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Hiperspektrális távérzékelés

• Passzív technológia (energiaforrás a Nap)

• Optikai érzékelő rendszer (fotografikus szenzor)

• A látható fény tartományon (~380 – 720 nm) 
kívül a közeli infravörös (720-1000 nm) 
tartományban is történik adatrögzítés

• Folyamatos spektrum a mérési tartományban 
(>100 diszkrét csatorna)

• Időjárás függő (napállás, felhő mentesség stb.)

• Magasabb szintű vegetáció vizsgálatokra 
alkalmas, fafajok elkülönítése



Hiperspektrális szenzor meghatározó tulajdonságai

1. Geometriai felbontás: a digitális kép egy pixele által lefedett valós terepi dimenzió (m) – elkülöníthető 
objektum méretét befolyásolja

2. Spektrális felbontás: a spektrális mintavételezés mekkora spektrális tartományban, mekkora 
mintavételezéssel és hány csatornán történik

3. Radiometriai felbontás: szenzor által érzékelt folyamatosan változó sugárzási mező digitálissá alakítása 
során használt mérési szintek száma (bit)

4. Jel-zaj arány: a detektált elektromágneses hullám aránya a zaj változáshoz képest – magas jel-zaj arány →
több információ a pixelben

Alacsony jel-zaj arány Magas jel-zaj arány



Spektrális jel

Különböző fafajok spektrális görbéiKülönböző felszínborítások spektrális görbéi



Multispektrális vs. Hiperspektrális

• Látható és közeli infravörös tartomány

• 4-10 diszkrét csatorna

• Spektrális mintavételezés:

• Parrot Sequoia: 40nm (R,G,B,Nir), 10nm (RedEdge)

• Sentinel-2: 65nm (B), 35nm (G), 30 nm (R), 15nm 
(RedEdge), 114nm (NIR) stb.

• Terepi felbontás: 10-20m műhold; <20cm drón

• Látható és közeli infravörös tartomány

• >100 csatorna, folyamatos spektrum

• Spektrális mintavétel: 

• AISA Kestrel10: 3,45nm (teljes felvételezett 
tartományban)

• Terepi felbontás: 1-1,5m (repülési magasságtól függ)



Műhold vs. Légi hiperspektrális

Műhold kompozit (Sentinel-2) 10 m felbontás Légi hiperspektrális felvétel (AISA Kestrel10) 1 m felbontás



Multispektrális UAV vs. Légi hiperspektrális

• Parrot Sequoia: 4 csatorna (G,R,RedEdge,Nir)
• Frame kamera

• Felvételek min. 70/70% átfedéssel

• Terepi kontroll pontok (GCP) vagy RTK GNSS a 
drónon

• Terepi felbontás: >20 cm

• AISA Kestrel10: 400-1000nm

• Sorszkenner

• Sávok közötti átfedés min. 20%

• Navigációs adatok rögzítése (GNSS/INS)

• Terepi felbontás: 1 m



Multispektrális UAV vs. Légi hiperspektrális

Drónos felmérésből számított vegetációs indexek 
(pl.: NDVI) alacsonyabb szintű elemzésre adnak lehetőséget

(pl.: főbb földhasználati kategóriák elkülönítése).

Légi hiperspektrális felmérés spektrális adataiból képi jelerősítés 
(pl.: MNF) és gépi tanulási módszerekkel magasabb szintű elemzéseket

lehet végezni (pl.: fafajok elkülönítése, betegségek detektálása stb.)



