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Bemutatkozás

• WoodWiser Kft.
• Erdő- és állományok légi és földi felmérésére alakult konzorcium

• TopoLynx Kft.
• Multiplatformos geoinformatikai szoftverek fejlesztése

• Soproni Egyetem
• Erdőmérnöki Kar

• Földmérési, Térképészeti, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet

• Földmérési, Geoinformatikai és Távérzékelési Tanszék



Fogalmak

• Fotogrammetria: fényképmérés

• Fotointerpretáció: fényképi tartalom értelmezése

• Analóg fotogrammetria: analóg fénykép mérése analóg 
műszerrel

• Analitikus fotogrammetria: analóg fénykép mérése 
digitális műszerrel 1970-től

• Digitális fotogrammetria: digitális kép mérése szoftverrel

• Digitális képfeldolgozás: digitális kép elemzése szoftverrel



Visszatekintés

• 1917. Jankó Sándor: első magyar fotogrammetria tankönyv

• 1998: DigiTerra Map: első magyar digitális fotogrammetria

• 2005. Első sarang elemzések: Egyetem + ERTI

• 2005-2009. ERFARET kutatás

• 2007. Első sarangkiértékelő program: DigiTerra Log

• 2016. GINOP pályázat, új koncepció, új célok

• 2020. Új szoftver, 3D kiértékelés, lézeres letapogatás



Visszatekintés, DigiTerra Log 2007-ből



Sarangmérés lézeres távmérővel

• 1 kattintás: sarang magasság

• 3 kattintás: sarang hossza

• 150 méterig, mm pontosan, 60 eFt

• Szubjektív: mit irányoz a felmérő



Sarangfelmérés digitális kép alapján – új célok

• Fotogrammetriai tájékozás és mérés

• Referencia automatikus felkeresés

• Több kép összekapcsolása

• Digitális képfeldolgozás

• Geoinformatikai alakfelismerés

• Összesítés: szélesség, átlagmagasság, átmérőlista

• GYAKORLATBAN is működjön!!



Egy- és kétképes közelfotogrammetria elve



Egyképes fotogrammetria – ideális eset

• Képsík és sarang síkja párhuzamos

• Kép és sarang közepe fedésben

• Szépen összerakott sarang, nincs kilógás

• Van elég hely a fényképezéshez

• Hibátlan centrális leképezés

• Ebben az esetben kétdimenziós megoldás

• Eltérő esetben több cm-es, dm-es hibák



Kihívások 1.

Nem szemből készült, egymást fedő sarangok



Kihívások 2.

Sarangok több sorban, ellenfény



Kihívások 3.

Géppel összerakott, akár 1 méter kilógás



Kihívások 4.

100+ méter, növényzet



Kihívások 5.

Egymást fedő rönkök, árnyékolás



Kihívások 6.

„sárga, kék, pink” rönkök!



Kihívások 7.

Eltérő átmérőcsoportok, köralaktól eltérés



Kihívások 8.

No comment



Kamera választás

1. Mobileszközök kamerái
• Nagyon kicsi érzékelő és nagyon kicsi fényerejű objektív, nagy elrajzolás

2. Kompakt kamerák
• Kis érzékelő és kis fényerejű objektív

3. Kompakt professzionális kamerák
• Közepes érzékelő és közepes fényerejű objektív

4. MILC (tükör nélküli) és tükörreflexes kamerák
• Cserélhető objektíves, nagy érzékelő és objektív, nehéz, kis elrajzolás

5. Közepes és nagyméretarányú mérőkamerák



Mobil és kompakt kamera összehasonlítása

Azonos felbontás, de lényegesen

eltérő fényerő és érzékelő méret.

Trükkök: több kép és objektív



Fotogrammetria, belső tájékozás

• Kép és szenzor közötti átszámítás meghatározása

• Lencserendszer leképezési középpontja

• Radiális elrajzolás ismerete

• Érzékelő méretei: szélesség, magasság

• Kameraállandó (nem fókusztáv!)

• Széleken akár 40 cm hiba

• Kisebb kamera, nagyobb torzítás



Fotogrammetria, kölcsönös tájékozás

• Egy hosszabb sarangról több képet kell készíteni

• Képeket egymáshoz kell tájékozni, vagy képenként kiértékelni

• Képegyeztetés, géppel összerakott sarangnál gond

• Panorámakép nem működik! Képek nem egy pontból készülnek



Fotogrammetria, külső tájékozás

• Képek abszolút tájékozása

• Felvételi helyzet visszaállítása
• Kép középpontja: 3 koordináta (x, y, z)

• Kép helyzete: 3 szögérték (w, j, k)

• Képenként 6 ismeretlen

• Nemlineáris, trigonometrikus egyenletrendszer
• Megoldás iteratív módszerrel

• Elmaradása jelentős hibával járhat, akár 10-20% hiba!



Oldalról készített felvételek merőlegesítése

• Egyképes fotogrammetria alapfeladata

• Külső tájékozás után merőlegesítés, ortofotó előállítás

• Géppel rakott sarangnál így is gondok!



