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Lotnicze fotografie wielospektralne 
jako zrédio informacji o obszarach lesnych 

Многослектральная аэрофотосъемка как источник информации о лесных площадях 

' Multispectral air photography as a source of information about forest regions 

WSTEP 
m 

rezydium Rządu wydało 23 XII 1975 r. decyzję nr 145/75 „w sprawie 
wykorzystania obrazów satelitarnych Ziemi i zdjęć lotniczych w za- 

rządzaniu gospodarką narodową”. W dokumencie tym stwierdzono, że 
„Interpretacja obrazów satelitarnych i zdjęć lotniczych Ziemi powinna do- 
tyczyć kompleksowego rozwiązywania w szczególności zagadnień: 

— wykorzystania zasobów naturalnych Ziemi, | 
—, planowania przestrzennego i użytkowania Ziemi, 

— rolnictwa i leśnictwa oraz ochrony środowiska naturalnego”. 

Następstwem powyższej decyzji było powołanie Ośrodka Przetwarzania 
Obrazów Lotniczych i Sateliteranych (OPOLiS) w Instytucie Geodezji 
i Kartografii jako jednostki, m. in. inicjującej i koordynującej w zakresie 
stosowania różnych technik teledetekcji. Obiektem zainteresowania 
OPOLiS stała się również jedna z najnowszych technik fotograficznych, 
zwana techniką lotniczej fotografii wielospektralnej, którą się aktualnie 
uważa za przyszłościowy środek zdalnego badania środowiska technikami 
iotograficznymi. 

W ramach programu INTERKOSMOS w technice wielospektralnej wy- 
konano zarówno zdjęcia z pilotowanych statków kosmicznych jak i zdjęcia 
z pułapu samolotowego. Zakład Geodezji i Fotogrametrii Leśnej Instytutu 
Organizacji Gospodarstwa Leśnego SGGW-AR posiada materiały fotolot- 
nicze fragmentów poligonu teledetekcyjnego „„Mosina”, wykonane w tech- 
nice wielospektralnej i aktualnie prowadzone są badania nad odwzoro- 
waniem tą techniką terenów leśnych. . 

Uwzględniając fakt, że technika wielospektralna w najbliższej przy- 
szłości stanowić będzie główny środek techniczny przy stosowaniu metody 
teledetekcji (4) na obszarach leśnych, zamierzeniem niniejszej pracy jest 
przedstawienie merytorycznych podstaw pozyskania i przetwarzania in- 
iormacji tą techniką jak i wstępnych wyników interpretacji zdjęć wielo- 

spektralnych. 
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POZYSKIWANIE INFORMACJI 

W TECHNICE WIELOSPEKTRALNEJ 

W typowym układzie fizycznym realizowanym każdorazowo podczas 

wykonywania zdjęć lotniczych występuje obiekt badań, promieniowanie 

elektromagnetyczne przenoszące informacje 'o obiekcie i czujnik promie- 

niowania w postaci materiału filmowego. Do obiektywu kamery dociera 

strumień promieniowania zmodulowany przestrzennie właściwościami od- 

bijającymi obiektu badań — każdy z detali można zatem rozpatrywać jako 

przetwornik padającego na nie promieniowania, które po odbiciu i przej- 

Ściu przez obiektyw kamery pada na materiał światłoczuły. Podając za- 

leżność procentu odbicia promieniowania w funkcji jego długości fali 

uzyskuje się charakterystyki spektrofotometryczne detali obiektu badan. 

Jeżeli dla określonego zakresu długości fali istnieją różnice w przebiegu 

charakterystyk spektrofotometrycznych dla dowolnych dwu detali obiek- 

tu, to różnice te można zarejestrować na materiale filmowym, wybierając 

filtrem fotograficznym ten zakres promieniowania, w którym występują 

różnice odbicia. 

Nie znając dokładnych charakterystyk spektrofotometrycznych detali 

możną zwiększyć prawdopodobierstwo fotograficznego rejestrowania 

różnie między nimi poprzez stosowanie nie jednego, lecz kilku filtrów 

fotograficznych, z których każdy przepuszcza określony zakres promienio- 

wania. Rejestracja obiektu badań winna się więc odbywać niezależnie dla 
każdego zakresu promieniowania. 