Multispektrális felvételek osztályozása

• Kevés diszkrét csatorna (4-8 db)

• Hányados típusú vegetációs indexek, vörös és közeli infravörös tartományból

• Erdős területen a vörös és közeli infravörös csatornák korrelálnak (n=23144, r2=0,655)

• Fafajok nehéz vagy lehetetlen szétválasztása

R² = 0.6551
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Multispektrális UAV felvételek alkalmazásának korlátai

Elemezhető erdőrészlet
A mesh feldolgozásból adódó légi fotó mozaik 

probléma 



Multispektrális UAV felvételek alkalmazásának korlátai

• Nagy átfedésből adódó probléma

Forrás: Aasen H., Bolten A. (2018) 

A vörös csatorna 
pixeleinek 
reflektanciája egy 
diszkrét 
képkockán (A), 
átfedő felvételek 
(9 kép) átlag 
keverésével (B) 
átlag keverés 
nélkül (C)



Légi hiperspektrális adatok feldolgozása

• Nyers adatok előfeldolgozása: elemzésre alkalmas adatok előállítása

• Sávok légi háromszögelése a pontos sávillesztéshez, mozaikolás

• Radiometriai és geometriai pontosság ellenőrzése

• Osztályozó algoritmusok futtatása

• A nagy adatméret miatt speciális algoritmusokat és nagy számítási kapacitást igényel



Földi referencia adat gyűjtés

• Elengedhetetlen munkafolyamat!

• Faegyedek pozícióinak rögzítése GPS eszközzel

• Nagy terület esetében több mintaterületen

• A terepi mérések alapján a minta faegyedek kijelölése a hiperspektrális felvételen 
(lombkorona tiszta, árnyékmentes pixelein)

• Tanító és ellenőrző területek véletlenszerű szétválasztása

• Csak a felső (fentről látszó) lombkorona szint faegyedei osztályozhatók



Képosztályozás

• Meghatározott osztályok (fafajok) statisztikai 
elemzése

• Csatorna szelekció, képi jelerősítés

• Pixel alapú képosztályozás

• >100 csatorna információ tartalmának sűrítése 
10-15 transzformált csatornába

• Algoritmusok tesztelése

• Pixel alapú eredmények értékelése

• Lokális osztályozások kisebb területen

• Osztályozási pontosság ~80% az összes 
osztályra vonatkozóan, osztályonként eltérő 
lehet



Fafaj osztályozás pontosság vizsgálata

• Független terepi kontroll pontok alapján hibamátrixszal

Osztály BEFU OPNY FF FRNY ZJ PANY FTNY KST Total

BEFU 81.48 0.00 0.00 3.70 2.86 0.00 0.00 0.00 8.25

OPNY 12.96 97.18 0.00 35.19 0.00 3.09 75.47 0.00 36.32

FF 1.85 0.00 96.36 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 9.65

FRNY 0.00 0.00 0.00 59.26 0.00 0.00 0.00 0.00 5.61

ZJ 0.00 2.11 0.00 0.00 62.86 0.00 0.00 0.00 4.39

PANY 3.70 0.70 0.00 0.00 34.29 96.91 1.89 0.00 19.30

FTNY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.64 0.00 2.11

KST 0.00 0.00 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 14.39

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



Utó osztályozás

• Pixelek lomkoronákba aggregálása (faegyed alapú fafajtérkép)

Pixel alapú fafajtérkép LiDAR alapú borított felszínmodell Lombkorona alapú fafajtérkép



Lomkorona alapú digitális fafajtérkép

• Fafaj összetétel meghatározása

• Elegyarány 

• Invazív fafajok azonosítása

• Fatömeg becsléshez paraméter

• További információk fafajhoz rendelése



Osztályozási pontosság javítás

• Tanító területek arányának növelése

• Tanító területek keveredésének a csökkentése

• Körlap fotózás során rögzített fafaj információk bevonása

• Törzs és lombkorona összekapcsolása után pontos tanító egyed kijelölés

• Újra osztályozás a kisebb területen

• Erdőrészleten belüli pontosság javítása >80%



Hiperspektrális adatok további felhasználása

• Szűk csatornás biofizikai indexek számítása

• Vegetációs index fejlesztés a célparaméter elkülönítésére (pl. gomba betegség)

• Egészségi állapot térképezés

• Beteg faegyedek detektálása



Köszönjük a figyelmet!


