután lefutott az osztályozó algoritmus és elkészült a tematikus állomány, felmerül
az igény, hogy valamilyen módon ellenőrizzük, értékeljük az eredményt. Ezt
megtehetjük ún. pontosság becsléssel és/vagy küszöbérték vizsgálattal.
Az osztályozott állomány pontosságáról úgy kaphatunk számszerűsített képet, ha
annak néhány véletlenszerűen kiválasztott pixelét összehasonlítjuk.
Az ún. küszöbérték levágásának módszerével azokat a pixeleket határozzuk meg és
soroljuk át egy külön kategóriába, melyek valószínűleg rosszul osztályozottak. Ezek
legvalószínűbben azok a képpontok melyek spektrális távolsága legnagyobb az
osztályuktól. Hogy pontosan melyek ezek, azt a legkisebb távolság, a Mahalanobis
távolság és a legnagyobb valószínűség módszerével történő osztályozás során
készíttethető (választható lehetőség a szoftverekben) ún. távolság állomány
elemzésével lehet eldönteni. Ez egy olyan egysávos raszteres állomány, mely
minden pixelének értéke megegyezik a műholdfelvétel megfelelő pixelének saját
osztályától való spektrális távolságával. Ha ennek a távolság állománynak
megjelenítjük a hisztogramját, akkor grafikusan is eldönthetjük, hogy mennyi az a
viszonylag kevés pixel, mely a grafikon végéről „levágható”.

Műholdképelemzés a gyakorlatban (Műholdképelemzés
MultiSpec programmal)
A műholdfelvétel elemzés elméleti alapjainak megismerése után lássuk, hogyan is
történik mindez a gyakorlatban. A következő fejezetekben egy egyszerűen kezelhető,
de jól alkalmazható szoftver segítségével, példákon, feladatokon keresztül mutatjuk
be a műholdképelemzés és kiértékelés fontosabb lépéseit, módszereit.
Műholdképek a világhálón számos helyen ingyenesen is elérhetők. A Landsat
műholdak által készített felvételek, pl. a …. címről, regisztráció után letölthetők.
Annak érdekében, hogy az alábbiakban bemutatásra kerülő feladatokat a
gyakorlatban is végig lehessen követni, a tananyaghoz mellékeltük a mintaállományt,
mely a fent említett címről letöltött – a Landsat 7 műhold által 2000. 08. 20-án
készített 187-027-as számú – műholdfelvétel részlete (kivágata). Javasoljuk a kedves
olvasónak, hogy töltse le a mintaállományt, és lehetőség szerint maga is csinálja
végig a példafeladatokat.

A MultiSpec műholdképelemző szoftver
A MultiSpec a Purdue Egyetemen (Amerikai Egyesült Államok, Indiana, West
Lafayette) kifejlesztett, műholdképek kiértékelésére szolgáló ingyenes program.
Letölthető
a
fejlesztők
egyetemi
honlapjáról
(https://engineering.purdue.edu/~biehl/MultiSpec/).
A szoftver telepítést nem igényel. A Windows operációs rendszereken futó változatot
elindítani, a letöltött állomány kicsomagolása után, a MultiSpecW32.exe fájllal lehet.
A szoftver ablakos felépítésű és elrendezésű grafikus felülettel rendelkezik.
Elindítása után három ablak jelenik meg:
» a legnagyobb a „főablak” (maga a program) legfelül a menü- és ikonsorral;
» a „Text Output” (szöveges eredmények) ablak, melyben a végrehajtott műveletek
eredményeiről kapunk szöveges tájékoztatást;
» és egy információs ablak, melyben többek között a program névjegyét, a szerzői
jogi információkat és a számítógépünk néhány tulajdonságát jeleníti meg. Ez néhány
másodperc múlva eltűnik, előhívni a „Help” (segítség) legördülő menü „About
MultiSpec…” (a MultiSpecről…) menüjével lehet.

A példafeladat
Készítsük el a Bükkalja Harsány és Bükkaranyos közötti részének felszínborítottság
térképét műholdfelvétel alapján!
A feladat megoldásához először meg kell ismernünk a szoftver képkezelési
lehetőségeit (kép megnyitása, elmentése, képerősítés, képkivágás stb.), melyek
segítségével a műholdfelvételt előkészítjük a kiértékelésre, majd a MultiSpecben
rendelkezésre álló digitális kiértékelő eljárásokkal osztályozzuk a képet. A
bemutatásra
kerülő
lépések
nyilvánvalóan
a
szoftverre
jellemzőek
(szoftverspecifikusak), azonban a műveletek és eljárások jelentős része más
műholdképelemző szoftvereben is rendelkezésre áll, sőt sokszor a programok is
nagyon hasonló logikával épülnek fel.

Műholdkép betöltése és megjelenítése
Nyissuk meg a mintaállományból a „bukk_band1.tif” fájlt!
A mintaállományban a képsávok külön-külön fájlként találhatók meg, ahogy a honlapról is
letölthetők. A fájl nevében a „band1” azt jelenti, hogy ez az első képsáv, mely a látható fény
kék hullámhossz-tartományában készült. (A Landsat 7 műhold csatornáit lásd itt.)
1. Műholdkép megnyitására a „File” (fájl) legördülő menü „Open Image…” (kép
megnyitása…) menüpontját, vagy az ikonsor nyitott mappát ábrázoló gombját
használhatjuk.
2. A fájl kikeresése és a megnyitás jóváhagyása után a „Set Display Specification
for:” (megjelenítési beállítások) felugró ablakban tudjuk a kép megjelenítésének
módját beállítani.

Set_display_ablak.bmp
A megjelenítési beállítások ablak
» Az „Area to Display” (megjelenítendő képrészlet) ablakrészben a kép
megjelenítendő részletét lehet beállítani sor- és oszlopszám szerint. Meg kell adni az
első („Start”) és utolsó („End”) megjelenítendő sor („Line”) és oszlop („Column”)
számát, valamint azt, hogy minden hányadik oszlop és sor jelenjen meg („Interval”).
Ha a szoftver által felkínált beállításon nem változtatunk, akkor a kép teljes
területének minden oszlopa és sora megjelenik.
» A „Dispay” (megjelenítés) ablakrész „Type” (típus) legördülő listájából a csatornák
száma és színezése állítható be. Választható lehetőségek:
» 1-Channel Thematic: egy csatornás tematikus kép
» 1-Channel Grayscale: egy csatornás, szürkeárnyalatos megjelenítés
» 2-Channel Color (R-G): két csatornás színes megjelenítés (vörös-zöld
kompozit)
» 2-Channel Color (G-B): két csatornás színes megjelenítés (zöld-kék kompozit)

» 2-Channel Color (R-B): két csatornás színes megjelenítés (vörös-kék
kompozit)
» 3-Channel Color: három csatornás színes megjelenítés (vörös, zöld, kék
kompozit)
» Side by Side Channels: képsávok egymás melletti, szürkeárnyalatos
megjelenítése (lásd később).
» Attól függően, hogy milyen megjelenítést választunk további beállítási lehetőségek
jelennek meg. A képsávok egymás melletti megjelenítését („Side by Side Channels”
menüpont) választva eldönthetjük, hogy mely csatornákat kívánjuk látni. Az egy
csatornás megjelenítéseknél a csatornát kell kiválasztanunk, míg a többcsatornás
színes megjelenítéseknél azt kell meghatároznunk, hogy melyik színt melyik
képsávhoz (csatornához) rendeljük (lásd később). Jelen esetben csak egy
képsávunk van, ezért csak monokromatikus megjelenítésre van lehetőségünk.
» A „Magnification” (nagyítás) mezőben a megjelenő kép nagyításának
(kicsinyítésének) mértékét lehet megadni.
» Az „Enhancement” (képerősítés) ablakrészben a képmegjelenítés minőségét tudjuk
befolyásolni (lásd később).
3. Ne változtassunk a felkínált (alap)beállításokon, hagyjuk jóvá azokat (nyomjuk
meg az „OK” gombot)!
4. Még mielőtt megjelenne a kép, újabb ablak bukkan fel („Set Histogram
Specifications” [hisztogram beállításai]) melynek segítségével a kép (illetve annak
kijelölt részéről) hisztogram és statisztika készíthető. A statisztikai összegzés a
„List histogram summary” (hisztogram összegzés) kapcsoló bejelölésével a
szöveges eredmények („Text Output”) ablakban ki is íratható.

Histogra
m_summary.bmp
A képsáv fontosabb statisztikus adatai

A hisztogram külön fájlban eltárolódik, így a kép következő betöltésekor ez az ablak
már nem jelenik meg.
Ezután a műholdkép első csatornája (képsávja) szürkeárnyalatos (monokróm)
formában megjelenik.

Alapvető műveletek a képen
A képen nagyítani/kicsinyíteni az ikonsor nagy hegyet/kis hegyet ábrázoló gombjával
tudunk. Ha a nagyítás/kicsinyítés lépésközének mértékét túl nagynak találjuk, akkor a
„Ctrl” billentyű nyomva tartása mellett használjuk a gombokat – ekkor a
méretváltozás mértéke tizedére csökken! A kurzorral a kép egy részletét
bekeretezéssel ki is jelölhetjük, ekkor a nagyítás során a kijelölt terület kerül a
megjelenítés közepére. Az ikonsor X1 gombjával a kép – pixelekben értve – valódi
méretében jeleníthető meg.
Amennyiben a képet nagyobbra nagyítottuk, mint az ablak, melyben megjelenik,
akkor az ablak jobb szélén és az alján található görgetősávokkal, illetve az egér
középső gombjának segítségével tudjuk mozgatni.
Mint már említettük kijelölni legegyszerűbben közvetlenül a képen, az egérgomb
nyomva tartása mellett, az egérmutatóval lehet. Ez azonban sok esetben nem
megfelelően pontos módszer. Ilyenkor használjuk az „Edit” (szerkesztés) legördülő
menü „Edit Selection Rectangle…” (kijelölő négyzet szerkesztése) menüpontját. A
felbukkanó ablakban sor- és oszlopszám, vagy koordináták megadásával lehet a
kijelölő téglalapot létrehozni, illetve a már létező kijelölést módosítani.

Edit_selection_rectangle_ablak.bmp
A kijelölés létrehozására, módosítására szolgáló ablak
A „Units” (mértékegységek) legördülő menüben a kijelölés kiterjedésének mértékegysége választható ki (jelen
esetben sor- és oszlopszám). Ez alatt a jelenlegi kijelölés vízszintes (x irányú) kiterjedése olvasható, -tól -ig
formában, ami alá az új értékek írhatók be. Az alsó két sor ugyanez a függőleges (y irányú) kiterjedésre
vonatkozóan.

A kijelölés megszüntetésére mindig az „Edit” (szerkesztés) legördülő menü „Clear
Selection Rectangle” (kijelölő téglalap törlése) menüpontját, vagy a billentyűzet

„Delete” (törlés) gombját használjuk! A kijelölés látszólag akkor is megszűnik, ha az
egérrel lekattintunk arról, valójában ilyenkor új kijelölés jön létre, ami lehet, hogy csak
egy pixelnyi nagyságú, ezért kisebb nagyításban észrevehetetlen.
A műholdképen való pontosabb tájékozódást segíti a „View” (nézet) legördülő menü
„Coordinates View” (koordináták megjelenítése) menüpontja. Kiválasztásával a képet
megjelenítő ablak fejléce megváltozik: az egérmutató pillanatnyi helyzetének
koordinátái, az esetleges kijelölés nagysága és a megjelenítés méretaránya jelenik
meg rajta. Az adatok mértékegységét két legördülő listából választhatjuk ki, melynek
tartalma a műholdképhez rendelt vetületi- és térképi koordinátarendszertől függ. Az
alapértelmezett mértékegység – mely vetületi- és térképi koordinátarendszertől
független – a sor- és oszlopszám (egérmutató pozíciója) és a pixelszám (kijelölés
nagysága).

Coordinates_View.bmp
A műholdképet megjelenítő ablak „Coordinates View” nézettel
Az első legördülő listából választható ki, hogy a kurzor pozíciója milyen mértékegységben jelenjen meg
(esetünkben sor- és oszlopszám szerint). Az első két szám a kurzor pillanatnyi helyzetét jelzi: a felső
vízszintesen (x tengelyen), az alsó függőlegesen (y tengelyen). A második két szám a kijelölés terjedelmét
mutatja: a felső szám vízszintes (x), az alsó függőleges (y) irányban, -tól -ig formában. A következő szám a
kijelölés méretét mutatja (jelen esetben a kijelölt pixelek számában – „Number pixels” – megadva), melynek
mértékegysége a következő legördülő listából választható ki. A fejléc utolsó száma a megjelenítés méretaránya
(„Scale”), mely a kép nagyításával/kicsinyítésvel változik.

A kép fontosabb jellemzőinek lekérdezése
A kép legfontosabb jellemzőiről a „Processor” legördülő menü „Utilities” almenüjének
„List Image Description” (kép jellemzőinek listázása) menüpontjával kapunk
szöveges leírást, ami a „Text Output” (szöveges eredmények) ablakban jelenik meg.

A „bukk_band1.tif” műholdkép fontosabb tulajdonságait megjelenítő ablak
Az első szakaszban többek között a fájl neve, formátuma („File format”), a műholdkép típusa („Image type”), a
képsávok tárolásának módja („Band interleave format”), az adattípus („Data type”; jelen esetben Integer, vagyis
egész szám), az adatok előjelessége („Signed data”), pixelsorok száma („Number of lines”), pixeloszlopok
száma („Number of columns”), csatornák száma („Number of channels”), az adattárolás mélysége, vagyis a
bájtok („Number of bytes”) és bitek („Number of bites”) száma kerül kiírásra.
A második szakaszban a képsáv térbeli tulajdonságairól kapunk információt („Planar Map Parameters”): a bal
felső képpont középpontjának x és y koordinátájáról („x-map” és „y-map coordinate for center of upper-left
pixel”), a képpontok méretéről („horizontal pixel size per pixel” és „vertical pixel size per pixel”) és a
mértékegységről („map units”).
A harmadik szakaszban a koordináta- és vetítési rendszerének adatai jelennek meg („Grid Coordinate System
Parameters”): jelen esetben a UTM vetületi rendszer északi 34. zónájának paraméterei.
A negyedik egységben a vetítés alapfelületének fontosabb jellemzőit látjuk („Geodetic Model Parameters”):
jelen esetben a WGS 84 (World Geodetic System 1984) forgási ellipszoid fél nagy- és fél kistengelyének mérete
méterben.

