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zékelés kombinálásával megalkotott modellt alkalmazta.
Atalajkonduktivitás,azazatalaj-vezetőképességénekvizsgálataazértfontos,mertközvetlenkövetkeztetéseketvonhatunklebelőleatalajfizikaiéskémiai
tulajdonságairavonatkozóan(Hartsocketal.,2000;
CorwinésLesch,2005).Akonkrétvizsgálatokaztmutatják,hogyavezetőképességmeghatározásánaksegítségével lehetséges a talajvíz szintjének és a vizes
területekentalálhatónövényállományhiperspektrális
reflektanciájának vizsgálata (Robertson és Woeller,
1992;DonghaiLietal.,2011;Erchul,1990;Rhoades
ésVanSchilfgaarde,1976;Christyetal.,2002).Avíz
ésvizesterületeklehatárolásaavizsgálatelőtttöbbokbóliskulcsfontosságúfeladat.Egyrésztamérőműszer
jelentősértéketképvisel,ezértfontosajólátgondoltstratégiaamérésekvégzésére.Másrésztavíz,illetvenedves
talajfoltokbefolyásoljákamérésmilyenségétéssikerességétis(Daltonetal.,1984;Noborio,2001).
Atávérzékeltadatokfeldolgozásajólehetőséget
biztosítagyors,viszonylagolcsóésmegismételhető
környezetiésfelszínborításhozkapcsolódóvizsgálatokelvégzésére(DucrotésKristóf,2001),amiértaz
utóbbiévekbenatechnikajelentősteretishódítottmagánaktermészetierőforrás-hasznosításhozköthetőkutatásokban. Megvizsgáltuk a technológia lehetséges
alkalmazásátbelvíz-,árvíz-ésnedvestalajfoltoklehatárolásáramezőgazdaságitermelésalattállóterületeken.Akésőbbiekbenazalkalmazottmódszersegítségévelkívánjukatalajkonduktivitásivizsgálatoklehetőségétkiterjeszteni,finomítani,valamintamérésektervezésétmegkönnyíteni.
Azalkalmazásmilyenségeésavizsgálatokvárható
léptékearraakövetkezésrevezet,hogyaszakirodalombanjavasoltmegoldásokközülaterepiadatoksegítségévelvégzettlegnagyobbvalószínűség(Maximum
Likelihood-ML)(LillesandésKiefer,2003),illetve
spektrálisszögértékalapú(SpectralAngleMapperSAM)(Kruseetal.,1993)felügyeltosztályozórendszerekjókiindulásipontotképeznekavizsgálatelvégzésére.
Akutatásátfogócéljaaz,hogymegvizsgáljuka
távérzékeltadatokfeldolgozásávalelőállítotttematikus
térképekalkalmazásilehetőségeittalajnedvességdetektálásában,illetvetalajkonduktivitásivizsgálatokban.
Akonkrétcélkitűzésekazalábbiak:
1. felügyeltSAMosztályozásalkalmazásánakvizsgálata,
2. összetettosztályozásalkalmazásánakvizsgálata,
3. azeredményekvizsgálataésértékelése.

