
Erdészeti célú távérzékelési 
technológiák ismertetése és 

összehasonlítása 

Dr. Burai Péter

„Innovatív távérzékelési eljárások az erdőleltározásban”
Workshop

Budapest, Budakeszi út 91.

2020. február 19.



Röviden  a távérzékelésről

Jelentése:

• Jelentés: távolról, közvetlen érintkezés nélküli érzékelés, azaz információ gyűjtés

• Olyan vizsgálati módszerek amelyek a környezetünkben található tárgyakról vagy 
jelenségekről úgy gyűjtenek adatokat, hogy az adatgyűjtő (általában szenzornak 
nevezett berendezés) nincs közvetlen kapcsolatban a vizsgált tárggyal vagy 
jelenséggel.

• Az adatok feldolgozása és kiértékelése is a távérzékelés része

Főbb előnyei:
• Nagy területeket térképezésére, országhatároktól független felvételezésre is 

alkalmas
• Homogén, egyöntetű adatbázis
• Gyors és költséghatékony adatnyerés és információgyűjtés
• Nagy térbeli felbontás
• Olyan jelenségek megfigyelésére is lehetőség nyílik, amit szabad szemmel nem 

érzékelünk (pl. infravörös tartomány)
• Kvalitatív (pl. vegetáció térképezés) és kvantitatív (pl. biomassza becslés) elemzésre 

is lehetőség nyílik ugyanabból az adatbázisból



Tartalomjegyzék

• Mi a távérzékelés?

• Távérzékelési módszerek csoportosítása

• Műholdas távérzékelés (bővebb ismertetés)

• Légi távérzékelés

• Pilóta nélküli (UAV, drón) rendszerek

• Távérzékelési rendszerek összefoglalása 



• Sugárforrás szerint
▪ Passzív: napsugárzás (digitáliskamerák)

▪ Aktív: saját adóval rendelkezik (lézerszkenner, radar, szonár)

• Hordozóeszköz típusa szerint
▪ Műholdas: mesterséges hold (Landsat, SPOT, IKONOS, Modis stb.)

▪ Légi: merev szárnyú repülőgép, helikopter, UAV

▪ Földközeli: daru, állvány

• Spektrális felbontás
▪ Pankromatikus

▪ Multispektrális

▪ Hiperspektrális

Távérzékelés csoportosítása



Műholdak:

• Geostacionárius pályán ~ 36 000 km

• Sarkközeli pályán: 600-1000 km 

Repülőgép:

• Nagy magasságon repülő gépek: 3-10 km

• Kis magasságon repülő gépek: 200-3000 m

UAV:

• Különböző helikopterek és merevszárnyú gépek: 10-200 m

Földközeli

• Állványra szerelt vagy kézből készített felvételek:  ~10 m-ig

Távérzékelési platformok



Műholdakra alapozott távérzékelés

• A műholdas érzékelők képességét négy technikai paraméterrel lehet jól jellemezni:

• Terepi (geometriai) felbontás: megmutatja, hogy egy mérési pont a földfelszín mekkora területét reprezentálja, 

• Lefedett hullámhossz-tartomány: megmutatja, hogy az érzékelő az elektromágneses spektrum mekkora részét 
érzékeli

• Spektrális felbontás: a lefedett tartományban gyűjtött adatok részletességének mércéje, lehet hiperspektrális vagy 
multispektrális 

• Látótér: megmutatja, hogy egy felvétel mekkora területet ábrázol

• Visszatérési idő: egy terület fölötti elhaladás gyakoriságát mutatja meg

Példa különböző terepi felbontású műholdas adatokra (30 m/px, 10 m/px, 2,4 m/px)



Műholdakra alapozott távérzékelés

• Communications: 777 
• Earth observation: 710
• Technology development: 223 
• Navigation/Positioning: 137
• Space science/observation: 85 
• Earth science: 25

2019-ben üzemelő 
műholdak száma:  

70% of all catalogued objects are in low Earth orbit, as of Oct. 
4, 2008, which extends to 2000 km above the Earth’s surface.



Név

Terepi 

felbontás 

(m/px)

Hullámhossz-

tartomány (nm)

Sávok 

száma

Lefedett terület 

felvételenként (km x 

km)

Legkisebb rendelhető 

egység

Visszatérési 

idő (nap)