Pixelméret módosítása és képsávok egyesítése
Töltsük be egyesével a többi képsávot is, úgy, hogy nem változtatunk a megjelenítés
alapbeállításain! Már első ránézésre is szembeötlő különbségek tűnnek fel a
képsávok között: eltérő az árnyaltságuk és a részletességük.
Az árnyalatbeli különbözőség oka részben az, hogy a megegyező (ugyanazon
területet lefedő) pixelek értékei képsávonként eltérőek, így a szürke más-más
árnyalatai rendelődtek hozzájuk.

Részletességben két képsáv tér el a többitől, a 6-os (termális) csatorna kisebb, és a
8-as (pánkromatikus) nagyobb térbeli felbontásával. Kérdezzük le e két csatorna
tulajdonságait is! Látjuk, hogy a termális csatorna felbontása 60, míg a
pánkromatikusé 15 méter.
A műholdképet egy képsáv segítségével is kiértékelhetjük, de mint látjuk (és
korábban már tanultuk) minden csatornán más-más információt kapunk a felszínről,
ezért célszerű az interpretációt több képsáv felhasználásával végezni. Ehhez
azonban többsávos (multispektrális) műholdképre van szükségünk. Ezeket a
világhálóról is letölthetjük, de az egyes (általunk kiválasztott) képsávok egyesítésével
magunk is előállíthatjuk.
Készítsünk multispektrális műholdképet az első hét csatorna egyesítésével (vagyis
csak a pánkromatikus sáv maradjon ki, mivel az túl széles hullámhossz-tartományt
fog át)!
Mielőtt a külön fájlban lévő képsávokból összeállítanánk a többcsatornás
(multispektrális) műholdképet, a képsávok térbeli felbontását egységesítenünk kell.
Célszerű a gyengébb térbeli felbontású termális csatorna felbontását (60*60méteres
pixelméret) a többi csatornához igazítva „megjavítani”, finomítani (30*30 méteres
pixelméret).
1. Nyissuk meg azt a képet melynek a térbeli felbontását referenciaként szeretnénk
használni! Legyen ez az első csatorna!
A gyorsabb munka érdekében a referenciakép megjelenítését el lehet hagyni. A kép
megnyitása után felbukkanó „megjelenítési beállítások” ablaknál válasszuk a „Cancel”
(mégsem) gombot. Megjelenik egy üres ablak, melyhez a kép csak társítva van (ezt az ablak
fejlécében olvasható fájlnév jelzi is), de nem látszik benne.
2. Nyissuk meg a módosítani kívánt képet! Győződjünk meg róla, hogy ez az ablak
az aktív!
3. Válasszuk a „Processor” legördülő menü „Reformat” (átalakítás) almenüjének
„Rectify Image...” (kép helyesbítése) menüpontját!
4. A felbukkanó ablak jobb oldalán lévő két kapcsoló közül az alsó, „Reproject”
feliratút jelöljük be, és az alatta található legördülő listában állítsuk be azt a
(referencia)képet, melynek térbeli tulajdonságaihoz kívánjuk igazítani a
módosítandó képünket (ez jelen esetben a „bukk_band1.tif”)!
Az ablak jobb oldalán található felső kapcsolóval („Translate, Scale and/or Rotate” = eltolás,
méretezés és/vagy forgatás) a kép síkban eltolható, átméretezhető, elforgatható. Az ablak bal
oldalán a kép módosításának beállításai találhatók. Az „Input Image Settings” (eredeti kép
beállításai) ablakrészben a módosítani kívánt képrészlet adható meg oszlop és sor alapján; az
„Output Image Options” (módosított kép beállításai) ablakrészben a létrejövő, módosított kép
térbeli tulajdonságainak tárolási módja („Header” legördülő ablak), az esetlegesen (pl.
elforgatáskor) létrejövő háttér pixeleinek értéke („Background value”) és többcsatornás kép
esetén a módosítandó csatorna („Channels” legördülő ablak) állítható be.

Rectify_ablak.bmp
Műholdkép helyesbítésének („rektifálásának”) beállításai
Nem szükséges változtatnunk az alapbeállításokon, ugyanis az átalakítást a teljes
képre el kívánjuk végezni, és a „GeoTiff” fájlformátum is megfelelő, mivel szinte
minden térinformatikai szoftver jól kezeli. Ezért az „OK” gomb megnyomása után már
csak a módosított kép nevét és elmentésének helyét kell megadnunk. Az új képsáv
neve legyen, pl. „bukk_band6_30”, utalva a megváltozott, 30 méteres térbeli
felbontásra!
Rectify.swf
A képsávok egyesítésének lépései:
5. Nyissuk meg az első képsávot, a „bukk_band1.tif” nevű fájlt!
A gyorsabb munka érdekében a kép megjelenítését ezúttal is el lehet hagyni.
6. A többi képsáv hozzáadásához ismét a „File” legördülő menü „Open Image…”
(megnyitás) menüpontját használjuk, de most a felnyíló ablak bal alsó sarkában
pipáljuk be a „Link to active image window” (aktív ablakhoz kapcsolás) kapcsolót,
melynek segítségével a következő kép logikailag az előzőhöz rendelődik. A képek
most sem válnak láthatóvá, de az ablak bal alsó sarkában megjelenő felirat
(„Select File 2 to Link” [második csatolandó kép kiválasztása]) szerint most már a
második logikailag hozzárendelendő képet lehet megnyitni, majd a harmadikat,
majd a negyediket és így tovább. Amennyiben az összes rétegelendő képet
(képsávot) egyesével megnyitottuk, a „Cancel” (mégsem) gomb megnyomásával
fejezhetjük be a műveletet.

Megnyitas_egyesitesre.bmp
Képsávok megnyitása egyesítésre
Ügyeljünk a bal alsó sarokban lévő jelölőnégyzetre!

A többcsatornás kép fizikailag még nem készült el, az egyes csatornák még csak logikailag
lettek egyesítve, de a kép a „Processor” legördülő menü „Display image…” (kép
megjelenítése…) menüpontja segítségével már meg is jeleníthető.
Fontos tudnunk, hogy a fájlok kiválasztásának sorrendje meghatározza az elkészülő
multispektrális kép képsávjainak sorrendjét. Ezért a későbbi kavarodások elkerülése
érdekében tartsuk be a sávok (műholdra jellemző) eredeti sorrendjét!
7. A logikailag egyesített rétegek többcsatornás képpé való alakításához a
„Processor” legördülő menü „Reformat” (átalakítás) almenüjének „Change Image
File Format…” (fájlformátum megváltoztatása) menüpontját használhatjuk.
A megjelenő „Set Image File Format Change Specifications” (fájlformátum
megváltoztatásának beállításai) ablak felső két sorában a módosítandó/elmentendő kép
fontosabb jellemzőit látjuk („Lines”-sorok száma; „Columns”-oszlopok száma; „Channels”képsávok száma; „Data value type”-pixelértékek számformátuma; „Band format”-képsávok
tárolásának módja), melyek az ablak különböző részein meg is változtathatók:
Az „Output file” (eredmény fájl) legördülő lista menüpontjaival megválasztható, hogy az
átalakítás eredménye új fájlként („New file”) kerüljön elmentésre, vagy valamely már létező
állományhoz legyen hozzácsatolva („Append to”), esetleg valamely már létező kép részét
(vagy egészét) módosítsa („Modify Part”). Az első lehetőséget választva a későbbiekben az új
fájl nevét és elmentésének helyét, még a két utóbbi menüpont valamelyikét kijelölve a
módosítandó kép nevét és helyét kell megadnunk.
Az „Area to Format” (átalakítandó képrészlet) ablakrész a fájl megnyitásakor felbukkanó
ablak megfelelő részével megegyező. A kép átalakítandó/elmentendő részletét lehet beállítani

sor és oszlopok szerint. A képrészletet grafikusan, az egérkurzor segítségével a képen is
kijelölhetjük, ekkor a kijelölés kiterjedésének adatait az ablakrész piktogramjának
megnyomásával tudjuk beolvasni a táblázatba.
A „Transform Data…” (adatok átalakítása) kapcsolót bejelölve új ablak bukkan fel, melyben
a képsávokkal és a képsávok között lehet műveleteket végezni (lásd később).
A „Data value type” (számábrázolás módja) legördülő listából a pixelértékek tárolásának
módját tudjuk kiválasztani. A bitszám azt jelenti, hogy hány biten tárolódjon a pixelérték, a
„signed” az előjeles, az „unsigned” az előjel nélküli, az „integer” a tizedesek nélküli egész
értékek, míg a „real” a tizedes számos tárolást jelenti
A „Band format” legördülő listából a többsávos képek tárolásának módját választhatjuk ki.
A „BIL-Band Interleave by Line” mód szerint a kép tárolása sorokként történik, vagyis az
első képsáv első sora után a második képsáv első sora, majd a harmadik képsáv első sora stb.
következik.
A „BSQ-Band Sequential” mód alapján a képsávok egymás után kerülnek eltárolásra.
A „BIS-Band Interleave by Sample” technika a képsávok pixeleit tárolja el sorban, vagyis az
első képsáv első sorának első pixele után a második képsáv első sorának első pixele
következik stb.
A „Channels” (csatornák) legördülő menüben állíthatjuk be, hogy a módosítás/tárolás az
összes képsávot érintse („All” menüpont) vagy csak egy részüket („Subset…” menüpont). Ez
utóbbit választva egy újabb ablak jelenik meg, amelyben a a kívánt csatornák kijelölhetők.
Az „Invert bottom to top” (fejreállítás) kapcsolóval a kép függőleges irányú, az „invert right
to left” (oldalcsere) kapcsolóval pedig a vízszintes irányú tükrözését választhatjuk.
A „Header” (fejléc) legördülő menüből a fájlhoz kapcsolódó, annak helyes megnyitását
lehetővé tévő információk (pl. képsávok tárolásának módja, pixelméret, csatornaszám,
vonatkozási rendszer) tárolásának módját választhatjuk ki. Manapság ennek egyre kisebb a
jelentősége, mert a különböző térinformatikai szoftverek képesek egymás fájlformátumát
megfelelően kezelni.

Change_file_format_ablak.bmp
A megváltoztatott fájl tulajdonságainak beállítására szolgáló ablak

8. Hagyjuk változatlanul a beállításokat (ahogy az ábrán is látható), majd az „OK”
gomb megnyomása után mentsük el az egyesített képsávokból álló fájlt
„bukk_band1_7.tif” néven!
Retegeles.swf

Többcsatornás (multispektrális, hiperspektrális) műholdkép
megjelenítése
Töltsük be és jelenítsük meg a képsávok egyesítésével készült 7 csatornás
multispektrális képet!
Mivel ez már többcsatornás kép, a „Set Display Specification for:” (megjelenítési
beállítások) ablak „Display” (megjelenítés) ablakrészében a program már eleve a „3Channel Color” (három csatornás színes kompozit) megjelenítést ajánlja fel. A három
színhez alapértelmezésként rendelt csatornákat tetszőlegesen megváltoztathatjuk.
Kísérletezzünk bátran! (A megjelenítési beállítások ablak a „Processor” legördülő
menü „Display image…” [kép megjelenítése] menüpontjával bármikor
megjeleníthető.)

haromcsatornas_hamisszines.bmp
A multispektrális kép hamisszínes megjelenítése
Az alapértelmezett csatornakiosztással hamisszínes megjelenítést kapunk. Ha a valóságban látható színekhez
hasonlóan (valósszínesben) szeretnénk látni a képet, használjuk a 3, 2, 1 csatornakiosztást!

Lehetőségünk van a csatornák kibontására, a képsávok egymás melletti
megjelenítésére is. Válasszuk a „Type” (megjelenítés módja) legördülő listából a
„Side by Side Channels” (csatornák egymás melletti megjelenítése) menüpontot! Az
ablakban ekkor új legördülő menü jelenik meg, melyben beállíthatjuk, hogy minden
csatornát látni akarunk („All” menüpont), vagy csak egy részüket („Subset…”
menüpont). Amennyiben ez utóbbit választjuk, a felbukkanó „Select Channels”
(csatornaválasztó) ablakban adhatjuk meg, melyek jelenjenek meg.

Side_by_side_channels_ablak.bmp
Multispektrális műholdkép csatornáinak kibontása
Válasszuk az összes („All” menüpont) csatorna megjelenítését! Az egyes képsávok
képei egymás mellett, szürkeárnyalatos formában lesznek láthatók. Most, –
végignézve a képsávok sorozatán – válik teljesen nyilvánvalóvá, hogy mennyire más
jellegű információt közvetítenek az egyes hullámhossz-tartományok. A domborzat
például a 4-es és az 5-ös csatornán a „legplasztikusabb”.
Keressük meg és jelöljük ki a Bükk-fennsíkot valamelyik (praktikusan a 4-es vagy 5ös) csatorna képén, majd kicsinyítsük le a látványt, olyan mértékben, hogy mind a
hét kép egyszerre látható legyen. Figyeljük meg, hogy a kijelölés minden képsávon
megjelent, így a fennsíkot most már bármelyiken könnyen megtaláljuk.

Side_by_side_channels_megjelenites.bmp
A multispektrális műholdkép hét csatornájának képe egymás mellett megjelenítve és rajtuk
a Bükk-fennsík kijelölve

A képmegjelenítés minőségének beállítása
A kép betöltése során megjelenő a „Set Display Specification for:” (megjelenítési
beállítások) ablak „Enhancement” (képerősítés) ablakrészében lehetőségünk van
néhány, a kép megjelenítésének minőségét meghatározó beállítást módosítanunk.

