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KIVONAT 
 

A tanulmány a Püspökladány Farkassziget területén, erdőállományban végzett földi lézerszkenner 
felmérések eredményeit mutatja be. Trimble TX6 típusú szkenner használhatóságát teszteltük 
kisparcellás (kb.: 1000 m2) felvételek végrehajtásával. Hat mérőhelyről végzett felmérések pontfelhőit 
Trimble Realworks 11 szoftverrel dolgoztuk fel. A pontfelhők regisztrációját céltárgyak alapján végeztük 
el és illesztettük össze a hat pontfelhőt. Az egyesített pontfelhőt osztályoztuk és a vegetációt 
elkülönítettük a talaj pontjaitól. A vegetációt reprezentáló pontfelhőből az erdőgazdálkodás 
szempontjából fontos paramétereket határoztunk meg: átlagátmérőt, átlagmagasságot, törzsszámot 
körlapösszeget, fatérfogatot. E mellett törzstérkép is készült. Az eredmények alapján megállapítottuk, 
hogy a földi lézer szkenner technológia eredményesen alkalmazható faállományok felmérésében és a 
mennyiségi paraméterek mellett minőségi jellemzők is meghatározhatók a segítségével. A 
felvételezéseket célszerű két lépcsőben végrehajtani: a vegetációs időn kívül kell elvégezni a faállomány 
felmérést, a vegetációs időben készült felvételek pedig a lombozat biomassza meghatározását 
segíthetik. 

 
Kulcsszavak: földi lézer szkenner, erdőállomány felmérés, dendrometria 
 
ABSTRACT 
 

The paper presents the results of a terrestrial laser scanning survey made in the forest stands of 
Farkassziget in Püspökladány. We tested the forestry-oriented applicability of a Trimble TX6 scanner by 
conducting small-scale (app.: 1000 m2) plot surveys. The point clouds of six stations were processed by 
Trimble Realworks 11 software. Point clouds were unified applying target based cloud registration. The 
unified cloud was then classified to distinguish between points of soils and points of vegetation. From the 
vegetation cloud we derived the most important forest inventory parameters like DBH, mean height, 
number of stems, basal area, and stock volume. Besides these we also made the stem map of the 
surveyed stand. Results showed that terrestrial laser scanning is a viable way of surveying stands and it 
can help to derive quality measures alongside the quantitative data. It seems reasonable to apply 
stepwise surveys: for dendrometric features we prefer survey during the winter season, while for foliage 
biomass assessments surveys can be made at the top of the vegetation season.  

 
Keywords: terrestrial laser scanning, forest stand survey, dendrometrics 
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BEVEZETÉS 
 
 

A földi lézer szkenner technológia erdészeti alkalmazása már 15-20 éve 
foglalkoztatja a szakembereket. Széleskörű elterjedésének valószínűleg két fő 
akadálya volt eddig, melyek részben még mindig korlátozzák a technológia terjedését. 
Az egyik korlát a szükséges eszköz magas beruházási igénye, ami akár több tízmilliós 
nagyságrend is lehet. A másik akadály a szabványszerűen használható módszertan 
elterjedésének hiánya, amivel a felvételek értékelése rutinszerűen elvégezhető lenne. 
Így még jelenleg is, az eszköz mellé speciálisan képzett szakembergárda is szükséges 
a mérőrendszer hatékony üzemeltetéséhez, ami együtt már ritkán áll rendelkezésre a 
gyakorlatban. E miatt a földi lézer szkennerek erdészeti alkalmazása jelenleg is a 
fejlesztési stádiumban van. Főként expedíciós mérésekben, vagy speciális kutatási 
területeken használják. (Kankare et al., 2013). Egyes fák precíz felmérése mellett a 
föld feletti teljes biomassza meghatározásban állományszinten is ismerünk földi lézer 
szkenner alkalmazásokat. (Calders et al., 2015) Ezek mellett, természetesen folynak 
kutatások állomány szintű felmérések módszer-tanának fejlesztése irányában is a 
parcella szintű felmérésektől (Newnham et al., 2015). A nagyobb területű, erdőleltár 
célú alkalmazásokig bezárólag (Liang et al., 2016; Maas et al., 2008; Wilkes et al., 
2017) Utóbbiak közül Wilkes 2017-es munkájában már trópusi és mérsékelt övi, 
nagyméretű fákból álló erdők felvételezésére módszertani ajánlásokat is tesz, bár a 
felvételezés sebessége még mindig nem alkalmas üzemi méretekben történő 
felhasználásra (3-6 nap/ha). 

