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Légi lézerszkennelés (LiDAR) technológia I.

• Aktív távérzékelési technológia

• 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/IMU rendszer → pontosan 
meghatározható a szenzor pozíciója

• A mért távolság alapján a visszaverődési pont 
koordinátái meghatározhatók

• A szenzor közepes energiájú lézersugarat gerjeszt, 
ezt különböző tükrökön (oszcilláló) és prizmákon 
keresztül a földfelszín felé irányítja



Légi lézerszkennelés (LiDAR) technológia II.

• A kibocsájtott lézernyaláb, melynek ismert a terjedési sebessége, visszaverődik a felszín 
objektumairól, ezt a visszavert sugarat a szenzor képes detektálni és mérni a 
visszaverődés idejét.

• Ebből a két paraméterből a szenzor ki tudja számítani a visszaverődés pontjának térbeli 
x,y,z koordinátáját, mivel a szenzornak ismert a pontos koordinátája (GNSS/IMU).

• A szenzor egy kibocsájtott impulzus több visszaverődését is tudja detektálni (többszörös 
visszaverődés).

• Az általunk alkalmazott lézeres letapogató szenzor másodpercenként 2.000.000 
impulzust képes kibocsájtani, és még az előtt új impulzust tud elindítani, hogy az előző 
visszatért volna.

• Alkalmazott szenzor nagy látószög (FOV = 60°)

• Homogén ponteloszlás erdős területen is (voxeles feldolgozáshoz fontos)

• Enyhe hófoltokról is van detektált jel

• Topográfiai LiDAR: 1064 nm-es hullámhosszon bocsájtja ki a lézer nyalábot



A lézernyaláb többszörös visszaverődése

• A lézersugár a kibocsátási energia valamint a megtett távolság függvényében szóródik, a felszínre érkezve, így egy 
15–25 cm félnagytengelyű ellipszis keletkezik (pillanatnyi lézer lábnyom - footprint), ahonnan a sugár visszaverődik. 

• Ha a lézersugár magassági törést szenved (pl. egy objektum szélét, lomkorona felső részét találja el), akkor csak egy 
része verődik vissza, a „maradék” megy tovább a felszín felé és csak onnan verődik vissza.

• Az először visszavert lézersugarat nevezik első visszaverődésnek, a legkésőbb visszavert sugarat pedig utolsó 
visszaverődésnek.

• Az utolsó visszaverődés mindig a talajfelszínről érkezik.

Lézer lábnyom
Átmérő

0,15 –0,25 m



Lézer visszaverődés intenzitás I.

• A LiDAR szenzorok képesek a visszaverődés intenzitását is mérni

• A visszaverődés értéke az x,y,z koordinátájú mérési pont spektrális tulajdonságaitól függ (pl. különböző 
felszínek: beton, aszfalt, gyep, különböző fafajok stb.)

• Az intenzitási értékeket a pontfelhő pontjai attribútum formájában tárolják, melyből georeferált
raszteres képek állíthatók elő, melyek segítséget nyújthatnak az adatok feldolgozásában, a vizsgált 
terület használatának meghatározásában, a felszíni objektumok azonosításában.

• Terepi reflektancia értékek → kalibrált reflektancia a mért felületekről, amit be lehet vonni a további 
osztályozási folyamatokba

Pontfelhő metszet intenzitás szerint színezve
Pontfelhő intenzitásából interpolált raszteres réteg



Lézer visszaverődés intenzitás II.