Klasycznym przykładem realizacji powyższej niezależnej zasady rele- 

stsracji kilku zakresów spektrum jest fotografia barwna. Rolę filtrów 
. fotograficznych spełniają tu zakresy uczuleń warstw emulsji filmowej, 

stałe dla danego typu materiału filmowego. Dodatkowym mankamentem 

filmów barwnych jest również stosunkowo duża szerokość pasma pro- 

mieniowania rejestrowanego na jednej warstwie, równa w przybliżeniu 

zakresowi jednej z barw addytywnych. Dla filmów barwnych w barwach 
naturalnych zakresy uczuleń warstw emulsji filmowych pokrywaja się 
z zakresami promieniowania niebieskiego, zielonego i czerwonego, nato- 
miast dla filmów spektrostrefowych zakresy uczulenia warstw emulsji 
pokrywają obszar podczerwieni fotograficznej i maksymalnie dwa z trzech 
ww. zakresów promieniowania widzialnego. 

Ż powyższego wynika, że fotografia barwna, wykonywana w więcej , 
niż jednym zakresie spektrum elektromagnetycznego, mogłaby być w za- 
sadzie zaliczona do grupy technik fotograficznych wielospektralnych (3). 
Fotografia barwna jest jednak w literaturze teledetekcyjnej (4) zwykle 
wyłączana w osobną grupę technik teledetekcji, zachodzi zatem koniecz- 
ność eksplikacji terminu fotografia wielospektralna i przyjęcia: konwencji 

terminologicznej adekwatnej do używanego dalej tego pojęcia. 
Zgodnie z przyjętą konwencją terminologiczną pod pojęciem fotografii - 

wielospektralnej należy rozumieć równoczesne odwzorowanie obiektu na 

więcej niż jednym kadrze, z wykorzystaniem czarno-białych materiałów 
filmowych i filtrów optycznych o charakterystykach zapewniających re- 
jestrację obrazu w celowo wybranych zakresach promieniowania elektro- 

-. magnetycznego. | 
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Konstrukcja systemów do rejestracji wielospektralnej na więcej niż 
jednym kadrze ewoluowała historycznie od zestawu niezależnych, sprzę- 
żonych kamer fotograficznych do kamery wielospektralnej, która w typo- 
wej postaci ma zestaw obiektywów skalibrowanych spektrofotometrycznie 
w zależności od charakterystyk nakładanych na nie filtrów optycznych, 
z możliwością regulacji czasu ekspozycji i przesłony oraz jedną taśmą 
filmu czarno-białego, na którym jednocześnie dokonuje się odwzorowania 
obrazów utworzonych przez wszystkie obiektywy kamery. 

Zakres spektrum w tej technice fotograficznej może zawierać bliski 
ultrafiolet, zakres widzialny i zakres bliskiej podczerwieni. Wedłus 
Yosta i Wenderotha (7) krótkofalowa granica spektrum sięga 
260 mm, długofalowy zakres dochodzi do 980 mm, które to granice wy- 
znaczane są zakresami uczuleń dostępnych materiałów fotograficznych. 

W rezultacie fotografowania obiektu kamerą wielospektralną, po wy- 
wołaniu filmu i wykonaniu ewentualnych kopii uzyskuje się zestaw czar- 
no-białych przezroczy, które w wersji negatywów bądź diapozytywów 
zwane są wyciągami spektralnymi. Postępowanie z wyciągami uzależnione 
jest od zastosowanego oprzyrządowania i wchodzi w zakres przetwarzania 
informacji. 

SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH 

W TECHNICE WIELOSPEKTRALNEJ 

Badania wykazały, że człowiek ma niską zdolność rozróżniania, zapa- 
miętywania i porównywania tonów szarości, stąd też uważa się, że naj- 
mniej celowe jest bezpośrednie porównywanie wzrokowe wyciągów i za- 
chodzi konieczność stosowania specjalnych środków. teehnicznych. 