WorldView-2 0,46/1,84 450-1040 8+PAN 16 x 16 100 km2 (5 km x 20 km) 1

WorldView-3 0,3/1,2 450-2245 16+PAN 16 x 16 100 km2 (5 km x 20 km) 1

Pleiades 1a/1b 0,5/2 480-950 4+PAN 20 x 20 100 km2 (5 km x 20 km) 1

GeoEye-1 0,41/1,65 450-920 8+PAN 15 x 15 100 km2 (5 km x 20 km) 3

SPOT-4 10/20 500-1750 4+PAN 60 x 60 500 km2 (15 km x 34 km) 3

SPOT-5 2,5/10/20 500-1750 4+PAN 60 x 60 500 km2 (15 km x 34 km) 3

SPOT-6/SPOT-7 1,5/6 455-890 4+PAN 60 x 60
1000 km2 (20 km x 500 

km)
1

Landsat 8 30 ; 100
430-2290 ; 10600-

12510
8+PAN/2 170 x 185 felvétel 16

Sentinel 2 – MSI 10/20/60 443-2190 13 290 x 290 felvétel 5

ENVISAT - MERIS 300 412-900 15 582 x 650 felvétel 3

EO-1 Hyperion 15/30 400-2500 242 7,5 x 100 felvétel 16

AQUA/TERRA 

MODIS
500/1000

459-965 ; 1390-

14385
19 ; 17 2330 x 10 felvétel <1

A jelenleg elérhető néhány  fontosabb távérzékelő műhold specifikációi

Műholdakra alapozott távérzékelés



• Európai Űrügynökség (ESA - European Space Agency)

• Hosszú távú űrmegfigyelési program

• Első műhold: Sentinel-1A – 2014-ben indult

• Jelenleg aktív műholdak: 
• Sentinel 1A és 1B 

• Sentinel 2A és 2B 

• Sentinel 3A

• További tervek: Sentinel 4, 5, 6

• Előnyei: 
• A Copernicus adatpolitikája alapján szabadon 

hozzáférhető adatok; 

• ingyenes szoftvercsalád a feldolgozási folyamathoz;

• széleskörű alkalmazási lehetőségek.

Sentinel műholdcsalád





elérhető felvételek ≠ felhőmentes felvételek
akár 20-50 napig nincs felhőmentes felvétel egy-egy területre! 

Sentinel-2 műhold röppálya adatok és visszatérési idők 



Sentinel-1

• SAR – Synthetic Aperture Radar, C-sáv

• Sentinel-1A és -1B

• Egymással ellentétes pályán (180°) keringő műholdak 

→ gyakori (6 napos) visszatérési idő

• Időjárási körülményektől és napszaktól független radar 
távérzékelés

• Működési elv: mikrohullámú energiajel kibocsátása és a 
visszaverődés erősségének rögzítése

• Radar interferometria: több radarkép egyidejű vizsgálatával a 
felszín kis mértékű elmozdulásai is azonosíthatóak

• Több különböző térbeli felbontású felvételezési mód (IW, EW, 
WV, SM), kétféle polarizáció és kombinációi (HH, VH), valamint 
több feldolgozottsági szint érhető el  

Az Alpok megjelenése Sentinel-1A felvételen

Sagaing Division, Myanmar



Sentinel-2

- Nagy felbontású multispektrális rendszer
- Sentinel 2A és 2B
- Indítás: 2015. június 23.
- Legfeljebb 5 napos visszatérési idő
- 13 hullámhosszban készít felvételeket
- Terepi felbontás: 10m (RGB+NIR) /20m (NIR+Red-edge) 

/60m
- 290 km sávszélesség



NDVI Változás vizsgálat
2017.08. <-> 2018.08.

2016.09.28. 2019.06.12.



Műholdfelvételek alkalmazásánk előnyei és hátrányai
Előnyök: 

• A határtól függetlenül elérhetőek az adatok

• Egyszerre nagy területről készülnek a felvételek

• A forgalmazó által garantált minőség akár több éven keresztül is elérhető ugyanarra a területre (változásvizsgálat)

• Ingyenesen is elérhetőek egyes adatok (pl. Copernicus program)

• Egyes adatokból sztereo felvételek is rendelhetők, amiből felszínmodell is előállítható

Hátrányok: 

• Teljesen felhőmentes időszak ritka, így a felvételen lehetnek olyan területek, ahol nincs adat (kivétel a radar adatok)

• A nagyobb magasságból készült felvételezés miatt a légkör zavaró hatása nagyobb, mint a légi felvételezés esetében

• Terepi felbontás korlátozza az alkalmazási területeket (kis méretű objektumok nem detektálhatók)

• A (nem sztereo) felvételekből nem állítható elő magasságmodell, a SAR adatok csak nagyon pontatlan

biomasszabecslésre alkalmasak



• LiDAR - Light Detection and Ranging → fényérzékelés és távmérést jelent

• A szenzor lézersugarat bocsát ki a földfelszín felé, és méri a visszaverődés 
idejét, amiből távolságot számol

• GNSS/INS rendszer → pontosan meghatározható a szenzor pozíciója

• A mért távolság alapján a visszaverődési pont koordinátái meghatározhatók

Légi lézerszkennelés (LiDAR) technológiája



Légi digitális mérőkamerás felmérés technológiája

• A perspektivikus torzításoktól mentes képet ortofotónak, a digitális képet digitális 
ortofotónak nevezzük.

• A digitális kamera a napból érkező és a felszínről visszavert sugarakat detektálja, ezért az 
ilyen jellegű felvételezés csak nappal megfelelő napállás szög mellett, valamint időjárási 
feltételek között végezhető el.