Digitális képfeldolgozás

• Digitális kép: adatmátrix (pixelek sorokban, oszlopokban), 
pixelenként 3 érték: vörös, zöld, kék intenzitás

• Előfeldolgozás: lokális, fokális, globális javító eljárások

• Képosztályozás: vágott felület felismerése (színárnyalat, 
nem felügyelt, gépi tanulás, szakértői osztályozás)

• Utófeldolgozás: fokális eljárások

• Alakfelismerés: középpont, kör, vágási poligonok



topoXpress Forestry

• topoXpress: multiplatformos geoinformatikai szoftver
• Windows, MacOS, Android (tablet és mobil), iOS (tablet és mobil)

• Online, offline, számos formátum, Cloud

• Térképezés, adatgyűjtés, kitűzés, CoGo, Geoinformatika

• Forestry modul:
• Törzsenkénti felvétel (fafaj, átmérőcsoportok, darab, magasság)

• Készletezés: sarang, egyedi, csoport, apríték

• Körlapmérés digitális kép alapján

• Sarangmérés digitális kép alapján

• Egyszerű tervezés, nyilvántartás (naturális, pénzügyi)



topoXpress



topoXpress Forestry almodulok



topoXpress Körlap és Sarang modul

• Kamera belső tájékozás, kamera kiválasztás

• Körlapnál automatikus törzsfelismerés, de manuálisan 
javítható (fedés, aljnövényzet esetén), fafajválasztás

• Sarangnál automatikus tájékozás 1 vagy 2 rúd alapján

• Megadható kamera és sarang távolsága (lézeres távmérés)

• Sarang felismerés: sarangméret, lista, darabszám

• Tő-, csúcs és középátmérő alapú köbözés

• Feldolgozás irodában, terepen, exportálási lehetőség 



Körlapmérés digitális kép alapján

• Egy fényképből 
hektáronkénti körlap!

• Automatikus és manuális 
törzskeresés

• Fafajmegadás, elegyarány

• Kb. 1000 kép feldolgozása

• 95%-os pontosság 
törzsenkénti felvételből 
számított körlaphoz képest



Körlapmérés + lézeres távmérés

• Szoftvereink 2007 óta 
támogatják a lézeres 
távmérőket

• Körlap felismerő és 
lézeres távmérő 
kombinálható

• Távmérés minden felvett 
faegyedre

• Szög és távolság alapján 
átmérő számítható



Körlapmérés KÉT digitális kép alapján

• Sztereo fotogrammetria, két referenciarúd vagy 2 faegyed

• Felvételi helyek hátrametszése, fatörzsek előmetszése

• Távolság meghatározás 50 méteren ±30 cm

• Átmérő meghatározás 50 méteren cm pontosan



topoXpress Sarang

Bemutatás egy kihívást jelentő sarang példáján



topoXpress Sarang

Kihívások a képen

Elszíneződés Tuskó, növényzet

Festés Árnyék és fedés

Ágak, gallyak



topoXpress Sarang

Előfeldolgozás, szakértői osztályozás, utófeldolgozás



topoXpress Sarang

Alakfelismerés: felületek és középpont



topoXpress Sarang

Vágási felületek: vektoros poligonok, terület



topoXpress Sarang

Vágási felületek: illesztett körök, középpontok



topoXpress Sarang

Eredmények: sarangméret, lista, db/csoport, térfogat



topoXpress Sarang

Kiválasztás: fedés és sarang szakaszok esetén



Rönklapka

• Máglyában rönkök 
egyedi azonosítása és 
felismerése

• Latschbacher, Signumat: 
vonalkód felismerés csak 
1 méteren belül! 48 MP!

• Saját rönklapka terv, cél: 
egyedi azonosítás, 
felismerés 10 méterről



WoodStock szoftver

• Hagyományos terepi készletező, irodai összesítő szoftver

• Közel 1 éve iparszerűen működik

• Felhő alapú adatbázis

• Mobil szoftver:online és offline működés

• Valamennyi készletezést, készletmozgást támogatja

• Egyedi és csoportos felvétel, köbözés

• Webes szoftver: összesítés, monitorozás, raktár, 
készletmozgás, összeköthető könyveléssel



WoodStock mobil és webes alkalmazás



Jövő 1. Képegyeztetés

• Képegyeztető algoritmusok az utóbbi évtizedben sokat 
fejlődtek (SGM és újabb módszerek)

• Kereskedelmi szoftverek

• Sarang és átmérő mérés 3D-ben!!

• Nagy memória és számításigény

• Nem 100%-os megoldás, hibázási lehetőség



Képegyeztetés példa



Képegyeztetés példa



Képegyeztetés példa



Jövő 2. Korszerű erdészeti gépek

• Egyre magasabb fokú gépesítés

• Harveszterek: daraboláskor hossz- és átmérőmérés, 
összesítés, köbözés

• StanForD: Standard for Forest machine Data and 
Communication

• Adatok kinyerhetők



Jövő 3. Lézeres letapogatás

• Lézerjel kibocsátás és érzékelés

• Több millió 3D pont mérése

• Drágább és olcsóbb műszerek

• Képek helyett pontfelhő feldolgozás

• Nem kell referenciarúd

• Nem gond a gépi összerakás

• Máglya, sarang, apríték 3D mérése



Jövő 4. 3D képek

• Új okos szenzor, új lökést adhat a felméréseknek

• Nem kell referenciarúd, gépi összerakás nem gond

• Van egy beadott pályázatunk, első eszköz tesztek



Összefoglalás

•Pro
• Ideális esetben szépen működik
• Objektív és dokumentált mérés
• WoodWiser sok ideálistól eltérő esetet is megold

•Kontra
• Hosszú sarangoknál hely- és időigényes felvételezés
• Gépi rakodás a mérést pontatlanná teszi
• Térbeli képalkotás ezen segíthet



Köszönöm a figyelmet!

Czimber Kornél