Istota fotografii wielospektralnej polega na rejestrowaniu różnic od- 
bicia w postaci różnic zaczernienia tych samych fragmentów poszczegól- 
nych wyciągów, zatem naturalne i podstawowe w przetwarzaniu danych 
jest wykorzystanie pomiarów densytometrycznych, czyli pomiarów za- 
czernienia przezrocza w wersji punktowej i w wersji przekrojów mikro- 
densytometrycznych. Pomiar gęstości optycznej wszystkich lub wybranych 
punktów wyciągów spektralnych, o tych samych współrzędnych tłowych 
punktów, tworzy n wymiarową macierz gęstości optycznych, w formie 
korzystnej do cyfrowego przetwarzania informacji. Analiza mikrodensy- 
tometryczna wymaga uprzedniego uzyskania zestawu mikrodensytogra- 
mów z tych samych transektów wyciągów, przy czym zachodzi koniecz- 
ność doboru parametrów szczeliny densytometru w zależności od celu 
analizy i struktury obrazu fotograficznego odwzorowanych obiektów. Mi- 
krodensytogramy podawane w postaci wykresów zależności gęstości 
optycznej wyciągu w funkcji bieżącej miary transektu mogą być podstawą 

_do wzrokowego lub, po digitalizacji, liczbowego porównywania wybranych 
przekrojów wyciągów spektralnych. 

Stosunkowo najpowszechniejszą formą analizy wyciągów jest optyczna 
| analiza obrazów, polegająca na przedstawieniu różniących się gęstościami 
optycznymi tych samych punktów wyciągów w postaci zróżnicowania 

barwnego na przeglądarkach addytywnych. O powszechności tej formy 
przetwarzania danych świadczy fakt, że niektórzy autorzy (3) utożsamiają 

13



możliwą wielowariantowość analizy wyciągów iedynie z tworzeniem kom- 
pozycji barwnych na ekranach przeglądarek addytywnych. SE 

Fizykalną podstawą optycznej analizy obrazów jest proces tworzenia 
eiektów barwnych metodą addytywną, 'ujęty w prawach mieszania barw 
Grassmanna (8). Opierając się na prawach mieszania barw i procesie two- 
rzenia barw metodą addytywną opracowano konstrukcje przeglądarek 
addytywnych, w których wyciągi spektralne rzutowane są przez filtry 
barwne na wspólny ekran przeglądarki, w celu uzyskania z kilku czarno- 
-białych wyciągów jednej kompozycji barwnej. W typowych przeglądar- 
kach addytywnych, opartych na rozwiązaniach optycznych, istnieje moż- 
liwość regulacji parametrów: strumieni projektujących wyciągi względem 
nasycenia i jasności, co w konsekwencji umożliwia uzyskanie kolejno 
szeregu barwnych kompozycji na ekranie przeglądarki, z których każda 
różni się od pozostałych parametrami barwy, a więc tonem, nasyceniem 
i jasnością. Drogą doboru wyciągów spektralnych i parametrów barwnych 
strumieni projektujących wyciągi, w przeglądarkach można uzyskać kom- 
pozycje barwne jakie są typowe dla filmów barwnych w barwach natu- 
ralnych i filmów spektrostrefowych. | 

Prócz przeglądarek pracujących na zasadach optycznych, w teledetekcji 
wykorzystywane są przeglądarki tworzące efekty barwne zgodnie z zasa- 
dami telewizji kolorowej. W tym przypadku obraz uzyskiwany na moni- 
torze tworzony jest na drodze elektronicznej i podlega wszelkim prawom 
obróbki elektronicznej, z możliwością tworzenia np. ekwidensyt barwnych, 
planimetrowania elektronicznego, czy zmian skali. | 

Jako odmianę optycznej analizy obrazów można w zasadzie potrakto- 
wać sposób uzyskiwania zróżnicowania barwnego zestawu wyciągów, po- 
przez wykorzystanie techniki kopii 2-azowych. Po projekcji wyciągu na 
określonej barwy błonę 2-azową i jej wywołaniu uzyskuje się z tej błony 
barwny filtr subtraktywny o różnej powierzchniowej gęstości optycznej. 
Po złożeniu kilku takich filmów i ich wzajemnym konturowym wpaso- 
waniu (każdy filtr uzyskiwany jest z innego wyciągu spektralnego, na 
inaczej zabarwionej błonie) w świetle przechodzącym uzyskuje się obraz 
barwny kądru powstały na drodze subtrakcji barw. 