Amennyiben ezt később, már a kép megnyitása után szeretnénk megtenni, akkor ez az ablak a
„Processor” legördülő menü „Display Image…” (kép megjelenítése) menüpontjával hívható
elő.
Nyissuk meg a „bukk_band1_7.tif” multispektrális műholdképet és nézzük meg,
milyen lehetőségeink vannak a kép minőségének befolyásolására!

Enhancement_ablakresz.bmp
A műholdkép megjelenítési minőségének beállítására szolgáló ablakrész
A „Bits of color” legördülő listából kiválasztható, hogy hány bites színmegjelenítést
kívánunk alkalmazni. A 8 bites megjelenítés azt jelenti, hogy 2 8, azaz legfeljebb 256
színnel jelenik meg a kép, míg a 24 bites megjelenítés 2 24 (16 777 216) színárnyalat
használatát teszi lehetővé.
A „Strech” (nyújtás) legördülő listából a kontraszt fokozására szolgáló hisztogram
nyújtás és kiegyenlítés módját választhatjuk ki:
» A „Linear” (egyenes) módszer a hisztogram nyújtás,
» az „Equal Area” (egyenlő terület) a hisztogram kiegyenlítése,
» a „Gaussian” módszer olyan módon rendezi át a pixelértékeket, hogy a kép
hisztogramja minél jobban kövesse a normál eloszlás sűrűségfüggvényét, a Gaussgörbét.
A „Min-max” (legkisebb-legnagyobb) legördülő lista elemei szintén a hisztogram
megváltoztatására szolgálnak, amivel a kontraszt befolyásolható:
» Az „Entire Range” (teljes értéktartomány) menüpontot választva a színskálát a
pixelek értéktartományához igazítja.
» A „Clip 2% of Tails” (2% levágás a végeiből) a hisztogram két végéről vág le 2%-ot,
vagyis az általában kis számú legkisebb és legnagyobb értékű cellákat (azok 2-2%át) mintegy elhagyva széthúza a hisztogramot a színskálán.
» A „Clip 0% of Tails” menüpont értelemszerűen nem vágja le a hisztogram végeit.
» A „User specified…” menüpontot választva lehetőségünk van a hisztogramból való
levágás mértékét százalékos formában megadnunk (ekkor minden színre
vonatkozik), vagy konkrét értékeket beírva színenként beállítanunk.
A „Treat ’0’ as” (0 kezelése) legördülő listából kiválaszthatjuk, hogy a nulla értékű
pixeleket a program adatként („Data”), illetve fekete („Black”) vagy fehér („White”)
háttérként értelmezze.
A „Number of display levels” (megjelenítési szintek száma) sorban a sávokon belüli
adatmegjelenítés szintje (lásd radiometriai felbontás) állítható át.

Kísérletezzünk bátran a beállításokkal!

Képrészlet kivágása
A feladat szerint nem a teljes műholdképet (a Bükk hegységet), hanem annak csak
egy részletét (a Bükkalja Harsány és Bükkaranyos közötti részét) kell kiértékelni,
ezért célszerű azt az egészből kivágni.
Vágjuk ki a műholdképből az Ész. 47,97°–48° és Kh. 20,71°–20,8° közötti területet!
1. Nyissuk meg a multispektrális műholdképet (bukk_band1_7.tif)!
2. Mivel pontosan kívánunk kivágni, ne a műholdképen, egérkurzorral jelöljük ki a
területet, hanem használjuk az „Edit” (szerkesztés) legördülő főmenü „Edit
Selection Rectangle…” (kijelölő négyzet szerkesztése) menüpontját!
3. A felbukkanó ablak „Units” (mértékegységek) legördülő listájában jelöljük be a
„Latidude-Longitude” (földrajzi szélesség-hosszúság) lehetőséget, majd a
megfelelő helyekre írjuk be a koordinátákat! Az ablak bal alsó sarkában található
„Preview” (előnézet) gombbal, még az ablak bezárása előtt, meg is jeleníthetjük a
kijelölést. Az „OK” (rendben) gombbal hagyjuk jóvá a műveletet!

kivagat_kijeloles.bmp
Kijelölés képkivágáshoz
4. A „Processzor” legördülő főmenü „Reformat” (átalakítás) menüpontjának „Change
Image File Format…” (kép fájlformátumának átalakítása) menüpontjával tudjuk a
kijelölt képrészletet külön fájlba menteni. A felbukkanó (már ismert) ablak „Area to
Reformat” (átalakítandó terület) ablakrészbe bekerültek a kijelölés koordinátái
pixel sor- és oszlopszámmal kifejezve. Így az ablakban beállítható további
műveletek már csak a kép kijelölt területére (részletére) vonatkoznak. A felkínált
beállításokon nem kell változtatnunk, hiszen új fájlba akarjuk menteni („Output
file” legördülő lista) a képrészlet minden csatornáját („Channels” legördülő lista),
és a „GeoTIFF” formátum is megfelelő (eddig is ebben dolgoztunk).

Change_file_format_ablak_kivagashoz.bmp
Az ablak beállításai képkivágáshoz
5. Az „OK” gombbal hagyjuk jóvá a beállításokat, ezután már csak a képrészlet
elmentésének helyét és nevét kell megadnunk, a szokásos módon. (A fájlnév
legyen pl. „bukkalja1.tif”)
Kivagas.swf

Spektrális tulajdonságok megjelenítése
Nem tartozik szorosan a feladathoz (a felszínhasználati térkép készítéséhez), de
érdekes lehet a multispektrális kép egészére vagy valamely részletére vonatkozó
spektrális információk megjelenítése. Mint azt már tanultuk, és a csatornák egymás
mellé való kibontásakor láttuk is, a pixelértékek képsávonként különböz(het)nek.
Hogy milyen mértékben, azt többféleképen le tudjuk kérdezni, meg tudjuk jeleníteni:
hisztogrammal és grafikonokkal.

Hisztogram készítése
1. Nyissuk meg a műholdképet (bukkalja1.tif)!
2. Válasszuk a „Processor” legördülő főmenü „Histogram image…” (hisztogram)
menüpontját! Új, a hisztogram beállítására szolgáló ablak bukkan fel.

Set_histogram_spec_ablak.bmp
A hisztogram beállítására szolgáló ablak
» Az ablak első két sorra arról tájékoztat, hogy melyik képről készül a hisztogram, és
jelenleg melyik a hozzárendelt (alapértelmezett) statisztikai állomány.
» A „Method” (módszer) legördülő listából választhatjuk ki, hogy a hisztogram az
alapértelmezett statisztikai fájl alapján („From default statistics file” sor), vagy új
számításával („Compute new histogram” sor), esetleg másik (már létező) statisztikai
fájlból („Set default statistics…” sor) készüljön.
» A „Channels” (csatornák) legördülő listában beállíthatjuk, hogy minden csatorna
(„All”) vagy csak egy részük („Subset…”) szerepeljen a hisztogramban.
» A „List histogram summary” (összegzés megjelenítése) jelölő választásával a
hisztogramról rövid összegzés jelenik meg a szöveges eredmények ablakban.
» A „List histogram” (hisztogram listázása) sor bejelölésével a teljes hisztogram lista
elkészül. Az ablak többi beállítási lehetősége csak akkor jelenik meg, ha ezt a
lehetőséget (is) választjuk.
» A „Format” (formátum) legördülő listából választhatjuk ki, hogy az egyes
pixelértékeket „hordozó” képpontok darabszámai egymás alatt, oszlopban
(„Columns”) vagy egymás mellett, sorban („Lines”) jelenjenek meg.
» Az „Include empty bins” sor bejelölésével a hisztogram listájának elején és végén a
lehetséges legkisebb és legnagyobb pixelérték is megjelenik, attól függetlenül, hogy
van-e olyan képpont, mely rendelkezik azzal.
» A „Write results to” (eredmény írása) ablakrész „Text window” sorát bejelölve a
hisztogram listája a szöveges eredmények („Text Output”) ablakban jelenik meg, a
„Disk file” jelölőt választva, fájlban háttértárolóra (is) menthető.

3. Használjuk az ábrán látható beállításokat! Ekkor az „OK” gomb megnyomása után
a hisztogram teljes listája és hisztogramról rövid összegzés is megjelenik a
szöveges eredmények ablakban.
A részletes lista első oszlopában a pixelértékek láthatók, az ezt követő oszlopokban
pedig azoknak a pixeleknek a száma csatornánként, melyek az adott értékkel
rendelkeznek. A listát követő rövid összegző táblázatban a pixelértékek
csatornánkénti intervalluma („Data Range” oszlop), átlaga („Mean” oszlop), mediánja
(„Median” oszlop) és szórása („Standard Deviation” oszlop) olvasható.
Sajnos a Multispec jelen verziója grafikusan megjeleníteni nem tudja a hisztogramot,
de a szöveges ablakból az értékek más szoftverbe (pl. MS Excel-be) átmásolhatók,
és a szokásos formában ábrázolhatók.

hisztogram.bmp
A közeli infravörös (4-es) csatorna hisztogramja MS Excel-lel ábrázolva

Grafikonos megjelenítés
4. Jelöljünk ki a képen egy viszonylag kicsi, néhány pixelből álló területet!
5. Válasszuk a „Processor” legördülő főmenü „List Data…” (adatok listázása)
menüpontját! Új párbeszédablak bukkan fel:

Set_list_data_spec_ablak.bmp
A pixelértékek listázásának beállítására szolgáló párbeszédablak
» Az „Image Area” (képrészlet) jelölőnégyzet választása után tudjuk meghatározni,
hogy a kép mely részének pixelértékeit kívánjuk kilistázni és/vagy grafikusan
ábrázolni. A „Selected Area” (kijelölt terület”) ablakrészben a képen kijelölt területünk
sor és oszlop koordinátái jelennek meg.
» A „Channels” (csatornák) legördülő listából határozhatjuk meg, hogy mely
csatornák pixelértékeire vagyunk kíváncsiak.
» A „List channels in:” (csatornák elrendezése) legördülő listában beállíthatjuk, hogy
a csatornánkénti pixelértékei oszlopokban („Rows” [sorok] – vagyis a csatornák
sorszámai adják az első sort, és alájuk kerülnek a pixelértékek) vagy sorokban
(„Columns” [oszlopok] – vagyis a csatornák sorszámai alkotják az első oszlopot, és
melléjük kerülnek a pixelértékek) listázódjanak ki.
» Az „Include line and column values” jelölő választásával az egyes pixelek sor és
oszlop koordinátái is kiíródnak.
» Az „Include latitude and longitude values” jelölő választásával a pixelek földrajzi
koordinátái is kiíródnak.
» A „Graph data values” (grafikon szerkesztése) jelölőnégyzetet feltétlenül jelöljük be,
ez szolgál az adatok grafikus megjelenítésére.
» A „Write results to” (eredmény írása) ablakrész „Text window” sorát bejelölve a
pixelértékek listája a szöveges eredmények ablakban jelenik meg, a „Disk file” jelölőt
választva, fájlban háttértárolóra (is) menthető.
6. Az „OK” gomb megnyomásával hagyjuk jóvá az ábrán látható beállításokat! Ekkor
egy felbukkanó ablak arról tájékoztat, hogy a grafikonra duplán kattintva a
következő pixel adatainak ábrája jelenik meg, és ha le szeretnénk állítani az
adatok megjelenítését, használjuk a billentyűzet „Esc” gombját.

A kijelölt terület képpontjainak csatornánkénti értékei a szöveges eredmények
ablakban lista, és egy új ablakban grafikusan is megjelennek.

grafikon1.bmp
A 89. sor 113. oszlopában lévő pixel értékeinek grafikonja
A vízszintes tengelyen a csatornák (képsávok) sorszámát, a függőlegesen a pixel értékét tudjuk leolvasni.

Más módszer grafikus adatmegjelenítésre:
7. Jelöljünk ki a képen egy homogén (egyszínű) területet!
8. Válasszuk a „Window” (ablak) legördülő főmenü „New Selection Graph”
menüpontját!
Ekkor a kijelölés pixelértékeiről egy új „statisztikus” grafikon jelenik meg.

grafikon2.bmp
A kijelölt képrészlet pixeleinek „statisztikus” grafikonja
A grafikon fejléce arról tájékoztat, hogy mettől meddig tart a kijelölés, melynek pixelértékeiből öt grafikon is
készült: piros az átlagértékekből, két zöld a szórásokból és kettő kék a minimum és a maximum értékekből. A
vízszintes tengelyen a csatornák (képsávok) sorszámát, a függőlegesen a pixel értékét tudjuk leolvasni. A

grafikonról látható, hogy hiába próbáltunk meg homogén területet kijelölni, ez nem sikerült, mivel az átlag, a
minimum és maximum grafikon nem esik egybe.

Grafikonok.swf

Kiértékelés, osztályozás
Most már rendelkezésünkre áll a képrészlet, melynek segítségével – a feladat szerint
– felszínborítottság térképet kell készítenünk. Ezt megtehetjük a kép vizuális és/vagy
digitális kiértékelésével. A vizuális kiértékelés során a kép teljes területét átnézve
magunk (kézzel) határoljuk le a különböző használatú és borítottságú
felszínrészleteket, digitális interpretáció esetén ezt részben vagy egészben
matematikai, statisztikai eljárások segítségével tesszük meg. A következőkben ez
utóbbit ismerjük meg részletesebben.
Amit a magyar nevezéktanban egyszóval osztályozásnak nevezünk, az a
MultiSpecben kétlépéses folyamat. Először a valamilyen kritérium szerint hasonlónak
tekintett pixelekből csoportokat képzünk (klaszterezés), majd e csoportok alapján
osztályokat hozunk létre, melyekbe minden osztályozandó képpontot besorolunk
(osztályozás). A csoportképzés (klaszterezés) történhet irányítatlan vagy irányított
módon, ami az irányítatlan, ill. az irányított osztályozás alapját képezi.