A téma hazai kutatásában a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának 
Geoinformatikai Tanszéke úttörő munkát végez Brolly Gábor és Király Géza 
vezetésével. A hazai fejlesztések éppen az erdőállomány paramétereinek automatizált 
meghatározására fókuszálnak, ami nagyban segítené a földi lézer szkennerek 
üzemszerű használatát (Brolly és Király, 2009; Brolly G. et al., 2013; Király és Brolly, 
2007). Ehhez a kutatási irányhoz kapcsolódik az ERTI célkitűzése, amely a 
hosszúlejáratú kísérleti hálózat területein kívánja fejleszteni a földi lézer szkenneres 
felmérések módszertanát a jövőben, amelyhez a jelen dolgozatban folytatott 
előtanulmányt készítettük. 
 
 
 
ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
 

Kísérletünk során a püspökladányi Farkasszigeten végeztünk felméréseket földi 
lézer szkenner eszközzel. A vizsgálathoz a Trimble TX 6-os szkennert használtuk. A 
felvétel során az erdőállományban hat darab ideiglenes felvételi pontot hoztunk létre, 
amely állomáshelyekről a felvételezést végrehajtottuk. A szkenneléseket közepes (L2) 
felbontással hajtottuk végre. Az állomáshelyek pontfelhőinek illesztéséhez 10 és 21 cm 
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átmérőjű, gömb alakú céltárgyakat használtunk, olyan elrendezéssel, hogy 
álláshelyenként legalább 2-3 illesztőpont látható legyen a szkenner számára. Az 
álláshelyek elrendezésénél arra törekedtünk, hogy a felvételi helyek által körbefogott 
állományrészen belül minden faegyedről teljes lefedettségű pontfelhő keletkezzen, 
ezért az állomások elhelyezésénél 5 külső és egy belső álláshelyet hoztunk létre. 

A felvételezést 2018 nyarán, július elején végeztük el. 
A nyers felvételi fájlokat Trimble Realworks 11 szoftver segítségével dolgoztuk fel. 

A pontfelhőkből automatikus felismeréssel kinyertük a faegyedek helyzetét, majd ezek 
illesztésével egymáshoz képest tájékoztuk a felvételi pontfelhőket. Az egyesített 
pontfelhőt helyi koordinátarendszerben kezeltük a továbbiakban, mivel a szkennelés 
pontosságának megfelelően, nagy pontosságú GPS mérésekkel sem sikerült az EOV 
rendszerbe illesztéshez alkalmas koordinátákat meghatároznunk a horizontkorlátozás 
miatt. 

Az egyesített pontfelhőből Limit Box alkalmazásával kimetszettük a felvétellel 
közvetlenül érintett területet, ami egy 0,1 ha méretű része a választott erdőrészletnek. 
Ezen a területen belül, a minden pontot magába foglaló, egyesített felhő mintegy 650 
millió pontot tartalmazott (1. ábra). 
 

 
 

1. ábra: Teljes pontfelhő a felvételi álláshelyekkel 
Fig. 1: Full point cloud with stations 

 
A pontfelhő feldolgozása során a következő lépésben leválogattuk a talajhoz 

tartozó pontokat a Realworks beépített osztályozója segítségével. Ennek a 
pontfelhőnek a lokális minimum pontjaira egy sík projekciójú mesh hálót feszítettünk 
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kiegyenlítve a pontfelhő szélsőségeit így modellezve a talajfelszínt. Ugyancsak 
osztályozás révén kiválogattuk azokat a pontokat, melyek a vegetációhoz tartoztak. A 
vegetációt reprezentáló pontfelhő felső 10%-t adó pontokra ugyancsak sík projekciójú 
mesh hálót feszítettünk, elsimítva a lombkoronából kiugró pontokat. Az állományrész 
átlagos magasságát, a talajfelszínt és a koronafelszínt reprezentáló felületek átlagos 
távolságaként határoztuk meg. 