WYKORZYSTANE MATERIAŁY I METODA 

Interpretacji tematycznej poddano zdjęcia wielospektralne wybranych 
fragmentów terenów leśnych poligonu testowego „,Mosina”. Zdjęcia te 
wykonano w ramach programu INTERKOSMOS, podczas eksperymentu 
„TELEFOTO 77” (2), którego celem było opracowanie metodyki wykony- 
wania wielospektralnych zdjęć i obrazów w widzialnej i podczerwonej 
części spektrum oraz określenie przydatności poszczególnych zakresów 
widma do rozwiązywania. konkretnych zadań w różnych dziedzinach go- 
spodarki narodowej. | 

Do wykonania zdjęć użyto samolotu-laboratorium AN-30 Instytutu Ba- 
dań Kosmicznych Akademii Nauk ZSRR, na którym zamontowana była 
aparatura teledetekcyjna dla technik fotograficznych i skanerowych. 

Interpetowane w ramach niniejszej pracy zdjęcia w skali około 1:60 000% 
o formacie 7 X 8 cm wykonano .28 VII 1977 r. przy wysokości słońca po- 
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wyżej 40” i przy szybkości lotu samolotu około 450 km/h, zestawem 6 ka- 
mer fotograficznych AFA-39M, wyposażonych w obiektywy URAN-27, 
o ogniskowej fy = 100 mm. Podczas wykonywania zdjęć kamery fotogra- 
ficzne zaopatrzone były w filtry optyczne o podanych: niżej w nanomet- 
rach przedziałach przepuszczalności: 

А — 425—510 
В — 930—590 
С — 530—635 
D — 590—640; 620—710 (filtr składany) 
Е — 680—720 
ГК — 700—910 

W kamerach z filtrami A—E stosowano film T-17, w kamerze z fil- 
trem F film uczulony na podczerwień 1[-840. 

W ramach zlecenia Zakładu Geodezji i Fotogrametrii z negatvwów 
wykonano w laboratorimu OPOLiS diapozytywy o relacji skalowej ne- 
gatyw—diapozytyw 1:1, będące produktem wyjściowym do tworzenia 
kompozycji barwnych na przeglądarce addytywnej NAC AC-90. Stoso- 
wana optyczna przeglądarka 4-kanałowa AC-90 wyposażona jest w halo- 
genowe źródło światła z możliwością regulacji natężenia oświetlenia 
w płaszczyźnie przezrocza w czterostopniowej skali. Każdy z 4 kanałów 
ma 3 wymienne barwne filtry Kodaka: 47B — niebieski, 57A — zielony 
125 — czerwony, które pracując zgodnie z zasadą częściowego barwienia 
strumienia światła umożliwiają regulację nasycenia barwy wiązki w 10- 
-stopniowej skali. Kaseta na przezrocza umożliwia obrót po x każdego 
diapozytywu, a pulpit sterowniczy dodatkowo przesuw obrazu na ekranie 
po osiach.x, y i zmiany ostrości obrazu. Powiększone 5- lub 6-krotnie 
obrazy przezroczy strojone były w płaszczyźnie ekranu (matówki) na tylną 
projekcję. 