Anyag Visszaverődés(%)

Fa-anyag (fenyő, tiszta, száraz) 94

Hó 80-90

Fehér fal 85

Mészkő, agyag 75

Lombhullató fa 60

Fenyők 30

Száraz homok 57

Nedves homok 41

Parti, sivatagi homok 50

Beton (sima) 24

Kavicsos aszfalt 17

Láva 8

Gumi 5



A LiDAR rendszer pontossága

• A lézeres felmérés pontossági vizsgálata során három fő összetevőre 
kell különösen tekintettel lenni:
o a szenzor távmérési pontossága, 
o a navigációs (GNSS/INS) rendszer helymeghatározási pontossága
o a szenzor és a navigációs rendszer kalibrációja 



A LiDAR rendszer pontossága

• A vertikális pontosság:
oA lézer adatok "belső" pontosságát pont a ponthoz alapon, anélkül, hogy

bármilyen külső adattal lenne kapcsolat, kell megvizsgálni. A függőleges
pontosság általában <5 cm, és a sávbeállítás alatt kerül ellenőrzésre.

oA "külső" pontosságot, amely nagyban függ a GPS-adatok minőségétől,
általában <10 cm függőlegesen értelemben. A rendszeres kiugró értékeket
beállíthatjuk a földi ellenőrző mérések (GCPs) alkalmazásával kb. 5-10 cm
pontossággal. Minden esetben ellenőrzésre kerül vízszintes kontroll felületek
alkalmazásával.

• A horizontális pontosság:
o Egy lézer pont pozícióját leginkább az inerciális rendszer (IMU) pontossága és 

a lézer lábnyom mérete befolyásolja. Repülési magasságtól függ, kisebb mint 
20 cm.



A feldolgozott adatok pontossága

• A lézeres távmérő pontossága: >2 cm

• GPS pontossága: 2-3 cm

• Inerciális rendszer pontossága: 2-3 cm

4-8 cm vertikális és 10-18 cm 
horizontális pontosság a feldolgozott 

adatban



Adatsűrűség - pontsűrűség

• Lézerszkennelés meghatározó paramétere: egységnyi területről (m2) visszavert és 
detektált pontok számát jelenti. Függ:

o repülési magasságtól és sebességtől, szkennelés szögétől, lézersugár kibocsájtási 
frekvenciájától (MHz), repülési sávok átfedésétől

• Repülés tervezésnél a fedetlen felszínen, egyszeri visszaverődésekből számított 
pontsűrűség a meghatározó, vegetációval borított területen ennek a többszöröse érhető 
el → többszörös visszaverődés által

• A lézerszkennelés elsődleges eredménye a digitális pontfelhő (x,y,z ponthalmaz)



Lézeres letapogatás eredménye

• Nyers pontfelhő

• Pontokhoz tartozó attribútumok (x,y,z koordináták, visszaverődések 
száma, intenzitás, magasság, szín információ: RGB + NIR → NDVI)

• Osztályozott pontfelhő (LAS formátumban) 

Adatfeldolgozás, pontszűrés, ellenőrzés



LiDAR pontfelhő 

• Fotók külső tájékozási paraméterei alapján a pontfeldolgozás során tudjuk 
kapcsolni az R, G, B, Nir és számított NDVI értékeket a pontokhoz → plusz 
információ kinyerés, vegetáció osztályozás pontosítható



LiDAR pontfelhő vs. Fotogrammetriai pontfelhő I.
LiDAR felmérés → x,y,z koordináták, többszörös 

visszaverődés
Nagy átfedésű légifotók (drón, légi ortofotó) 

sztereo-fotogrammetriai feldolgozásából származó pontfelhő 

➢ 20-50 pont/m2 pontsűrűség
➢ A talajról is pontos információ kinyerése fával 

és sűrű vegetációval borított területeken is
➢ Erdős területen a fa lombkorona és törzs 

különböző magasságaiból is detektált pont
➢ Kalibrált szenzor
➢ Nagy területteljesítmény

➢ >50 pont/m2 pontsűrűség a fotók 
felbontásától és átfedésétől függően

➢ Erdős, vegetációval borított területen a 
talajról nincs pontos információ 

➢ Csak a felszínről van magassági információ 
(vegetáció, lombkorona fentről látszó részéről)

➢ Nem minden esetben kalibrált kamera
➢ Kis területteljesítmény



LiDAR pontfelhő vs. Fotogrammetriai pontfelhő II.