Irányítatlan (más néven nem felügyelt, unsupervised) osztályozás
Irányítatlan osztályozás során a kiértékelést (osztályozást) teljes egészében
matematikai statisztikai eljárásokra, algoritmusokra bízzuk. A MultiSpecben erre két
lehetőségünk van, egy ún. egylépéses (a programban „Single pass”) és egy
ismétléses (iteratív) klaszterező módszer.
Egylépéses irányítatlan osztályozás
A csoport (klaszter) képzés elve és folyamata: A kép (vagy a kijelölt képrészlet) első
sorának első képpontja (pontosabban annak vektora a spektrális térben) lesz az első
létrejövő klaszter közepe. A második pixel vagy a már meglévő klaszterbe sorolódik,
vagy egy újnak lesz a közepe. Ez az alapján dől el, hogy a két képpont értékének
különbsége bármely csatornán nagyobb-e, mint amennyit a felhasználó előzetesen
engedélyezett (beállított). Ha igen, akkor a második képpont egy új klaszter
középpontja lesz. Az algoritmus hasonló módon minden pixel értékét minden
csatornán összehasonlítja az adott pixelhez (a spektrális térben) legközelebb eső
klaszterközép pixelértékeivel, és ennek alapján a képpontot vagy a már létező
csoportba sorolja, vagy új klasztert hoz létre. (A klaszterek száma a csoportosítás
előrehaladtával növekedhet, ezért, hogy a soron következő pixelt ne minden, már
létező klaszterközép értékével kelljen összehasonlítani, az algoritmus megkeresi a
hozzá legközelebb esőt, és csak annak értékeivel veti össze.) A csoportosítás végén
azok a klaszterek, amelyekbe a felhasználó által előzetesen engedélyezettnél
kevesebb pixel került törlődnek.
A klaszterezés lépései:
1. Nyissuk meg az osztályozandó műholdképet („bukkalja.tif”)
2. A „Processor” legördülő főmenüből válasszuk a „Cluster…” (csoportosítás)
menüpontot!
3. A felbukkanó („Set Cluster Specifications” [csoportosítás beállításai]) ablak bal
felső sarkában válasszuk a „Single Pass…” (egylépéses) algoritmus kapcsolóját!

Újabb ablak tűnik fel („Set Single Pass Cluster Specifications” [egylépéses
csoportosítás algoritmusának beállításai]), melynek felső részében a klaszterek
pixelszámban megadott minimális méretét („Minimum cluster size), és a
klasztereközepektől mért, ún. kritikus távolságot („Critical distance 1 (first line)” és
„Critical distance 2 (other lines)”) állíthatjuk be.
A kritikus távolság a fent említett legnagyobb engedélyezett csatornánkénti
értékkülönbség a vizsgált képpont és a hozzá legközelebb eső klaszterközép
képpont között. Ha a két pixel értéke egy vagy több csatornán ennél nagyobb
mértékben különbözik egymástól (ennél „távolabb” van), akkor a képpont már egy új
klasztert fog meghatározni. Az algoritmus két kritikus távolsággal számol: a „Critical
distance 1 (first line)” a kép első sorának képpontjaira, míg a „Critical distance 2
(other lines)” az összes többi képpontra vonatkozik.
Az ablak alsó részében („Determine clusters from” [klaszterek meghatározása])
állítható be, hogy a klasztereket mely képpontok alapján határozza meg az
algoritmus. Ha van egy vagy több ún. tanító területünk, akkor az a „Training Area(s)”
(tanító területek) kapcsolóval, míg a teljes kép (vagy kijelölt részlete) az „Image Area”
(képterület) kapcsolóval választható.

Set_single_pass_ablak.bmp
Az egylépéses („Single Pass”) algoritmus beállítási lehetőségei
4. Az „OK” gombbal hagyjuk jóvá a felkínált beállításokat! Ezzel visszatértünk az
előző ablakhoz, amelyben további beállításokra van lehetőségünk.

Set_cluster_specifications_ablak.bmp
A „Set Cluster Specifications” (csoportosítás beállításai) ablak
A Bal oldalon, a „Cluster Classification Map Area(s)” ablakrészben adhatjuk meg,
hogy a klaszterek alapján a kép mely részét kívánjuk osztályozni, mely részéből
készüljön tematikus térkép:
» A „No classification map” (ne legyen osztályozott térkép) kapcsolóval nem készül
osztályozott térkép,
» a „Trainig Area(s)” (tanító terület[ek]) kapcsolóval a tanító terület(ek) pixelei, míg
» az „Image Area” (képrészlet) kapcsolóval a teljes kép vagy kijelölt része
osztályozható.

Set_cluster_specifications_ablak_reszlet.bmp
A „Set Cluster Specifications” (csoportosítás beállításai) ablak részlete
Ha az osztályozó térkép készítését választjuk (az utóbbi két lehetőség közül
bármelyiket), akkor az ablak alján megjelenő „Classification threshold” (osztályozási
küszöbérték) sorban meg kell adnunk azt az ún. küszöbértéket, mely alapján eldől,

hogy a képpontok besorolódnak-e valamely osztályba, vagy osztályozatlanok
maradnak (lásd alább).
Az osztályozás elve és folyamata: Minden pixel abba az osztályba sorolódik,
amelynek klaszterközepéhez legközelebb van a spektrális térben. Azonban a
képpont osztályozatlan marad, ha a klaszterközéptől mért euklideszi távolságának
négyzete nagyobb, mint a csatornák számának és az osztályozási küszöbérték
négyzetének szorzata.
A „Channel” (csatorna) legördülő listából választhatjuk ki, hogy a csoportosító
algoritmus a képpontok mely csatornákon vett értékeivel számoljon. Az
alapértelmezett az összes („All Available”) csatorna. A „Subset…” (részhalmaz)
menüpontot bejelölve válogathatunk a csatornák közül.
A „Symbols” (szimbólumok) legördülő menüből választhatjuk ki, hogy milyen
szimbólumkészlettel jelenjenek meg az osztályok.
A „Cluster Stats” legördülő menüben határozhatjuk meg, hogy mi történjen az
osztályozás statisztikájával:
» Ne kerüljön elmentésre – „Do Not Save” (nincs mentés) listapont.
» Új projekt fájlba mentse – „To New Project” (új projektbe) listapont.
» Létező projekthez adja – „Add To Project” (projekthez adás) listapont.
A jobb alsó ablakrészben („Write Cluster Report/Map To:” [csoportosítás
eredményének/térképének kezelése]) állíthatjuk be, hogy mi történjen a
csoportosítás eredményével és térképével:
» A szöveges eredmények („Text Output”) ablakban jelenjen meg – „Text Window”
(szöveges ablak) jelölőnégyzet.
» Szöveges formában lemezre mentődjön – „Text Disk File” (szöveges fájl lemezre
mentése) jelölőnégyzet.
» Készüljön ún. maszk fájl, ami egy olyan tematikus állomány, amelyben az egyes
pixelek helyén számok állnak, jelezve, hogy az adott pixel melyik klaszterbe tartozik –
„Cluster Mask File” (klaszter maszk fájl) jelölőnégyzet.
» Készüljön ún. fedvény réteg, amely az eredeti műholdkép fölé helyezve tematikus
képként jeleníti meg a klaszterezés (és osztályozás) eredményét – „Image Window
Overlay” (fedvény réteg) jelölőnégyzet. Ha ezt a jelölőt (is) választjuk, akkor alatta új
legördülő menü jelenik meg, amelyben meghatározhatjuk, hogy új fedvény réteg
készüljön („Add new overlay” listapont) vagy már egy meglévő fedvény frissüljön
(„Replace…”) listapont.
5. Jelöljük be a jelölőnégyzeteket és kapcsolókat, valamint listapontokat a fenti ábrán
látható módon, és az „OK” gombbal indítsuk el az algoritmust.
(Mivel azt választottuk, hogy maszk fájl is készüljön, annak nevére és elmentésének
helyére a program még rákérdez.)
Nézzük az eredményeket!
A szöveges eredmények („Text Output”) ablakban, a beállítások leírását követően
találjuk a klaszterezés fontosabb statisztikáit:
» a létrehozott csoportok számát („Number of total clusters”) – jelen esetben 6;

» a megmaradt csoportok számát, melyek (pixelszámban kifejezett) mérete elérte
vagy meghaladta az előre beállítottat („Number of final clusters”) – jelen esetben 4;
» az első táblázatban a klaszterek pixelszámban kifejezett méretét („Pixels” oszlop),
összpixelszámhoz viszonyított arányát („%” oszlop), a hozzájuk tartozó képpontok
által lefedett területet („Area” oszlop) és pixeleik csatornánkénti értékeinek számtani
átlagát („Channel Means” oszlopok);
» a második táblázatban az egyes klaszterekbe tartozó pixelek csatornánkénti
értékeinek szórását („Channel Standard Deviations”).

Single_pass_szoveges_eredmeny.bmp
A klaszterezés statisztikái
A műholdképet megjelenítő ablak is megváltozott: az azonos klaszterbe tartozó
képpontok azonos színűek lettek. Maga a műholdfelvétel nem módosult, amit látunk
az csak a klaszterezés eredményéként létrejött tematikus fedvény, melyet a szoftver
az eredeti kép fölé helyezett. A fedvény(ek) az ikonsor utolsó, piros „O” (mint
overlays = fedvények) gombjával megjelenő menüből ki- és bekapcsolhatók.
Feltűnt egy új ablak is („Project” ablak), melyet a későbbiekben részletesebben is
megismerünk.
A csoportosítás eredményét ún. maszk fájl formájában el is mentettük. Most töltsük
be ezt a fájlt (ha mentéskor nem változtattuk meg a nevét, akkor ez a
„bukkalja1_clMask.gis” fájl)! A betöltése a már megismert módon történik, azzal a
különbséggel, hogy a párbeszédablakban a „Fájltípus” legördülő listából válasszuk a
„Thematic (*.gif, *.tif)” listapontot, mivel ez már osztályozott, tematikus állomány.
A fájl kiválasztás után felbukkanó „Set Thematic Display Specifications” (tematikus
megjelenítés beállításai) ablakban a tematikus kép megjelenítésének néhány
jellemzőjét állíthatjuk be:
» az „Area to Display” (megjelenítendő képrészlet) ablakban azt, hogy a teljes térkép,
vagy csak egy részlete jelenjen-e meg,

» a „Magnification” (nagyítás) sorban a nagyítás mértékét,
» a „Palette” (színpaletta) legördülő listában a térkép színezését,
» a „Display” (megjelenítés) legördülő listában a megjelenítendő tartalmat,
» a „Display Classes/Groups” legördülő listában a megjelenítendő
osztályokat/csoportokat,
» a „Background color…” (háttérszín) gombbal a háttér színét,
» a „Display legend” (jelmagyarázat megjelenítése) jelölővel a jelmagyarázat
megjelenítését.

Set_thematic_display_specifications.bmp
A tematikus kép megjelenítésnek beállításár szolgáló ablak
Fogadjuk el a felkínált beállításokat, azokon módosítani a későbbiekben is lesz
lehetőségünk!
A klaszterezés eredménye új ablakban, tematikus képként jelenik meg.

Custer_mask_megjelenitese.bmp
A klaszterezés eredményeként létrejött tematikus kép
Az osztályok/csoportok azonosítására az ablak bal oldalán található jelmagyarázat
szolgál. Most nincs nehéz dolgunk, hiszen csak négy klaszterből áll a képünk, és a
színek is jól elkülöníthetők. Azonban előfordulhat, hogy sokkal több osztály jelenik
meg a képen és/vagy az azokhoz tartozó pixelek is elszórtabban, egymással
keveredve fordulnak elő, ami az egyes csoportok azonosítását nehézkessé teszi.
Ekkor szükség lehet az osztályokhoz tartozó színek megváltoztatására, amit a
jelmagyarázatban, az osztály neve előtti színes négyzetre duplán kattintva tehetünk
meg. Átszínezés nélkül is megkönnyíthetjük az egyes osztályok felismerését: az
egérrel mutassunk rá az azonosítani kívánt osztály színére a jelmagyarázatban,
miközben a billentyűzet „Shift” gombját nyomva tartjuk, ekkor az egérmutató szemmé
változik; most nyomjuk meg az egér gombját (próbáljuk ki a „shift” és a „Ctrl” billentyű
egyidejű nyomvatartásával is)!
Nyílván a csoportok nevei (Cluster 1, Cluster 2, stb.) sem mondanak semmit. Ez nem
meglepő, hiszen az algoritmus a pixeleket értékeik „hasonlósága” alapján
csoportosította, azt hogy ez miről hordoz információt, már a felhasználónak kell
tudnia. Vagyis a mi feladatunk, hogy a csoportokat/osztályokat más forrásból (pl.
terepi felmérésből) származó ismereteink alapján azonosítsuk. Ha ez megtörtént,
akkor a jelmagyarázatban az osztályok nevére duplán kattintva azok átnevezhetők.
Vessük össze a tematikus képet az eredeti műholdképpel (nyissuk meg, ha esetleg
már bezártuk volna)! Az a gyanúnk, hogy a tematikus képen zöld színnel jelölt
klaszter legvalószínűbben erdős terület, míg a pirossal és kékkel jelöltek művelt
területek és/vagy fátlan területek lehetnek; nevezzük el az egyes osztályokat!.
Azonban az elkülönülésük nem egyértelmű. Feltűnő az is, hogy a műholdképen
ránézésre jól elhatárolható sötét színű területek sem kerültek önálló osztályba.
Finomítsuk az osztályozást! Futassuk le újra az algoritmust, de most a csoportok
közötti kritikus távolságokat („Critical Distance 1” és „Critical distance 2”) állítsuk
kisebbre! Nyilvánvalóan több klasztert kapunk végeredményül, a tematikus kép
részletesebb lesz. Kísérletezzünk bátran, próbáljunk ki több értéket! Hogy végül
melyik tematikus állományt fogadjuk el, függ annak felhasználási céljától (és
természetesen áttekinthetőségétől).
A részletesebb tematikus képek megjelenítésének generalizálására is a jelmagyarázatban van
lehetőségünk: Nyissuk le a jelmagyarázat tetején található legördülő listát és válasszuk a