Odmienność charakterystyk barwnych filtrów z zakresu widzialnego 
zestawu kamer do fotografii wielospektralnej i filtrów niebieskiego, zielo- 

nego i czerwonego przeglądarki uniemożliwia uzyskanie kompozycji barw- 

nych w barwach naturalnych (7), niemniej jednak stosowanie wyciągów 
spektralnych z zakresu niebieskiego, zielonego i czerwonego oraz projek- 
towanie ich w przeglądarce odpowiednio przez filtry 47B, 57A i 25 daje 
na ekranie kompozycję barwną w barwach zbliżonych do naturalnych. 
Stosowanie zestawu wyciągów spektralnych z zakresu widzialnego i pod- 
czerwieni oraz projektowanie wyciągu podczerwonego przez filtr czerwo- 

ny, a pozostałych wyciągów przez filtry różne od czerwonego, np. wyciąg 
z zakresu zielonego przez filtr niebieski, a wyciąg z zakresu czerwonego 
przez filtr zielony, daje tonację kompozycji zbliżoną do barw, w jakich 
odwzorowane byłyby te same obiekty na trójwarstwowych filmach spek- 

 irostrefowyćh. 
Na podstawie analizy jakości fotograficznej diapozytywów wyciągów 

spektralnych z 6 wyciągów wybrano do tworzenia kompozycji barwnych 
Wyciągi CDEF. Z badań wyeliminowano kanał A o zakresie rejestrowa- 
hego pasma w przedziale 425—510 mm, cechujący się najgorszą jakością 
fotograficzną i kanał B (530—590 mm), który zakresem pasma niewiele 
Tozni się od wyciągu C (530—635 mm). 

Kompozycje barwne tworzono wykorzystując maksymalne natężenie 
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Zestaw | = Projekcją wyciągów przez filtry 
  

  

wyciągów ‘ 47B 57A 25 
spektralnych niebieski zielony czerwony 

CDF C D F 
DEF D E F 
CEF С Е | F 
CEF — С.Е Е 
ЕЕ ^ — Ё Е 

strumienia światła białego i pełne nasycenie filtrów barwnych. Dla każde- 
go kadru tworzono kompozycję niby spektrostrefową wg schematu po- 
danego w tabeli. 

Każdą kompozycję barwną (wiersz w tabeli) fotografowano ze stałej 
odległości, zapewniającej pełne pokrycie kadru obrazem ekranu, kamerą 
Hasselblad na filmie barwnym w barwach naturalnych Orwo-Chrom 
UT-18, przy kontrolowanym wskazaniami światłomierza czasie ekspozycji. 
Tak uzyskane barwne przezrocza, czyli barwne zdjęcia ekranu przeglą- 
darki addytywnej, stanowiły materiał do interpretacji tematycznej. 

Podstawę do porównań stanowiły odrysy fragmentów aktualnych map 
przeglądowych terenów leśnych objętych zdjęciami lotniczymi. Porówna- 
nia zróżnicowania barwnego szczegółów obszarów leśnych dokonano na 
zestawie 2 powiększalników typu Krokus PZO z wykorzystaniem oświe- 
tlenia halogenowego głowic filtracyjnych GF. Wyrys mapy przeglądowej 

umieszczony na stole powiększalnika umożliwiał konturowe wpasowanie 
skalowe zdjęcia kompozycji barwnej i sytuacji z mapy przeglądowej. 
Wpasowania dokonywano na szczegóły granicy polno-leśnej i na zidenty- 
fikowane szczegóły sytuacji wewnątrz lasu, takie jak fragmenty podziału 

powierzchniowego, czy wyraźnie widoczne fragmenty granic wyłączen 

drzewostanowych. Przyjmując kompozycję barwną CDF jako podstawę 
porównania zmieniano kolejno w drugim powiększalniku kompozycje — 
uzyskane z różnych kombinacji wyciągów spektralnych i filtrów barw- 
nych. Umieszczony na tle obrazu kompozycji CDF wyrys mapy przeglą” 
dowej umożliwiał łatwe operowanie ceharakterystykami taksacyjnymi po” 
równywanych na dwu kompozycjach drzewostanów. Fragmenty barw- 
nych obrazów z dwu powiększalników porównywano przy: wykorzystaniu 
lup powiększalnikowych, które na swych matówkach umożliwiały uzy” 
skanie dobrze czytelnego, ostrego obrazu przezrocza. 