ÖSSZEFOGLALÁS
Megvizsgáltuk a vizes területek lehatárolási módszerét multispektrális távérzékeléssel, majd értékeltük az alkalmazott módszert.
A belvizes területek, nedves talajfelületek, illetve mocsaras területek
lehatárolását Landsat TM 7 felvétel alapján végeztük, az értékelés
során felügyelt osztályozást alkalmaztuk. Célunk volt annak vizsgálata, hogy a távérzékelt adatok értékelése elősegítheti-e a talajkonduktivitási méréseket. Az alkalmazott módszerek a vizsgált terület
tanítóadataiból képzett felügyelt osztályozó algoritmusokon alapulnak. Az elért 83,0795% általános osztályozási pontossági érték arra
utal, hogy a vizsgált módszer sikeresen alkalmazható a talajkonduktivitási mérésekbe beépített távérzékelési adatok felhasználásában.
Fő következtetésünk, hogy további finomítások után a multispektrális
távérzékelt adatok a vizsgált módszer segítségével jól alkalmazhatóak környezeti mérések elvégzéséhez.
Kulcsszavak: talajnedvesség, távérzékelés, talajtérkép, osztályozás
SUMMARY
The methodology for delineating water bodies on multispectral
remote sensing imagery was examined and evaluated. A supervised
approach is tested with the aim to accurately detect inland water,
moisturised soil surface and swampy patches on the Landsat TM 7
scene. The goal of this research is to investigate whether the application
of remote sensing image interpretation could further refine the
possibilities of future soil conductivity measurement research. The
methodologies used were the application of supervised classification
algorithms based on the training data collected in the area. The
achieved overall classification accuracy value of 83.0795% suggests
that the methodology could be used as a successful strategy to incorporate
remote sensing data interpretation into soil conductivity measurement
planning and application. The main conclusion that can be drawn is
that processing of multispectral data with further refinement of
the presented methodologies can led to very useful outcomes for
environmental measurements.
Keywords: soil moisture, remote sensing, soil map, classification

BEVEZETÉS
Avizekésvízfelületektematikustérképezésejól
dokumentált a szakirodalomban (Gómez és Koch,
2010;Langran,1983).Alehatárolásratöbbmódszertanállrendelkezésre.O’Hara(2002)anagytérbeliés
spektrális felbontású hiperspektrális képadatok és
nagyfelbontásúLIDARadatokalapjánhatároltlevizes
területeket,Villeneuve(2006)pedigaGISésatávér-
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méréssoránrögzítettbelvízfelületeket,aperiférikus
nedvesésiszaposterületeket,illetveaszáradófoltokat
is.Miutánafelvételezésésaterepimintagyűjtésközött
időkülönbségmutatkozik,nemlehetettpontosanmeghatározni,hogyafelmértadatokhelytállóak-eaműholdfelvételekkészítésénekidejénis,ezértezeketa
kategóriákatnemlehetettvolnaelkülöníteniafelvételeken.A2. ábrán láthatótérképekvizuálisértékelése
után,figyelembevéveafuttatandóalgoritmusstatisztikaikövetelményeit,aziszapos,nedvesésvízfelszín
kategóriákataggregáltukabelvízkategóriábaésegy
binárisosztályozástkívántukvégrehajtani,aholcsaka
belvízfoltokkerülnekcímkézésre.

Avizsgálatokatahajdúszoboszlóitermelésikörzetbenvégeztük,melynektalajadottságaitdigitalizáltgenetikustalajtérképekalapjántérinformatikaieszközökkelértékeltük.Amintaterületalapkőzete49,8%-ban
agyagoslösz,31,6%-banhomokoslösz,15,6%-ban
lösztalajképzőkőzetvolt.Kisebbterületiarányban
(3,0%)homokosagyagéskarbonátosagyagalapkőzet
iselőfordult.Avizsgáltterületet87,5%-bancsernozjomtalajok,12,1%-banrétitalajok,0,4százalékbanszikestalajokjellemezték.Legnagyobbterületiaránnyal a
réticsernozjomtalaj(58,1%),amészlepedékescsernozjomtalaj(29,4%)ésacsernozjomrétitalaj(10,6%)
rendelkezett.
AmintaterülethatárolólefedőpoligonEOVvetületirendszerbenaz1. táblázat szerintalakul.

1. ábra: Áttekintő térkép a mintaterületről
(Hajdúszoboszló, 2006)

1. táblázat
A mintaterület földrajzi kiterjedése

Lefedési oldal(1)

Koordináta(2)

Bal(3)

814257.299882

Jobb(4)

828438.985101

Fels (5)

236215.731167

Alsó(6)

228662.292000

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Table 1: Geographical extent of the sample area
Corner(1),Coordinate(2),Left(3),Right(4),Top(5),Bottom(6)

Figure 1: Overview map of the sample area (Hajdúszoboszló,
2006)
Legend(1),Watersurface(2),Muddy(3),Wet(4),Saline(5),Dried(6),
Drying(7),Swampy(8)