„Groups/Classes” (csoportok/osztályok”) beállítást. Ekkor a megváltozott jelmagyarázatban
az egérrel elmozgatva lehetőségünk van az egyes osztályok elmozgatására, más csoportba
sorolására.
A módosított tematikus térkép elmentésének legegyszerűbb módja, hogy bezárjuk és amikor a
program rákérdez, a mentést választjuk.
Singlepass.swf
Iteratív irányítatlan osztályozás (ISODATA)
A szoftverben rendelkezésre álló ISODATA klaszterezés elvét lásd feljebb.
A klaszterezés lépései:
1. Nyissuk meg az osztályozandó műholdképet („bukkalja.tif”)
2. A „Processor” legördülő főmenüből válasszuk a „Cluster…” (csoportosítás)
menüpontot!
3. A felbukkanó („Set Cluster Specifications” [csoportosítás beállításai]) ablak bal
felső sarkában válasszuk az „ISODATA” algoritmus kapcsolóját!
A felbukkanó „Set ISODATA Cluster Specifications” (isodata klaszterezés beállításai)
ablakban az algoritmus következő beállításait adhatjuk meg:
» Az „Initialization Options” (kezdőérték beállítása) ablakrészben van lehetőségünk
beállítani, hogy az algoritmus hogyan határozza meg a kezdeti klaszterközepeket:
» Az „Along first eigenvector” (első sajátvektor mentén) kapcsolót választva a
szoftver főkomponens elemzést (PCA) végez és a klaszterközepek értékeit az
első (fő)komponensen (első sajátvektoron) egymástól egyenlő távolságokra
veszi fel.
» A „Within eigenvector volume” (főkomponens térben) kapcsolót választva
először ismét egy főkomponens elemzés fut le, de a klaszterközepeket most
az első három (fő)komponens által meghatározott térben, egymástól egyenlő
távolságra veszi fel az algoritmus.
» A „Use single-pass cluster” (egylépéses klaszterezéssel) kapcsolóval
először a fentiekben megismert egylépéses klaszterezés fut le, melynek
klaszterközepei lesznek az iteratív módszer kiinduló értékei.
» Az „Include project class means” (projet osztályátlagainak beszámítása)
jelölővel az esetlegesen megnyitott projekt osztályainak számtani középértékei
helyettesítik azokat a hozzájuk legközelebb eső klaszterközepeket, melyek
valamelyik főkomponens elemzést használó módszerrel lettek meghatározva.
A jelölőnégyzet természetesen csak akkor jelenik meg, ha van megnyitott és
osztályokat tartalmazó projektünk.
» Az ablak jobb felső részében („Other options” [egyéb beállítások] ablakrész):
» A klaszterek számát („Number clusters” [klaszterszám]) kell megadnunk, ha
az előző beállításban az első („Along first eigenvector”) vagy a második
(„Within eigenvector volume”) kapcsolót választottuk.
» Az első és a második kritikus távolság („Critical Distance 1” és „Critical
Distance 2” állítható be, ha az előzőekben a harmadik kapcsolót („Use singlepass cluster”) jelöltük be.

» A „Convergence (%)” (konvergencia) sorban meg kell adnunk azt az
arányaiban kifejezett pixelmennyiséget, amely ha két egymást követő iterációs
lépés között már nem osztályozódik át, az algoritmus futása befejeződhet.
» A „Minimum cluster size” (legkisebb klaszterméret) sorban azt a legkisebb
pixelszámot kell megadnunk, mellyel egy klaszternek rendelkeznie kell. A
csoportosítás lefutása után ugyanis azok a klaszterek, melyekben nincs meg a
minimális számú képpont, törlődnek.
» Az ablak alsó részében („Determine clusters from”) állítható be, hogy a klasztereket
mely képpontok alapján határozza meg az algoritmus. Ha van egy vagy több ún.
tanító területünk, akkor az a „Training Area(s)” (tanító területek) kapcsolóval, míg a
teljes kép (vagy kijelölt részlete) az „Image Area” (képterület) kapcsolóval
választható.

Set_isodata_ablak.bmp
Az ISODATA algoritmus beállítására szolgáló ablak
4. Mivel először az egylépéses („single pass”) módszer négy klasztert hozott létre,
határozzuk meg a klaszterszámot itt is négyben, és alkalmazzuk az ábrán látható
beállításokat, majd az „OK” gombbal hagyjuk jóvá azokat!
Ezzel visszatértünk az előző ablakhoz, melynek beállításait a „single pass” módszer
leírásánál már megismertük.
5. Alkalmazzuk ugyanazokat a beállításokat, mint a „single pass” algoritmus
esetében! (A maszk fájlt most más néven mentsük el!)
6. Töltsük be az elkészült tematikus képet (a maszk fájlt) és hasonlítsuk össze az
előző módszerrel készülttel (ha már bezártuk, nyissuk meg azt is újra)!
7. Természetesen ezzel a módszerrel is tudunk részletesebben osztályozott képet
készíteni: állítsuk az osztályok számát („Number classes”) nagyobbra, és
futtassuk le újra az algoritmust!
Isodata.swf

Irányított (felügyelt, supervised) osztályozás
Irányított osztályozás során a klaszterezést a felhasználó végzi el, vagyis valamilyen
más forrásból (pl. terepi felmérésből) származó ismeretei alapján kijelöli az azonos
csoportokba tartozó képpontokat. Az így létrehozott klaszterek statisztikai jellemzői
alapján valamely, a szoftverben rendelkezésre álló matematikai statisztikai módszer
osztályozza a műholdfelvételt (vagy annak meghatározott részét).
Tételezzük fel, hogy egy munkatársunk kiment a területre, néhány helyen kiszállt a
terepjáróból, rögzítette a koordinátáit és feljegyezte, hogy milyen felszínborítást
tapasztalt:
Koordináta (WGS 84)

felszínborítás

47,976 20,754

szántó 1

47,977 20,765

szántó 2

47,995 20,731

szántó 1

47,972 20,777

szántó 2

47,977 20,721

vízfelszín (víztározó)

47,975 20,726

erdő

47,997 20,736

erdő

47,987 20,739

rét-legelő

47,982 20,733

cserjés-bozótos

47,985 20,747

szőlő

Feladatunk ezen információk alapján elkészíteni a teljes terület felszínborítottság
térképét.
1. Nyissuk meg a műholdfelvételt!
2. Válasszuk a „Processzor” legördülő főmenü „Statistics…” (statisztikák)
menüpontját!
Egy párbeszéd ablak bukkan fel („Set Project Options” [projekt beállításai]), amit
állítsunk be az alábbi ábrán látható módon!

Set_project_options_ablak.bmp
A projekt beállításai („Set Project Options”) párbeszédablak
A beállítások magyarázata:
» A bal felső legördülő listában meghatározhatjuk, hogy új projektet kívánunk-e
kezdeni („Project Commands” listapont) vagy egy már megnyitva lévő projekt
statisztikáit töröljük („Clear Statistics…” listapont). Mivel még nincs létező és
megnyitott projektünk, a listában csak az első listapont jelenik meg.
» A „Channels to Use” (használt csatornák) legördülő listában beállíthatjuk, hogy
mely csatornákat kívánjuk használni. Az „All” (összes) listaponttal minden csatorna,
míg a „Subset…” (részhalmaz) listaponttal csak az általunk meghatározott csatornák
értékei alapján kerülnek kiszámításra a klaszterek statisztikái.
» Az ablak jobb oldalán található jelölőnégyzetekkel állíthatjuk be azt, hogy mi
jelenjen meg a képen: a tanító területek („Training fields” jelölő), a teszt területek
(„Test fields” jelölő), az osztályok nevei („Show class names” jelölő), a mező nevek
(„Show field names” jelölő), a tanító és a teszt jelölés („Show Train/Test label” jelölő).
Ha a jelölőket nem pipáljuk be, akkor a műholdképen kijelölt tanító és teszt területek
számunkra nem lesznek láthatóak a képen, de a program természetesen rögzíti
azokat. Amíg nem szerzünk kellő jártasságot a szoftver kezelésében és az irányított
osztályozásban, jelöljük be a kapcsolókat, így a munkánkat folyamatosan nyomon
tudjuk követni (kisebb a tévesztés valószínűsége). Amennyiben tanító és teszt
területeket is kijelölünk, célszerű lehet a legutolsó kapcsolót is bejelölni. Ekkor
ugyanis a tanító területekhez tartozó mezők nevei „n”, a teszt területekhez tartozóké
pedig „t” betűvel fog kezdődni, ezáltal egymástól is megkülönböztethetők lesznek (az
osztályneveik természetesen megegyezők lesznek).
» A „Color” (szín) legördülő listából kiválasztható, hogy a területek határa és a
felíratok fehér („White” listapont) vagy fekete („Black” listapont) „színnel” jelenjenek-e
meg. Ez a lista természetesen csak akkor látható, ha a tanító és/vagy teszt területek
megjelenítését választottuk.
» Az ablak alján található két legördülő listában állíthatjuk be, hogy kívánunk-e már
létező (és elmentett) tanító és/vagy teszt területeket használni. A mostani feladatban
nem használunk ilyen fájlokat, ezért hagyjuk a „None” (nincs) beállítást változatlanul!

Egyébként a tanító területeket tartalmazó fájl betöltéséhez válasszuk a „Training
mask file”, a teszt területek tartalmazóéhoz pedig a „Teszt maszk file” legördülő
„Select mask image…” (maszk fájl választása) listapontját!
» Az ablak bal oldalán látható „Project Statistics Options…” (projekt statisztikáinak
beállítása) gombbal újabb párbeszédablak nyitható meg, melyben a létrejövő
projektünk néhány statisztikai beállítását módosíthatjuk Az alapbeállítások
megváltoztatására feladatunkban nem lesz szükség, de a teljesség kedvéért röviden
áttekintjük a lehetőségeket:
» Az első két kapcsolóval kiválaszthatjuk, hogy a későbbiekben létrehozott
csoportok (klaszterek) átlaga és szórása („Mean and standard deviation”
kapcsoló) vagy átlaga, szórása és kovarianciája („Mean, standard deviation
and covariance” kapcsoló) is kiszámítódjon. Az első kapcsolót csak akkor
érdemes választani, ha a számítógépünk teljesítménye nem teszi lehetővé a
kovariancia számítását is, a nélkül ugyanis néhány (később sorra kerülő)
módszer nem használható – pl. a „maximum likelihood” és az „ECHO”
osztályozás, a „Feature Selection” eljárás.
» A „Keep only class statistics in memory” (csak az osztályok statisztikáinak
memóriában tartása) jelölőt bepipálva csak az osztálystatisztikák, jelöletlenül
hagyva az egyes osztályokhoz tartozó mezők statisztikái is a memóriában
tárolódnak. (A későbbiekben látni fogjuk, hogy egy-egy osztályhoz a
műholdkép több részéről rendelhetünk tanító képpontokat, így egy osztályt
több mező is meghatározhat.) Amennyiben sok mezőt kívánunk kijelölni egy
multi- vagy hiperspektrális képen, célszerű a jelölőnégyzetet jelöletlenül
hagyni, ugyanis ekkor a számítógép memóriáját kevésbé terheljük (kevésbé
lassítjuk a gépet). Azonban ekkor az osztályok statisztikáinak újraszámolása
válik lassabbá, ha azokat a módosítanunk kell.
» A „Set zero variance to:” (nulla értékű variancia helyettesítése) sorban
megadhatjuk, hogyha valamely osztály varianciája nullának adódna, akkor a
szoftver ehelyett milyen értékkel számoljon. (Erre akkor lehet szükség, ha
olyan algoritmusokat is futatni akarunk, melyek például a kovariancia mátrix
inverzével is számolnak.)
» A „Minimum log determinant offset allowed for valid matrix inversion:”
sorban adhatjuk meg azt az értéket, mely alatt a kovariancia mátrixot rosszul
kondicionáltnak tekintjük (ha egy mátrix kondiciószáma nagy, vagyis rosszul
kondicionált, akkor nagy lehet a hiba). A sorhoz tartozó ablakba azt a
kitevőértéket kell megadnunk, melyre tizet emelve megkapjuk a kívánt
küszöbértéket.
» A „Use common covariance in leave-one-out covariance estimations”
jelölővel állíthatjuk be, hogy az algoritmus a közönséges kovariancia
mátrixot használja az ún. „egy kihagyása” (leave-one-out) módszerrel
történő kiértékelés során.