‘ 

WYNIKI, DYSKUSJA 
I PROPOZYCJE BADAN 

4 

Analiza zdjęć ekranu przeglądarki wykazała przede wszystkim wyraź- 
ne zróżnicowanie gatunków liściastych i iglastych. Gatunki liściaste na 
wszystkich kompozycjach barwnych odwzorowane zostały w strefie barw 
czerwonych, gatunki iglaste w strefie barw szaró-zielonych. oy 

W drzewostanach mieszanych, w klasach wieku, w których wielkość 
koron drzew jest na tyle duża, że przekracza zdolność rozdzielczą kom: 
pozycji barwnych, wzajemny udział gatunków liściastych i iglastych jest 
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wyróżnialny w postaci punktowego zróżnicowania barwnego, charaktery- 
stycznego dla każdej z wyżej wymienionych grup gatunkowych. 

Efekt barwny odwzorowania młodników mieszanych uzależniony jest 
od ilościowego występowania grup gatunkowych, tworząc szereg barw 
od nasyconej szarozielonej dla litych młodników sosnowych do słabo na- 
syconej szarozielonej z udziałem barwy ceglastej przy dużym udziale 
gatunków liściastych. Duże zróżnicowanie barwne stwierdzone w trudnych 
do penetracji terenowych uprawach i' młodnikach i występująca tam prak- 
tycznie jednowarstwowość w budowie przestrzennej szczególnie predysty- 
nują I klasę wieku do teledetekcyjnych badań jednoobrazowych, z szero- 
kim wykorzystaniem możliwości szybkich opracowań mumerycznych. 

W drzewostanach starszych klas wieku w procesie interpretacji od- 
czuwa się brak kryterium wysokościowego drzewostanu, które może być 
istotnym źródłem błędów metody. Lite drzewostany sosnowe w klasach 
wieku od II do Va wykazują w ramach wyłączeń drzewostanowych sub- 
telne zróżnicowanie barwne w postaci zmiany stopnia nasycenia barwy 

 'szarozielonej, jednak bez zróżnicowania struktury obrazu fotograficznego. 
Dla litych drzewostanów liściastych nie stwierdzono zróżnicowania 

barwnego uzależnionego od gatunku i wieku. 
Powyższe spostrzeżenia, nie skwantyfikowane w sensie podania para- 

metrów barwy, mają za cel wskazanie tendencji. jakie występują w od- 
wzorowaniu obszarów leśnych w drobnej skali techniki wielospektralnej. 
przy określonym ciągu technologicznym przetwarzania informacji. Szcze- 
gółowe cechy interpretacyjne w ramach studiów rozwojowych będą przed- 
miotem oddzielnego opracowania. 

Uzyskane rezultaty zgodne są z przesłankami teoretycznymi, wynika- 
jącymi z analizy parametrów aparatury do rejestracji i przetwarzania 
danych. . 

Rejestracja informacji dokonana zostala zestawem niezaleznych kamer 
fotograficznych, o niezjustowanych do warunku równoległości osiach op- 
tycznych obiektywów. Fakt ten zaważył na możliwości dokładnego stro- 
jenia obrazów na ekranie przeglądarki i w konsekwencji na subtelnych 
przekłamaniach barw w miejscach niedokładnego pokrywania się składo- 
wych kompozycji barwnych. 

Stosowana drobna skala odwzorowania redukuje już na wyciągach 

spektralnych ważną cechę interpretacyjną, jaką jest częstotliwość prze- 
strzenna obrazu fotograficznego jednostek taksonomicznych obszarów le- 
Śnych, eksponując głównie cechy interpretacyjne spektrofotometryczne. 
Kolejnym stopniem redukcji wysokich częstotliwości przestrzennych jest 
ekran przeglądarki addytywnej, który z punktu widzenia teorii optycznego 

"przetwarzania informacji może być traktowany jako dolnoprzepustowy 

filtr przestrzenny. Ograniczona zdolność rozdzielcza ekranu przy kilka- 
krotnym powiększeniu obrazu jest czynnikiem. na który należy zwrócić 

uwagę podeząs doskonalenia aparatury do' analogicznego przetwarzania 

danych teledetekcyjnych, jest to bowiem miejsce obniżające wysoką zdol- 

ność rozdzielczą czarno-białych materiałów fotograficznych, użytych jako 

środek zapisu informacji dla wyciągów spektralnych. | 
Pora zbioru informacji (koniec lipca), związana z realizacją programu 