Az1. ábrán bemutatotttanítóadatoktöbbkategóriábarendezvetartalmaztákavizesterületeket,ígyafel-

2. ábra: A kiértékelés alapjául szolgáló műholdfelvételek
(Hajdúszoboszló, 2006)

Április(1)

Május(2)

Június(3)

Figure 2: Satellite images for evaluation (Hajdúszoboszló, 2006)
April(1),May(2),June(3)

térképpontosságánakméréséreahibamátrixoseljárást
alkalmaztuk, ahol a címkézett képpontok kerülnek
szembesítésreamintaadatokkal.Jelenesetbenaszórási
értékekhűentükrözikatérképfelhasználóiéskészítői
pontosságát,hiszenbinárisadatosztályozásrólvanszó.

EREDMÉNYEK
Akutatásfőeredményea3. ábrán láthatótematikustérkép,melyabecslésekalapjánavizesfoltokelhelyezkedésétmutatjaamintaterületen.Atematikus
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3. ábra: Az osztályozott képek reprezentatív részlete a mintaterület április, májusi és júniusi vízborítottságáról
(Hajdúszoboszló, 2006)

Április(1)

Május(2)

Június(3)

Figure 3: Representative parts of the classified satellite images showing the water coverage of the sample area in April, May and June
(Hajdúszoboszló, 2006)
April(1),May(2),June(3)

tok feldolgozásánál, ugyanis az eredményül kapott
nagypontosságútérképekkiválóalapotszolgáltatnaka
konduktivitásimérésekszámára.Amódszertanalkalmazásánakemelletttovábbilehetőségeiisvannak.Ide
sorolhatóafolyamatosmonitoringlehetősége,továbbá
különféleegyébmérésekvégzése,melyekközülatermésbecsléskiemelkedőfontosságúlehet.Azáprilisi,
májusiésjúniusitérképekalapjánazadatokidőbenis
követhetőek,ígylehetővéválikavizesterületekmonitorozása.

A2. táblázatban bemutatottfelhasználói,készítőiés
általánospontosságiértékekszámítására899képpontothasználtunkfel.
2. táblázat
A kutatás eredményeként kapott tematikus térképek
felhasználói, készítői és általános pontossága

Felhasználói pontosság(1)

Készít i
pontosság(2)

Átlagos
pontosság(3)

83,07%

100%

83,0735%

Mintaszám a mérésre(4)

4. ábra: A detektált vízfelületek és nedves talajfoltok
elhelyezkedése
(Hajdúszoboszló, 2006)

898 képpont(5)

Table 2: User’s, producer’s and overall accuracy of the thematic
maps which constitute the findings of the research
user’saccuracy(1),Producer’saccuracy(2),Overallaccuracy(3),
Samplenumberformeasurement(4),898pixels(5)

(1)
(2)
(3)

(1)

A végső térkép, mely a detektált vízfelületek és
nedvestalajfoltokelhelyezkedésétmutatja,valamint
egy,azNDVIindexsegítségévelszámoltvegetációs
maszka4. ábrán látható.

(2)
(3)

(5)

(4)
(5)

(6)

(6)

(4)

KÖVETKEZTETÉSEK
Azelvégzettvizsgálatokaztmutatják,hogyamultispektrálistávérzékeltadatokosztályozásalehetővé
tesziavizesterületeklehatárolását,ígykülönösenfontosatalajkonduktivitásimérésekvégzéseéstervezése
során.
AzadatokSAMosztályozásáraalkalmazottmódszerkiemelkedőensikeres,mivelazelért83,0795%általánososztályozásipontosságalapjánatávérzékelési
adatokbeépíthetőekatalajkonduktivitásimérésektervezésébeésalkalmazásába.Ezekalapjánérdemesa
távérzékelt adatok bevonása a talaj-vezetőképesség
vizsgálatokbamindatervezésnél,mindpedigazada-

Figure 4: Location of the detected water surfaces and wet soil
patches (Hajdúszoboszló, 2006)
Vegetation inApril(1), Vegetation in May(2), Vegetation in
June(3),InlandwatersinApril(4),InlandwatersinMay(5),Inland
watersinJune(6)
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