Set_project_statistics_options_ablak.bmp
A projekt-statisztikák számításainak beállítására szolgáló ablak
3. Hagyjuk jóvá a beállításokat („OK” gomb)!
Új ablak („Project” ablak) bukkan fel, melyben a tanító (és teszt) területeket
rögzíthetjük.
4. Egyelőre ne foglalkozzunk az ablakkal, hanem térjünk vissza a műholdképhez!
Tegyük aktívvá, vagyis kattintsuk a műholdkép ablakának fejlécére!
5. Állítsuk be a kép nézetét a munkához! Mivel földrajzi koordinátái alapján tudjuk a
felvételen megkeresni az adott pontot, ezért a tanult módon állítsuk be az ablak
koordináta nézetét („view” [nézet] legördülő főmenü „Coordinates View
[koordináta nézet] menüpontja), és az ablak tetején megjelenő legördülő listásból
válasszuk a földrajzi koordináták („Lat-Long (Decimal)” [szélesség-hosszúság
tizedestörttel]) megjelenítését. A pontosabb munka érdekében nagyítsuk fel a
képet 3-4-szeresére (nyomjuk meg a nagy hegyet ábrázoló ikont néhányszor)!
6. Jelöljük be a munkatársunk által készített táblázat alapján az első tanító
területünket, a „szántó 1”-et! Ezt megtehetjük úgy is, hogy a képen mozgatjuk az
egérmutatót, miközben figyeljük a koordinátáit és próbáljuk a megadott helyet
megtalálni. Van azonban gyorsabb lehetőség is: nyomjuk meg a „Project” ablak
„Edit Selection…” (kijelölés szerkesztése) gombját és a megjelenő (korábban már
ismertetett) párbeszédablakba írjuk be a koordinátákat (ne felejtsük el itt is
beállítani a földrajzi koordináta-rendszert)! A kijelölő téglalapot bal alsó és jobb
felső sarkának koordinátáival kell megadni. A kezdő koordináták legyenek a
táblázatban megadottak, de annak érdekében, hogy a kijelölés számunkra is
könnyen észrevehető legyen, a jobb felső sarok koordinátáit 0,001-del nagyobbra
állítsuk! Ha mindent jól csináltunk, akkor a „Preview” (előnézet) gomb
megnyomásával a kijelölés láthatóvá válik. Hagyjuk jóvá az „OK” gombbal!

szanto1_kijelolese.bmp
Adott koordinátájú pont megkeresése kijelöléssel (a kijelölést helyét sárga nyíl jelzi)
7. A tanító terület ezzel még nincs kész. A munkatársunk ugyanis csak egy pont
koordinátáit adta meg, mely egybeesik a létrejött kijelölés bal alsó sarkával, de ez
alapján már látjuk, hogy mely táblát jelölte „szántó 1” néven. A tanító területet
vizuális interpretecióval határozhatjuk meg, vagyis jelöljünk ki az egérmutatóval
egy olyan területet, melynek pixelértékei hasonlóak az adott koordinátájú pixel
értékeihez! Praktikusan: a színük minél hasonlóbb legyen. A kijelölés során
törekedjünk arra, hogy nagy területet határozzunk meg, lehetőleg a tábla
belsejéből, a széleken ugyanis általában nagyobb a pixelértékek varianciája.
(Természetesen sokkal pontosabb eredményt érhetnénk el, ha a terepen
határolnánk le a mintaterületeket, de sajnos munkatársunk ehhez lusta volt, így
marad ez a kevésbé pontos módszer.)
8. Ezután a „Project” ablak „Ad To List…” (felvétel a listába) gombjával rögzítsük az
osztályt! A gomb megnyomásával új párbeszédablak tűnik fel, amit állítsunk be az
ábrán látható módon!

Szanto1_rogzitese.bmp
A kijelölt tanító terület rögzítése
» A „Class” (osztály) legördülő listában adhatjuk meg, hogy új osztályt kívánunk
létrehozni („New” [új] listapont).
» A következő sorba írhatjuk be az osztály azonosítóját, nevét („Enter Class Name:”
sor), ami alatt a szoftver kiírja, hogy hány darab pixel tartozik az osztályba (mennyit
jelöltünk ki).
» A harmadik kitölthető sorba („Enter Field Identifier:”) a mező azonosítóját írhatjuk
be. (Egy osztályhoz a kép különböző területeiről több mezőt is rendelhetünk – lásd
később.) Ez alatt a mezőhöz tartozó pixelek száma jelenik meg.
» Az ablak alján lévő választó kapcsolókkal határozhatjuk meg, hogy a kijelölést
tanító („Training Field”) vagy teszt („Test Field”) területnek szánjuk.
9. Az „OK” gombbal hagyjuk jóvá a kitöltött ablakot! Ekkor a műholdképre kiíródik a
kijelölés osztály és mező azonosítója és a projekt ablakban is rögzítődik a tanító
területünk.
10. Hasonló módon hozzuk létre a „szántó 2" tanító területet!
11. Munkatársunk listájában ezután ismét egy „szántó 1” terület következik, vagyis
ehhez a területhasználathoz több mintaterületet is felvett. Ezért mikor ezt a tanító
területet rögzítjük (a rögzítésig a folyamat a megismertek szerint történhet), nem
új osztályt hozunk létre, hanem már meglévő osztályhoz rendelünk újabb mezőt.
A párbeszédablakban értelemszerűen válasszuk a legfelső („Class” [osztály])
legördülő lista „szántó 1” sorát!

mezo_hozzaadasa.bmp
Mező hozzáadása meglévő osztályhoz
12. Hasonlóan járjunk el a soron következő újabb „szántó 2” területtel is!
13. A lista következő mintaterülete a vízfelület. Ezt is az ismert módon keressük meg!
Ha megtaláltuk, azonnal látjuk, hogy viszonylag kis terület, és a lista szerint nem
is lesz több vízfelszín, tehát innen kell minél több pixelt kijelölni. Ezt azonban
téglalappal nem lehet hatékonyan megtenni. Jelöljük be a projekt ablakban
található „Polygon Enter” (sokszög kijelölése) jelölőnégyzetet! Ekkor lehetőségünk
lesz szabálytalan sokszög kijelölést „rajzolnunk”, mellyel igazodhatunk a víztározó
alakjához. (A kijelölés szerkesztését duplaklikkel tudjuk befejezni.)
14. Jelöljük be és rögzítsük a többi mintaterületet is! Ügyeljünk arra, hogy a kijelölő
téglalapot csak akkor tudjuk szerkeszteni, ha a projekt ablak sokszög
szerkesztése („Polygon Enter”) jelölője nincs bepipálva! A sokszög kijelölést
legközelebb a „cserjés-bozótos” területhez célszerű használni.
Az eredmény az alábbi ábrához hasonló lesz.

tanito_teruletek.bmp
A kijelölt tanító területek
Training.swf (Training_1.swf)
Hasznos lehet:
Adódhat olyan helyzet, hogy míg egyes mintaterületeket könnyen azonosítani tudunk
és a műholdképen viszonylag pontosan ki tudunk jelölni, addig mások sok gondot
okoznak. Ez részben a „szemünktől” függ, attól, hogy milyen mértékben tudjuk
elkülöníteni egymástól a különböző színeket, ill. azok árnyalatait; részben a
műholdkép megjelenítésétől (pl. nem elég kontrasztos). Próbáljuk ki a következőt:
anélkül, hogy az eddig elkészült munkánkat bezárnánk, nyissuk meg újra a
„bukkalja1.tif” műholdfelvételt, de most más színkompozit és/vagy képerősítési
beállítást alkalmazzunk! Teljesen más megjelenésű kép nyílik meg új ablakban, de a
kijelölt tanító területek azon is ugyanúgy megjelenek. Ezután bármelyik képen is
hozunk létre újabb tanító (vagy teszt) területet, az a másikon is megjelenik. Ez
teljesen természetes, hiszen a két ablakban ugyanaz a műholdfelvétel látszik. Most
azonban már eldönthetjük, hogy az eltérő területeket melyik megjelenítési módban
tudjuk pontosabban kijelölni.
15. Mivel a kisördög nem alszik (főleg a technika ördöge nem), mentsük el eddigi
munkánkat! Projektet menteni a „File” (fájl) legördülő főmenü „Save project”
(project mentése) és „Save project As…” (project mentése másként)
menüpontjával lehet.
16. Előfordulhat, hogy a tanító területek kijelölése közben hibát vétettünk. A
leggyakoribb hibák: terület pontatlan kijelölése, osztály nevének elírása, terület
rossz osztályhoz társítása. Nézzük a javítási lehetőségeket:
» Ha meg szeretnénk változtatni egy osztály nevét, kattintsunk a „Project” ablak
„>Classes” (osztályok) feliratú gombjára! Ekkor megjelenik a létrehozott osztályaink
listája. Jelöljük ki a módosítani kívántat, majd nyomjuk meg az „Edit Class Name”

(osztály nevének szerkesztése) gombot! Új ablak bukkan fel, melyben átírhatjuk
(javíthatjuk) az osztály nevét.
» Amennyiben valamelyik mező nevét kívánjuk módosítani, akkor először jelenítsük
meg az osztályokat („>Classes” gomb), majd jelöljük ki annak a nevét, melybe az
adott mező tartozik, és nyomjuk meg a „>Fields” (mezők) gombot (vagy duplázzunk
rá az osztály nevére)! Most az osztályhoz tartozó mezők nevei listázódnak ki. Jelöljük
ki a módosítandó mezőt és kattintsunk az „Edit Field Name…” gombra. A felbukkanó
ablakban lehetőségünk van a mező nevének és típusának (tanító/teszt)
módosítására.
» A tanító terület (mező) térbeliségének módosításához, jelenítsük meg az osztályok
listáját („>Classes” gomb), majd a megfelelő osztályon belül a mezők listáját
(„>Fields” gomb)! Ezután jelöljük ki a módosítandó mező nevét, és nyomjuk meg a
„>Coord.” (koordináták) gombot (vagy duplázzunk a mező nevére)! Most a mező
koordinátái jelennek meg az ablakban. Téglalap alakú mező esetén négy koordináta,
melyek megmutatják, hogy a mező pixelsorokban és oszlopokban kifejezve mettől
meddig tart. Próbáljuk ki az „erdő” osztály egyik mezőjén! A „Project” ablak „Edit
Coordinates…” (koordináták szerkesztése) gombjára kattintva a koordináták új
ablakban nyílnak meg, ahol át is írhatók. Szabálytalan alakú mezőt választva, annak
sarokponti koordinátái íródnak ki, szintén sor- és oszlopszám szerint. Próbáljuk ki a
„víz” osztály mezőjével! Ha a mező valamely sarkát el akarjuk mozdítani, akkor
jelöljük ki annak koordinátáit, majd nyomjuk meg az „Edit Coordinates…” gombot.
Ekkor azok új ablakban bukkannak fel, ahol átírhatók.
» Ha egy tanító területet rossz osztályhoz társítottunk (pl. „erdőt” véletlenül a „szántó
1”-hez), lehetőségünk van azt az egyik osztályból kivágni és a másikba beilleszteni.
Jelöljük ki az áthelyezendő mezőt, majd az „Edit” (szerkesztés) legördülő főmenü
„Cut Field” (mező kivágása) menüpontjával vágjuk ki! Ezután keressük ki a megfelelő
osztályt, amihez tartozik, jelenítsük meg az osztály mezőlistáját, és az „Edit”
(szerkesztés) legördülő főmenü „Paste Field” (mező beillesztése) menüpontjával
illesszük be! A „Cut Field”/”Cut Class” menüpontokat törlésre is használhatjuk – ekkor
a beillesztés értelemszerűen elmarad.
17. Elkészültünk a tanító területekkel, melyek alapján most már osztályozhatjuk a
műholdképet. Ehhez a „Processor” legördülő főmenü „Classify…” (osztályozás)
menüpontját használjuk! A felbukkanó „Set Classification Specifications”
(osztályozás beállításai) ablak rengeteg lehetőséget kínál. Ezek egy része attól
függ (és attól függően is jelenik meg), hogy a „Procedure” (eljárás) legördülő
listából, a rendelkezésünkre álló osztályozási módszerek közül melyiket
választjuk. (Most csak az alapértelmezett „Maximum Likelihood” [legnagyobb
valószínűség] módszer használatát tekintjük át.)

Set_classification_specifications_ablak.bmp
Az osztályozás beállításaira szolgáló ablak
» A „Channels:” (csatornák) legördülő listából kiválaszthatjuk, hogy az osztályozás
során mely képsávok pixelértékeit veszzük figyelembe: mindegyikét („All” listapont)
vagy csak egy részükét („Subset…” listapont). Ha ez utóbbit választanánk, akkor egy
új ablakban határozhatnánk meg a számításba vett képsávok körét. Most az összes
képsávot használni akarjuk, tehát maradjon a beállítás „All”-on!
» Az ez alatt látható „Target:” (cél) sor „Base Image” (alap kép) felirata arról
tájékoztat, hogy az osztályozás arra a műholdképünkre vonatkozik, melyen a tanító
területeket is kijelöltük (ez a projekt alap műholdképe). Ha több azonos jellemzőjű
műholdképet is megnyitottunk volna, akkor itt egy legördülő listából kellene
kiválasztanunk, hogy melyiket osztályozzuk.
» Az ablak jobb alsó sarkában, a „Class areas” (osztályozandó területek) felirat alatti
jelölő négyzetek bepipálásával határozhatjuk meg, hogy az osztályozás a
műholdfelvétel mely részére/részeire vonatkozzon: a tanító területekre („Training
(resubstitution)” és „Training (leave-one-out)” jelölők) és/vagy a teszt területekre
(„Test areas (holdout)” jelölő) és/vagy a teljes műholdképre, ill. annak egy általunk
megadott részletére („Image selection” jelölő). Az első három lehetőséget
ellenőrzésre is használhatjuk, annak becslésére, hogy az osztályozás szempontjából
mennyire jók a tanító területeink. Lássuk, hogyan:
Jelöljük be a „Training (resubstitution)” és a „Training (leave-one-out)” sort, és
vegyük le a kijelölést az „Image selection” sorról! Ezzel azt választottuk, csak a
tanító területeink pixelein fog lefutni az osztályozó algoritmus (a „maximum
likelihood”) két különböző elven. Ez elsőre furcsán hangozhat, hiszen ezen
területek pixeleire mi magunk mondtuk meg, hogy mely osztályba tartoznak.
Jogosan merülhet fel a kérdés, miért kell osztályozni azokat? Mint már volt róla
szó, a tanító területek pixeleinek statisztikai jellemzői alapján jönnek létre az

osztályok, és az egyes pixelek abba az osztályba sorolódnak, melyhez
spektrális tulajdonságaik alapján „leghasonlóbbak”. Előfordulhat, hogy a tanító
terület néhány képpontja olyan mértékben eltér „saját” csoportjának átlagától,
hogy az osztályozás során már egy másik csoportba (osztályba) sorolódik, nem
oda, ahová mi gondoltuk. Nyílván arányaiban minél több képpont sorolódik át
saját tanító területének osztályából egy másikba, annál kevésbé megfelelő a
tanító területünk. Ezt a kiértékelést két különböző („resubstitution” és „leaveone-out”) módszerrel is el tudjuk végezni, melyek részletes ismertetésére nem
térünk ki.
A többi beállítás módosítása nélkül futtassuk le az osztályozást („OK” gomb)! Az
eredmény a szöveges ablakban jelenik meg táblázatok formájában.