A továbbiakban a vegetációt leképező pontfelhőből nyertünk ki faegyed és állomány 
szintű információkat. Az állomány pontfelhőjét a talaj síkjával, párhuzamos síkokkal 
vágtuk el, melyekből 10 cm vastagságú pontfelhő metszeteket készítettünk (2. ábra). 

 

 
 

2. ábra: Pontfelhő metszetek illusztrációja egy fa példáján 
Fig. 2: Cutting plane clouds on the example of asingle tree 

 
 

A metszeteket mellmagasságban (1,3 m), majd 2 méterenként (2, 4, 6, ...), 14 m 
magasságig készítettük el. A mellmagassági metszet kétdimenziós vetületére 2D 
Polyline algoritmussal poligont illesztettünk, amelyet Arc GIS programban 
véglegesítettünk a fatörzsként azonosított nyitott poligonok bezárásával és a nem 
fatörzsekhez tartozó pontfelhő részek eltávolításával. Ennek a metszettnek a 
segítségével határoztuk meg a hektáronkénti törzsszámot, a körlap összeget, illetve az 
átlagátmérőt. 

A fatérfogat becsléshez a felvételi területen lévő faegyedekhez tartozó pontfelhők 
egyedi kimetszésével kísérleteztünk. A faegyedekhez tartozó, egyedi pontfelhőkből 
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intenzitás alapon kiszűrtük a lombozathoz tartozó pontokat és igyekeztünk csak a 
törzshöz és a vastagabb ágakhoz tartozó pontokat megtartani (3. ábra) 

 

 
 

3. ábra: Egyes fához tartozó pontfelhő intenzitás alapú szűrése (pirossal az eltávolított részek) 
Fig. 3: Intensity based filtering of asingle tree point cloud (removed points are red coloured) 

 
 

A törzset reprezentáló pontfelhőn végeztünk egyedi térfogat számítást, a törzset 
vízszintesen kettévágó síkra vetítve a törzs kerületén lévő pontokat, mint egy-egy 1 
cm2 alapterületű hasábtesteket. A befoglalt térfogatot a pontfelhő által körbefogott 
térrészbe eső hasábtérfogatok előjelhelyes integráljaként kapjuk (4. ábra). 

Az egyes fákra vonatkozó eredménynek összegzéseként jutottunk az 
állományszintű leíró adatokhoz. 
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4. ábra: Faegyed térfogat meghatározása 
Fig. 4: Volume calculation of a single tree 

 
 
 

EREDMÉNYEK 
 
 

Az eredmények közül a direkt erdészeti jelentőségű információkat, illetve azok 
térbeli reprezentációját emeljük ki. 

A felvételek faegyedek beazonosítása nagy pontossággal sikerült. A hat álláshelyen 
összesen 8 illesztőpontot használtunk és céltárgyanként átlagosan 5 szkennelés 
történt. Az illesztés hibája 1,2 mm-re adódott, ami elenyésző. 

A felvételezésekből egyedszintű és állomány szintű adatok is relatíve könnyen, 
illetve elvben nagy pontossággal nyerhetők. Gyorsan előállítható az 5. ábrán 
bemutatott törzstérkép, melyet jelen esetben a mellmagassági metszet feldolgozásával 
nyertünk. Az egyes fák átmérőjét a mért valódi területükből számoltuk vissza, tehát ez 
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esetben elsőként a körlap összeget mérjük direktben a szkennelés során, melyből az 
átmérő származtatott adat (5. ábra). A hektáronkénti körlap összeg értéke 17,32 m2. 

 

 
 

5. ábra: Törzstérkép az átmérőkkel 
Fig. 5: Stem map with DBH values 

 
 

A felvételezés alapján a vizsgált területen a hektáronkénti teljes törzsszám 755 db-
ra adódott. 