Lézerszkennelt pontfelhő Fotogrammetriai pontfelhő

Abszolút és relatív magasságok számítása
Felszín és domborzat modellek generálása

Csak abszolút magasságok számítása
Csak felszín modell generálása



LiDAR pontfelhő vs. Fotogrammetriai pontfelhő III.
LiDAR UAV fotogrammetria

Pontfelhő 40 pont/m2 Pontfelhő 150 pont/m2Raszteres felszínmodell 20 cm Raszteres felszínmodell 1,9 cm

Pontfelhő metszet (1 m széles) Pontfelhő metszet (1 m széles)



Teljes hullámalakos lézeres letapogatás (Full waveform)



Erdészeti információk előállítása LiDAR pontfelhőből I.

• Domborzat modellezésére a leghatékonyabb és legpontosabb 
módszer a lézeres letapogatás (pontszűrés)

• Akár 20 cm-es raszterfelbontású domborzat modell is előállítható

• Változatos, nagy lejtésű területeken is pontos modellek generálhatók

Talaj pontok Talaj és vegetáció pontok 



Erdészeti információk előállítása LiDAR pontfelhőből II.

• LiDAR pontfelhőből generálható digitális magasságmodellek:
o Talajpontokból → Digitális domborzat modell (DDM)

oÖsszes pontból → Digitális felszín modell (DFM)

• Fotogrammetriai pontfelhőből csak digitális felszínmodell generálható

Digitális domborzat modell Digitális felszín modell



Erdészeti információk előállítása LiDAR pontfelhőből III.

• Részletes domborzat: kiközelítő utak, árkok, vízmosások, lejtés 
viszonyok, szintvonalak, láthatóság, kitettség adatok pontos 
levezetése stb.

Nagy felbontású domborzat modellen 
azonosított utak, vízmosások Lejtőszög kategória térkép Szintvonal térkép



Erdészeti információk előállítása LiDAR pontfelhőből IV.

• Alsóbb lomkorona szintek, aljnövényzet elkülönítése

• Kidőlt holtfák detektálása

Kidőlt holtfák



Erdészeti információk előállítása LiDAR pontfelhőből V.

• Pontos famagasság (borított felszín modell) adatok kinyerése a 
domborzat és a felszín modellek különbségéből

0.01 m

12.91 m

32.65 m

Famagasság mérés LiDAR pontfelhő metszeten

Famagasságok a LiDAR pontfelhőből készített 
borított felszínmodellen



LiDAR borított felszínmodell vs. Fotogrammetriai borított felszínmodell

• Fotogrammetriai pontfelhő csak felszínmodell előállítására alkalmas, famagasság 
számításhoz szükség van domborzat modellre → DDM5 (1:10000 topográfiai tékrépek
szintvonal digitalizálása) áll rendelkezésre, melynek a pontossága bizonytalan 

Forrás: Király et al., 2018

DDM5 és ALS alapú DDM különbsége

DDM5: 2,5 m szintköz, +/- 1 m
Eltérések: -18,5 m - +32,3 m Átlagos eltérés a terepi mérésektől: -5,82 m



Összefoglalás

• A légi lézeres letapogatással pontos 3 dimenziós adat nyerhető a 
felszínről és a felszínen lévő vegetációról

• Nagy területteljesítménnyel és termelékenységgel (2 millió mérés / 
másodperc)

• A vegetációval sűrűn borított területek domborzata is térképezhető 
nagy pontossággal

• Magas pontsűrűség (>50 pont/m2), részletes információ

• Többszörös visszaverődés detektálása → információ a törzs és a 
lombkorona különböző magasságairól

• Nagy felbontású raszteres modellek generálhatók a LiDAR
pontfelhőből



Köszönjük a figyelmet!
Légi lézeres letapogatás erdészeti alkalmazásai

Dr. Burai Péter