Training_kiertekeles.bmp
A tanító területek kiértékelésének eredménye
Az első táblázat a „resubstitution”, a második a „leave-one-out” módszerrel
történő validáció (kiértékelés) eredményét mutatja. Az első oszlopban az
osztályok nevei („Class Name”), a másodikban a sorszámuk (Class Number”), a
harmadikban az osztály pontossága („Accuracy), a negyedikben pedig az
osztályt meghatározó tanító pixelek száma („Number Samples”) olvasható. Az
ezt követő oszlopokban a pixelek osztályonként megoszlása látható. Nézzük a
második táblázatot: látható, hogy a „szántó 1” osztály (első sor) mind a 196
tanító pixele a „szántó 1” osztályba osztályozódott, az osztályozás ebben a
tekintetben 100%-os. Ugyanez igaz a többi osztályra is (vagyis mindegyik tanító

pixelei a saját osztályukba osztályozódtak), kivéve a „cserjés-bozótos” osztályt,
melynek 24 tanító pixeléből 22 db a saját osztályába, 2 db az „erdő” osztályba
került. Ezért erre az osztályra a pontosság 91,7%. Vagyis a harmadik oszlopban
olvasható pontosság érték azt mutatja meg osztályonként, hogy az osztályozás
után arányaiban hány pixel maradt a saját osztályában. Csakhogy számítható
egy másfajta pontossági érték is, ami az oszlopokban lévő osztályokra
vonatkozik és az utolsó sorban látható („Reliability Accuracy”). Ez azt mutatja
meg, hogy egy-egy osztály mennyi, eredetileg nem oda tartozó pixellel bővült –
az „erdő” osztály plusz 2 pixelt kapott, ami arányaiban azt jelenti, hogy az
osztály pontossága a bővülés tekintetében 97,8% (ennyi az eredeti pixeleinek
aránya). A tanító területek kijelölése ezek alapján megfelelőnek ítélhető, hiszen
egyik osztályunk sem „vesztett” sem „nyert” arányaiban túl sok képpontot. A
saját osztályában maradó képpontok aránya pedig összességében 99,6%
(„Overall Class Performance” sor). Bár nincs rá konkrét szabály, de ha egy
osztály képpontjainak közel fele átosztályozódik (a függőleges oszlopban
olvasható pontosság 50% körüli, vagy az alatti), akkor célszerű azt az osztályt
újra meghatározni.
Az is megfigyelhető, hogy a két kiértékelő módszer eltérő „érzékenységű”,
hiszen az első táblázatban mindenhol 100%-os pontosságot látunk.
A kiértékelést teszt területek („Test areas”) segítségével is elvégezhettük volna.
Ekkor a műholdképen a tanító területekhez hasonlóan módon olyan pixeleket
jelölünk ki, melyekről tudjuk, hogy milyen felszínborítást képviselnek, de nem
mint tanító („Training Field” kapcsoló), hanem mint teszt mezőket („Test Fields”
kapcsoló) rendeljük az egyes osztályokhoz. Ezek a mezők az osztályok
meghatározásában nem vesznek részt. Kizárólag arra szolgálnak, hogy
pixeleiket (a most nem aktív „Test areas (holdout)” kapcsoló segítségével)
újraosztályozva megtudjuk, hogy hány százalékuk került másik osztályba.
» Folytatva az osztályozást, hívjuk elő ismét az osztályozás beállításai ablakot
(„Processor” legördülő főmenü „Classify…” menüpontja). Vegyük ki a jelölést a tanító
területek („Traning (resubstitution)” és „Training (leave-one-out)” sor) elől, és jelöljük
be az „Image Selection” (képen való kijelölés) sort. Az ablak alján ekkor megjelenő
(már ismerős) táblázatban beállíthatjuk, hogy a műholdkép mely részét kívánjuk
osztályozni. Ne változtassunk a beállításokon, az egész képet osztályozni fogjuk!
» Az ablak jobb felső sarkában látható „Classes:” (osztályok) legördülő lista
segítségével állíthatjuk be, hogy mely osztályok tanító területei alapján kívánunk
osztályozni: „All” (mindegyik), vagy „Subset…” (egy részük) figyelembevételével.
Hagyjuk a beállítást „All”-on!
» Ez alatt a „Class weights:” (osztályok súlyozása) legördülő listában kiválaszthatjuk,
hogy a tanító területek osztályai egyenlő („Equal” sor) vagy különböző („Unequal…”)
súllyal vegyenek részt a számításban. Az utóbbi lehetőséget választva külön
ablakban adhatjuk meg az egyes osztályok súlyát. Hagyjuk a beállítást „Equal”-on,
hiszen nincs ennek ellentmondó információnk a területről!
» A következő „Symbols: default set” sor arról tájékoztat, hogy az alapértelmezett
szimbólumokkal fogják jelölni az osztályokat.
» A következő két jelölővel megadhatjuk, hogy az osztályozás eredménye hová és
milyen formában kerüljön rögzítésre. A „Disk file:” sort bejelölve adathordozóra
menthetjük az eredményt egy legördülő listából kiválasztható adatformátumban. Az

„Image Window Overlay” lehetőséget megjelölve tematikus fedvény készül, mely az
általunk meghatározott („Palette” [színezés] legördülő lista) megjelenítéssel kerül a
műholdkép fölé.
» A „Threshold results at” (küszöbérték) sort bejelölve meghatározhatjuk azt a
küszöbértéket, amelyet ha az osztályozás során a pixel nem ér el, akkor nem
sorolódik be egyik létező osztályba sem (osztályozatlan marad). A küszöbértéket
közvetve, az ideális normál (Gauss) eloszláshoz viszonyított százalékos formában
kell megadni. Vagyis lényegében azt adjuk meg, hogy normál eloszlás esetén a
pixelek hány százalékát hagynánk el.
» A „Creat Probability Results File” sort bejelölve ún. valószínűségi fájl is készül, ami
azt mutatja meg, hogy az osztályozott képpont mekkora valószínűséggel sorolódott
az osztályába.
» A „Results List Options…” (eredménylista beállítása) gomb megnyomásával újabb
ablak bukkan fel, melyben beállíthatjuk, hogy milyen tételeket tartalmazzon a
szöveges ablakban megjelenő összegzés az osztályozás eredményéről.

Classification_results_list_optoions_ablak.bmp
A szöveges eredménylistában megjelenő tételek beállítása
A „List Training Areas Used” és/vagy a „List Test Areas Used” sorokat kijelölve az osztályozáshoz használt
tanító és/vagy teszt területek listája jeleníthető meg.
A „List Training Classification Summaries” és/vagy a „List Test Areas Summaries” sorral a tanító és/vagy a
teszt területek osztályozásának összegzése íratható ki.
A „List Training Area Performance Summary Table” és/vagy a „List Test Area Performance Summary Table”
sorral a tanító területek mezőinek „megfelelőségét” mutató táblázatok jeleníthetőek meg (természetesen csak
akkor, ha a főablakban is be vannak jelölve a megfelelő lehetőségek – lásd fent).
A „List Training Class Performance Summary Table” és/vagy a „List Test Class Performance Summary Table”
sorral a tanító területek osztályainak „megfelelőségét” mutató táblázatok jeleníthetőek meg (természetesen csak
akkor, ha a főablakban is be vannak jelölve a megfelelő lehetőségek – lásd fent).

» Állítsuk be az osztályozás beállításaira szolgáló ablakot az alábbi ábrán látható
módon, és indítsuk el az osztályozást! Három kérdést fogunk kapni: az első felugró
ablak arról érdeklődik, hogy frissítse-e a projektünk statisztikáit (igen), a másodikban
létrejövő tematikus eredményállomány nevét és elmentésének helyét kell megadni

(adjuk meg), a harmadikban pedig a valószínűségi fájl nevét és elmentésének helyét
kéri a szoftver (ezt is adjuk meg).

osztalyozas_beallitasai.bmp
Az osztályozáshoz használt beállítások
Maximum likelihood osztályozást fogunk használni a teljes műholdképre, melynek során az összes csatorna
pixelértékeit felhasználjuk. Az osztályok meghatározásához az összes tanító terület osztályát egyenlő súllyal
vesszük figyelembe. Az eredményt lemezre mentjük és fedvényként a műholdképen is megjelenítjük. A
képpontok adott osztályba tartozásának valószínűségét is kiszámíttatjuk és fájlban elmentjük.

18. Jelenítsük meg és értelmezzük az eredményfájlokat!
» A tematikus fedvény azonnal megjelent a műholdkép ablakában. Az osztályok
azonosítását megkönnyíti rajta, hogy a tanító területek még mindig láthatóak.
» Nyissuk meg (a tanult módon) az elmentett tematikus állományt, melynek
értelmezését nagyban megkönnyíti, hogy ehhez már jelmagyarázat is tartozik. A
Műholdképről vegyük le a fedvényt, és nagyítsuk egyforma méretűre az eredeti
műholdfelvételt és a tematikus állományt. Hasonlítsuk össze a kettőt! Vizuális
interpretációval is hasonló eredményre jutottunk volna? A szántók esetében nagy
valószínűséggel igen, talán még az erdőket is hasonlóan határoltuk volna le, de a
települések környékén, a szántók, erdők szélén bizonyára más eredményre jutunk.
Ezek a területek (különösen a kertes falusi települések) nagyon „vegyesek”. Ez alatt
azt kell érteni, hogy a pixelek értékei kis területen is nagyon szórhatnak. Így ezeken a
felszíneken a statisztikai módszerek „hátrányban” vannak az emberi aggyal
szemben. Ezért a településeket sokszor nem is osztályozzuk ily módon, hanem
„kimaszkoljuk” (kitakarjuk a területüket, így az osztályozásból kimaradnak). A falvak
környéki kertes, vegyes művelésű területekre pedig célszerű lehet új osztályt
létrehozni.

osztalyozott_es_osztalyozatlan.bmp
Az osztályozott (felül) és az eredeti, osztályozatlan (alul) műholdkép
» Értékeljük az osztályozást objektívebben is! Nyissuk meg a valószínűségi
állományt! Ha az alábbi ábrán látható színpalettával jelenítjük meg, akkor a színek
melegedése az osztályba tartozás valószínűségével arányos. Vagyis a legpirosabb
pixelek tartoznak legnagyobb valószínűséggel (90–100%) abba az osztályba, ahová
végül is kerültek, míg a kék pixelek esetében nagy a bizonytalanság, hogy vajon jól
osztályozódtak-e. Ez utóbbiak adott osztályba tartozásának valószínűsége 1% alatti.
Ha igazán helyesen jártunk volna el, akkor ezeket a pixeleket a küszöbérték
megadásával már nem is soroltattuk volna osztályba.

valoszinusegi_allomany.bmp
Az osztályozás valószínűségi (probability) állománya
Iranyitottosztalyozas.swf
19. Ezek után felmerül a kérdés, hogy az adott feltételek mellett lehet-e jobb
eredményre jutni? Talán ha az osztályozás előtt előfeldolgozzuk a műholdképet,
például csökkentjük a képsávok számát, kiszűrve az osztályozás szempontjából
lényeges információt nem hordozó, zavaró adatokat. Próbáljuk meg!
Alkalmazzunk főkomponens elemzést (PCA-t)!
» Először is zárjunk be minden tematikus és műholdképet megjelenítő ablakot,
valamint a projektünket, csak a szöveges ablak maradjon!
» Nyissuk meg a műholdképet!
» Keressük ki a „Processor” legördülő főmenü „Utilities” (hasznos dolgok)
almenüjének első, „Principal Component Analysis…” (főkomponens elemzés)
menüpontját! Az alábbi ábrán látható ablak nyílik meg:

Set_PCA_Specifications_ablak.bmp
A főkomponens elemzés paramétereinek beállítása ablak
» Az ablak felső részén állíthatjuk be, hogy az elemzést a kép mely részének
képpontjai alapján végezzük el (a példában a teljes kép területén).
» A „Channel:” (csatorna) legördülő listával határozhatjuk meg, hogy mely
csatornák pixelértékeit használja az algoritmus (a példában az összes
csatornáét [All] listapont).
» A „List eigenvectors” (sajátvektor megjelenítése) jelölőt bepipálva a szöveges
eredmények ablakban az egyes komponensek sajátértékei mellett a
sajátvektorok is kiíródnak.
» Az „Equalize variances (correlation matrix)” sort választva az elemzés a
korrelációs mátrix alapján fut le – egyébként (a sort jelöletlenül hagyva) a
kovariancia mátrix alapján számol az algoritmus.
» A „Save eigenvalues/eigenvectors” (sajátértékek/sajátvektorok mentése)
kapcsoló választásával a főkomponens elemzés eredményeként kapott
sajátértékek és sajátvektorok a memóriában tárolódnak. Erre akkor van
szükség, ha azokat a későbbiekben valamely más eljárás használni szeretné.
Ezt a jelölőnégyzetet pipáljuk be!
» Az ablak jobb alsó sarkában („Output results to” [eredmény kerüljön]
ablakrész) két jelölőnégyzet segítségével határozhatjuk meg, hogy a PCA
eredménye a szöveges eredmények ablakba („Text window” jelölő) és/vagy
lemezre („Disk file”) kerüljön.
» A PCA paramétereit állítsuk be úgy, hogy az elemzés a kép minden pixelének
minden képsávban vett értékei alapján fusson le, a szöveges eredmények ablakban
jelenjenek meg a sajátvektorok is, melyek a memóriában is tárolódjanak! Ezután
nyomjuk meg az „OK” gombot!
A szöveges eredmények („Text Output”) ablakban az alábbi ábrán látható táblázatok
jelennek meg.