Az állomány átlagátmérője 14,42 cm volt a vizsgált területrészen. 
Az állomány magassága ugyancsak könnyen kinyerhető az adatokból, akár több 

elkülönített állományrész magassága is külön-külön megadható, amihez térbeli 
lehatárolás is adható, ha részletesebben akarjuk a vertikális szerkezetet elemezni, 
vagy szemléltetni (6. ábra). 
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6. ábra: Állománymagasság meghatározása 
Fig. 6: Stand height determination 

 
 

A felvételezés eredményeképpen a mintaterületen meghatározott teljes élőfakészlet 
35,28 m3-nek adódott. Ez az érték 1 ha-ra vetítve 341,7 m3-nek felel meg. Az átlagfa 
térfogata 0,452 m3. A fatérfogat adatot reálisnak gondoljuk figyelembe véve a magas 
állománysűrűséget is. A szkenneléssel kapott fatérfogat adatokat még nem vetettük 
össze a terület erdőtervi adataival, amit mindenképp érdemes lesz megtenni az 
összehasonlítás céljából a jövőben. Az 1. táblázatban összefoglalásképpen közöljük a 
mérés során nyert legfontosabb faállomány paramétereket. 
 

Erdőrészlet H (m) D1,3 (cm) G (m2/ha) N (db/ha) V (m3/ha) 
Farkassziget 20/H 22,5 14,42 17,32 755 341,7 

 
1. táblázat: A felvételi hely faállományának lézerszkenneléssel meghatározott leíró adatai 

Table 1: Stand descriptive data of surveyed forest stand 
 
 

A pontfelhőt nem csak állományszintű vizsgálatokban, hanem faegyed szintű 
vizsgálatokban is felhasználhatjuk, amikor egy-egy törzsről, vagy törzsekről szeretnénk 
minőségre vonatkozó információkat kinyerni, ami alapján akár gyérítési stratégiát vagy 
tervet is készíthetünk. A felvételezések ugyanis nagyon részletes törzsmodelleket 
nyújtanak, amin könnyen azonosíthatók a törzsminőséget befolyásoló tényezők, pl.: 
térgörbeség, fagylécesség, ágasság. Ezt párosítva részletes és pontos térfogat 
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adatokkal a fakitermelés kihozatali paraméterei, választék összetétele nagy 
pontossággal becsülhetők. E mellett értékelhetünk különböző gyérítési 
beavatkozásokat is, virtuálisan eltávolítva a kijelölt fákat, így megbecsülhető a 
visszamaradó állomány élőfakészlete és minősége is, ami a fatermesztés sikerességét 
meghatározza. Visszatérő vizsgálatokkal nagyon pontosan nyomon követhetjük az 
időbeli változásokat, és a gazdálkodás faállományra gyakorolt hatását. A törzsek 
értékeléséhez szemléltetésként a 7. ábrán mutatjuk be az egyik faegyed 
háromdimenziós törzsmodelljét. 

 

 
 
 

7. ábra: Egy faegyed három dimenziós törzsmodellje 
Fig. 7: 3D stem modell of a tree 

 
 
 
 
KONKLÚZIÓK 
 
 

Összességében az eredmények alapján úgy véljük, hogy a földi lézerszkenner 
technológia jól alkalmazható az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó, faállomány felmérési 
munkák során. Az alkalmazás nem csak állományszintű, de faegyed szintű 
értékeléseket is lehetővé tesz. A fatermési célú felvételekhez azonban a mi példánkkal 
ellentétben előnyösebbek a téli, lombtalan állapotban készült mérések, mert jelen 
esetben több nehézséget okozott a faegyedek és az aljnövényzet lombozata által 
kitakart törzsrészek rekonstrukciója. A mennyiségi és minőségi paraméterek 
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meghatározását is nagyban segíti, ha teljesen tiszta, takarásmentes felméréseket 
tudunk készíteni. A jelen esetben alkalmazott nyári felvételek során a teljes 
állománymagasság feléig tudtuk azonosítani a törzseket. Érdemes azonban a nyári 
felvételeket is megtartani a téliek mellett, mivel így a lombozat mennyiségéről gyorsan 
lehetne az eddigieknél talán pontosabb felméréseket is készíteni, megbecsülve a téli 
és a nyári állapotok között meglévő földfeletti biomassza különbözetet. 
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