A hiperspektrális légifelvételezések célja, hogy nagy információ-tartalmú és 
terepi felbontású adatokat gyűjtsünk a környezetünkről. Így egy ilyen felvétel 
olyan anyagi vagy biofizikai tulajdonságok meghatározására is alkalmas lehet, 
ami a hagyományos légi felvételekből nem lehetséges. Ez annak köszönhető, 
hogy egy hiperspektrális szenzor jóval szélesebb hullámhossz-tartományban és 
spektrális felbontásban gyűjt adatokat.

Légi hiperspektrális technológia bemutatása



Légi technológiák kombinált alkalmazása

hamis színes ortofotó
hiperspektrális felvétel 

(transzormált sávok)  

légi lézerszkennelt 
adatból készített 

borított felszínmodell és 
lombkoronahatárok

fafajokat tartalmazó 
tematikus térkép



Repülőgépről készített felvételek jellemzői

Előny:

- Nagy területi teljesítmény (napi 400-1000 km2)

- Kalibrált szenzorok alkalmazása

- Nagy radiometriai (11-12 Bit) , geometriai felbontás (0,1-1 m) és megbízhatóság (pixelen belüli pontosság)

- A nagy spektrális felbontásnak köszönhetően mennyiségi tulajdonságok is megbízhatóan vizsgálhatók (kevesebb 
felvétel miatt alacsony radiometriai különbségek)

- Csak a pontosságvizsgálathoz szükséges GCP pontok elhelyezése a terepen (néhány pont /100km2) direkt georeferencia!

- A repülések és a felvételek készítésének folyamata jogilag szabályozott, a felvételek geodéziai feladatokra is 
alkalmazhatóak

Hátrány:

- Magas beruházási és működési költség 

- Kis területek lerepülésének nagy a fajlagos költségigénye

- Nagy mennyiségű adat keletkezik (adatfeldolgozás és adattárolás)



Az elmúlt évtized műszaki fejlődése hatalmas előretörést eredményezett a pilóta nélküli 
légi járművek (UAV) elterjedésében

Merev- vagy forgószárnyas hordozóeszközök

Alkalmazott szenzorok: Kis méretű digitális kamerák vagy LiDAR

Láthatósági repülés 

Pilóta nélküli légi járművek (UAV, drón) segítségével végzett légi 
felvételezések



UAV légi felvételezések előnyei és hátrányai
Előny:

• Relatív olcsó beruházás, alacsony üzemeltetési költség kis területek (kb. 0,01-10 km2) felvételezésénél

• Egyszerű adatfeldolgozási folyamat „soft” fotogrammetriai megoldások elérhetőek

• Nagy terepi felbontású felvételek készíthetők

• A nagy átfedésű felvételek alkalmazásával borított felszínmodell is előállítható a képekből

Hátrány:

• Alacsony hatótávolság és teljesítmény (napi 0,01-10 km2)

• Nagy teljesítményű szenzorrendszerek nem üzemeltethetők (teherbírás korlátozott)

• Alacsony radiometriai felbontású és nem mérőkamera rendszerek alacsony radiometriai és geometriai felvételek 

készítésére alkalmasak

• Nagy mennyiségű felvétel készül viszonylag kis területről hosszú időintervallumban (változó besugárzási viszonyok)

• A geometriai felbontás növeléséhez nagyszámú terepi illesztőpont (GCP) pont elhelyezésére és bemérésére van szükség

• Lombos állapotban a terepről nem nyerhető ki pont – erdőterületek magasságmérésére nem alkalmas 

• Csak láthatósági repülés engedélyezett

• A terepi kiszállás és felszállásra alkalmas hely keresése problémás lehet és költséges

• Az üzemeltetés jogi háttere még nem biztosított



Távérzékelési (optikai) technológiák jellemző paraméterei

Napi 
teljesítmény 

km2

Geometriai 
felbontás

(m)

Spektrális 
mintavételezés

(µm)

Spektrális 
csatornák 

(db)

Jel-zaj 
arány

Geometriai 
pontosság

Műhold 
(multispektrális)

több ezer 0,3-30 0,02-20 3-8 nagy közepes/nagy

Műhold 
(hiperspektrális)

több ezer 30-1000 0,002-0,2 25-200 közepes közepes/nagy

Légi ortofotó 100-1000 0,02-1 0,1-20 3-4 nagy nagy

Légi hiper-
spektrális

100-1000 0,5-3 0,01-0,1 50-400 nagy közepes/ 
nagy

UAV 
(multispektrális)

0,1-2 0,01-0,3 0,1-20 3-4 alacsony alacsony/ 
közepes

UAV 
(multispektrális)

0,1-2 0,1-0,5 0,1-20 20-100 alacsony alacsony/ 
közepes



Köszönjük a figyelmet!
Erdészeti célú távérzékelési technológiák ismertetése és 

összehasonlítása 

Dr. Burai Péter