PCA_szoveges_eredmeny.bmp
A PCA eredménye a szöveges eredmények („Text Output”) ablakban
Mindkét táblázat első („Component”) oszlopa a komponensek (transzformált
képsávok) sorszámait tartalmazza. Az első táblázat második oszlopában a
sajátértékek („Eigenvalue”), a harmadikban a sajátértékek százalékos („Percent”)
formában jelennek meg. A sajátértékek fejezik ki, hogy a komponensek a
pixelértékek összvarianciájának hányad részéért felelősek. Mint látható, az első két
komponens mentén adódik az összvariancia 97,2556%-a (89,8751+7,3805). Vagyis
ha a spektrális teret erre a két képsávra (1. és 2. komponens) csökkentjük, akkor az
információveszteség kevesebb, mint 3% lesz. Azt, hogy hogyan tudjuk ezt a két
komponenst („új képsávot”) a meglévő képsávjainkból előállítani, a második
táblázatban látjuk, mely a komponensek sajátvektorait („eigenvectors”) tartalmazza.
Az első komponens kiszámításához a táblázat első sorában lévő értékekkel kell a
megfelelő (lásd a táblázat oszlopainak fejlécében) képsávokat megszorozni, majd a
szorzatokat összeadni (0,16631*első képsáv + 0,2344*második képsáv +
0,42871*harmadik képsáv - 0.09674*negyedik képsáv + 0.58578* ötödik képsáv +
0.14530 *hatodik képsáv + 0.59997 * hetedik képsáv). A második (és nyílván a többi)
komponens kiszámítása hasonló elven történik. Szerencsére a számításokat nem
kell magunk elvégeznünk, hiszen a PCA eredményét, így ezt az ún. transzformációs
mátrixot is, a memóriában eltároltattuk, hogy a következő lépésekben fel tudjuk
használni.
» Válasszuk a „Processor” legördülő főmenü „Reformat” (átalakítás) almenüjének
„Change Image File Format…” (fájlformátum megváltoztatása) menüpontját. A
menüpont és az általa felbukkanó ablak már ismerős, a külön fájlban tárolt képsávok
egyesítése során is ezt használtuk. Az ablakban lévő alapbeállításokon ne
változtassunk, de jelöljük be az ablak bal oldalán található „Transform Data…”
(adatok átalakítása) sort! Ezzel új ablak bukkan fel (melyről részben már szintén volt
szó).
» A főkomponensek sajátvektoraival való képtranszformációhoz kapcsoljuk be a
„New Channels from PC Eigenvectors” (új képsávok számítása főkomponensek
sajátvektorai alapján) kapcsolót! A sor melletti legördülő listából a felkínált „All”
(összes) pont helyett válasszuk a „Subset..” (rész) listapontot, és állítsuk be, hogy
csak az első két komponenst kívánjuk használni. Ez alatt két sor tájékoztat arról,

hogy az optimális adattárolás és megjelenítés érdekében legalább hány bites
számábrázolásra lesz szükségünk. Hagyjuk jóvá a beállításokat („OK” gomb)!

PCA_transzformacio.bmp
A képsáv(ok) transzformációjának beállítására szolgáló ablak
» Visszatértünk az előző ablakhoz, ahol is ne felejtsük el a számábrázolást („Data
value type” legördülő lista) 16 bitesre állítani! A többi beállítás nyugodtan maradhat
az alapértelmezett. Az „OK” gomb megnyomása után már csak a transzformált
műholdkép nevét (legyen pl. „bukkalja1_pca.tif”) és elmentésének helyét kell
megadnunk.
» Nyissuk meg a tanító területeinket tartalmazó projekt fájlt („File” legördülő főmenü
„Open Project…” menüpont). Mivel a projekthez társított ún. alap (base) műholdkép
(melyen a tanító területeket is kijelöltük) már nyitva van, ezért a tanító területek
azonnal meg is jelennek rajta.
» Nyissuk meg a transzformált műholdképet („bukkalja1_pca.tif) is! Ezen a képen
nem jelennek meg a tanító területek, hiszen nem ez az alap kép – ezért még nem is
tudnánk osztályozni. A „Project” legördülő főmenü „Change Base Image File…” (alap
képfájl cseréje) menüpontjával rendeljük a képet a projekthez! Most már megjelennek
rajta a tanító területek mezői.
» Az eredeti műholdképhez hasonlóan (hasonló módon és hasonló beállításokkal)
osztályozzuk a transzformált képet!
» Jelenítsük meg az eredeti és a transzformált kép osztályozott és valószínűségi
állományait! Hasonlítsuk össze azokat!

eredeti_es_pca_prob.bmp
Az eredeti (felül) és a PCA-val transzformált kép (alul) osztályozásának „valószínűségi”
állománya
Legszembetűnőbb az osztályba sorolások valószínűségét mutató fájlok különbsége.
A transzformált kép osztályozásakor jóval kevesebb pixel került nagyon alacsony
valószínűséggel valamely osztályba, és átlagosan is nagyobb az osztályba sorolás
valószínűsége. Ez nem azt jelenti, hogy a transzformált kép osztályozása jobban
sikerült volna, „mindössze” azt, hogy az osztályba sorolás megbízhatóbb. Az
osztályozás „jósága” (valósághűsége) azonban több tényezőtől függ: pl. az osztályok
megfelelő megválasztásától, a tanító területek helyes kijelölésétől stb.
pca.swf
20. Mint azt a „Műholdfelvételek kiértékelésének elméleti alapjai” c. fejezetben is
említettük, a tanító területek és az általuk meghatározott osztályok alapján is
csökkenthető a képsávok száma. Két módszert említettünk részletesebben: a
DAFE-t és a DBFE-t. Mindkettő (egyebek mellett) a MultiSpecben is
rendelkezésre áll. Használatuk logikája megegyezik a PCA használatával, apróbb
eltérésekkel.
» Nyissuk meg (vagy ha az előzőekben használtuk, akkor hagyjuk nyitva) a projekt
fájlt, melyhez az eredeti műholdképet rendeljük, mint alap képet!
» Válasszuk a „Processor” legördülő főmenü „Feature Extraction…” menüpontját.

» A felbukkanó ablak második („Feature Extraction”) legördülő listájából választhatjuk
ki egyebek mellett a DAFE-t („Discriminant Analysis” [diszkriinancia elemzés]
listapont) vagy a DBFE-t („Decision Boundary” [döntési határ] listapont).
» Az ablak alján található („List Transformation Matrix”) jelölő bejelölésével a
sajátvektorokat tartalmazó, ún. transzformációs mátrix a szöveges eredmények
ablakban is megjelenik. Az ablak számos beállítása („Channels”, „Classes”, „Class
Weights”) hasonlóan „működik”, mint más ablakokban már megismertük. A többi
menüpontról és beállításról, mivel az eljárások, módszerek ismertetése meghaladja a
tananyag kereteit, most nem esik szó.

Feature_extraction_ablak.b
mp
A DBFE beállítása
» Az „OK” gomb megnyomása után az eredmények táblázatos formában a szöveges
eredmények ablakban is megjelennek. Elemzésük a PCA esetében megismert
módon történik. Határozzuk meg a használni kívánt új képsíkok számát!
» A transzformáció ismét a „Processor” legördülő főmenü „Reformat” (átalakítás),
„Change Image File Format…” (fájlformátum cseréje) menüpontjával történik. Most
azonban a „Transform Data…” (adatok átalakítása) jelölő kipipálásával felbukkanó
ablak második kapcsolója „New Channels from FE Eigenvectors” (új képsávok
számítása feature extraction sajátvektorai alapján) lesz. Válasszuk ezt a kapcsolót,
melynek beállításai a „PC Eigenvectors”-éval megegyező lehetőségeket kínálják.
Végezzük el a beállításokat és transzformáljuk a képet!
» A transzformált kép osztályozása és az osztályozás értékelése a korábban
megismertek szerint történjen!
A megismert, spektrális dimenziókat (képsávok számát) csökkentő eljárások közül a DAFE és
a DBFE az irányított osztályozás, míg a PCA az irányított és az irányítatlan osztályozás során
egyaránt használható.
21. Az osztályozás során felmerülhetett a kérdés, hogy munkatársunk vajon miért
különböztetett meg kétféle szántót („szántó 1” és „szántó 2”). Mivel a kolléga
rendes nyári szabadságát tölti a világ másik felén, megkérdezni sem tudjuk tőle.

Persze kimehetnénk terepre és megnézhetnénk magunk is (ez lenne a legjobb
megoldás), de erre nincs időnk, mert a főnök már türelmetlenül várja a
területhasználati térképet. Próbáljuk meg kikövetkeztetni! Valószínűleg a
termesztett növényekben lehetett különbség, vagy talán az egyikről már learatták
a termést (kopár) a másikat még növényzet borítja. Ennek eldöntésére használjuk
a „normalizált növényzeti mutatót” (NDVI)!
» Nyissuk meg (ha esetleg már bezártuk volna) az eredeti műholdképet
(„bukkalja1.tif)!
» Válasszuk ismét a „Processor” legördülő főmenü „Reformat” (átalakítás)
almenüjének „Change Image File Format…” (fájl formátumának cseréje)
menüpontját! A megjelenő beállítások ablakban pipáljuk be a „Transform Data…”
(adatok átalakítása) sort, és a felugró, már ismerős ablak lehetőségei közül most a
„New Channel from General Algebric Transformátion” (új csatorna számítása elemi
algebrai műveletekkel) kapcsolót jelöljük meg!
Új sor jelenik meg az ablakban, mely elemi matematikai műveleteket tartalmaz. A kis
ablakocskákba konstansokat és a csatornák sorszámait írva, új képsávot
számíthatunk a meglévők felhasználásával.

Algebrai_transzformacio.bmp
Az algebrai művelet szerkesztése
A C4 és a C3 a képsávokat jelentik. A „C” (Channel[csatorna]) jelöli, hogy a mögötte lévő szám egy képsáv
(csatorna) sorszámát jelenti, és nem mint konstans érték szerepel a képletben. A csatornák előtti konstans („1.0”)
szorzótényező.

Az alapértelmezett lehetőség, mely szerint a négyes (a képletben C4) és a hármas (a
képletben C3) csatorna különbségét osztjuk a két csatorna összegével, éppen az
NIR IR
NDVI. Emlékeztetőül az NDVI számítása: NDVI
, ahol NIR (Near Infra
NIR IR
Red) a közeli infravörös, az IR (Infra Red) a vörös hullámhossztartományban készült
képsávot jelenti. Ez a Landsat műholdfelvételek esetében éppen a 4-es és a 3-as
képsáv (mi is ebben a sorrendben rétegeltük össze a képsávokat).
» Az „OK” gomb megnyomásával hagyjuk jóvá a képletet! Ezzel visszatértünk az
előző ablakhoz, melynek beállításait már korábban megismertük. Itt is el kell
végeznünk egy fontos beállítást. Emlékezzünk vissza, hogy mit tanultunk az NDVI
értékéről (vagy csak nézzük meg a képletet)! A számított pixelértékek várhatóan
tizedes törtek lesznek (igen kicsi az esélye, hogy egy képpont értéke egész számnak
adódjon). Ezért a „Data value type:” ([pixel]érték típusa) sorban a képpontok
értékeinek számábrázolása nem maradhat egész („integer”)! Ekkor ugyanis a
pixelértékek kerekítve tárolódnának el, ami esetünkben azt jelenti, hogy csak 1, 0
vagy -1 (ez utóbbi is csak előjeles [signed] számábrázolás esetén) lehetne egy-egy
képpont értéke. Ennek elkerülése érdekében válasszuk a legördülő listából a „32 bit
Real” (32 bites valós) számábrázolást!

» Az „OK” gomb megnyomása után már csak a fájl nevét (legyen pl.
„bukkalja1_ndvi.tif”) és elmentésének helyét kell megadnunk.
» Nyissuk meg a képet! Mivel csak egy képsávból áll, a színkompozit
megjelenítésnek nincs értelme.
» Jelenítsük meg rajta a tanító területeinket! Nyissuk meg a projektet, majd társítsuk
hozzá az NDVI képet! Ehhez a képnek aktívnak kell lennie (kattintsunk a képet
megjelenítő ablak fejlécére)! Válasszuk a „Project” legördülő főmenü „Add As
Associated Image” (kép társítása) menüpontját! A tanító területeink azonnal
megjelennek a képen.

ndvi_tanito.bmp
Az NDVI kép a tanító területekkel
Most már jobban látszik a különbség a kétféle szántóterület között: a „szántó 1”
sötétebb, a „szántó 2” világosabb. Mit jelent ez pixelértékekben? Jelenítsük meg a
már megismert módon a tanító területek pixelértékeit!
» Válasszuk a „Processor” legördülő főmenü „List Data…” (adatok listája)
menüpontját! Ismerős párbeszédablak bukkan fel, néhány új beállítással kiegészülve
(köszönhetően a tanító területeknek).
» A „Classes” (osztályok) jelölő és a hozzá tartozó legördülő lista lehetővé teszi, hogy
beállítsuk, hogy az osztályokhoz tartozó tanító területek pixeleinek értékeire vagyunk
kíváncsiak, azon belül is („Subset…” listapont) csak a „szántó 1” és a „szántó 2”-ére.

osztalylista_ablak.bmp
A „szántó1” és a „szántó2” osztály tanító területeire eső pixelértékek lekérdezésének
beállítása
» Végezzük el, és az „OK” gombbal hagyjuk jóvá az ábrán látható beállításokat!
A szöveges eredmények ablakban hosszú lista jelenik meg, melynek első
oszlopában az osztályok sorszáma, a másodikban a mezők azonosítója, a
harmadikban pedig a pixelértékek olvashatók. Végiggörgetve a listát jól látható, hogy
az 1-es osztályba („szántó 1”) tartozó pixelek értéke jórészt -0,3–(-0,2) között van,
míg a 2-esbe („szántó 2”) tartozóké 0-tól csak néhány századdal tér el. Emlékezzünk
vissza a tanultakra: minél alacsonyabb az NDVI értéke, annál gyérebb a növényzet.
A viszonylag nagy (abszolút értékű) negatív értékek a növényzet csaknem teljes
hiányát jelzik a „szántó 1” területeken. Mivel az eredeti műholdfelvétel augusztus 20án készült, valószínűleg betakarítás utáni állapotot rögzít. A „szántó 2” területek
alacsony NDVI értéke is csak gyér borítottságot valószínűsít – itt talán már a
másodvetés sarjad.
» Olvassuk le a legvilágosabb területek értékeit is!
Ezzel a rövid feladattal természetesen nem merítettük ki a műholdképelemzésben
(és a szoftverben) rejlő lehetőségeket, de remélhetőleg elegendő alapismeretet
nyújtottunk a téma további (akár önálló) tanulmányozásához, a műholdképkiértékelő
szoftverekkel való eredményesebb munkához.