»TELEFOTO 77” nie była ustalana z uwzględnieniem specyfiki dynamiki 
_ мал sezonowych charakterystyk spektrofotometrycznych gatunków 
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drzew leśnych. Szereg autorów (1, 5 i in.) analizując optymalne pory 
fotografowania z punktu widzenia teledetekcyjnej rozróżnialności gatun- 
ków wskazuje, że okres letni sezonu wegetacyjnego jest do powyższego 
celu niekorzystny, ze względu na małe międzygatunkowe zróżnicowanie 
w tym czasie przebiegu charakterystyk spektrofotometrycznych, głównie 
w zakresie widzialnym spektrum. 
+ Potwierdzeniem małych różnic w odbiciu promieniowania dla np. 
różnowiekowych drzewostanów iglastych czy różnogatunkowych liścia- 
stych jest postać zaczernienia wyciągów spektralnych z zakresu widzial- 
nego. Stosowane do tworzenia kompozycji wyciągi C. D, E wykazują nie- 
znaczne zróżnicowanie tonalne fragmentów obszarów leśnych. Dla 
powyższych wyciągów zauważalne wzrokowo różnice zaczernień istnieją 
jedynie dla drzewostanów sosnowych 15—25-letnich. Drzewostany te są 
odwzorowane na diapozytywach w tonacji jaśniejszej od sąsiadujących 
z nimi drzewostanów sosnowych starszych klas wieku, co wskazywałoby 
na wyższy stopień odbicia promieniowania w zakresie wyciągów C—E dla 
tego stadium rozwojowego. 

Wyjątkowo dobrymi parametrami użytkowymi cechuje się wyciąg 
podczerwony F, mający wysoką zdolność rozdzielczą oraz charakteryzu- 
jący się zdecydowanym rozgraniczeniem tonalnym gatunków liściastych 
i iglastych. Taka forma odwzorowania grup gatunkowych jest wynikiem 
stabilności różnie odbicia w paśmie podczerwieni dla ww. grup gatunko- 
wych. Korony gatunków liściastych odwzorowane są na diapozytywie 
wyciągu F w postaci jasnych plam, nieznacznie przekraczających zaczer- 
wienieniem stopień zadymienia materiału filmowego, podczas gdy frag- 
menty drzewostanów iglastych odwzorowane zostały na tym wyciągu 
jako ciemne plamy o dużej gęstości optycznej. 

_ Wprowadzenie do kompozycji dowolnej kombinacji mało zróżnicowa- 
nych wyciągów z zakresu widzialnego powoduje, że wyciągi te nie mo- 
dulują przestrzennie nasycenia barwy strumieni składowych, lecz na 
zdecydowanej części powierzchni. pokrytej lasem działają praktycznie jak 
filtry szare, osłabiając nasycenie obrazów składowych. Konsekwencją po- 
wyższego jest fakt, że dla badanych materiałów fotolotniczych nie stwier- 
dzono preferencji pojemności informacyjnej którejkolwiek kombinacji 
wyciągów i filtrów barwnych, przeglądowo podanych w tabeli. 

Przedstawione tendencje w odwzorowaniu obszarów leśnych w tech- 
nice wielospektralnej w skali odwzorowania 1:60 000, wskazują na moż- 
liwość ograniczenia w zdjęciach letnich drobnoskalowych, ilości wyciągów 
do tworzenia kompozycji barwnych do minimalnej ilości 2 wyciągów. 
Kompozycje barwne tworzone z jednego z wyciągów zakresu widzialnego 
i zakresu podczerwonego winny bowiem mieć dla drzewostanów te same 
cechy fotointerpretacyjne co kompozycje tworzone z dwóch dowolnych 
wyciągów zakresu widzialnego i jednego wyciągu podczerwonego. Dla 
badanych kompozycji barwnych tonacja barwna była dla każdej kombi- 
nacji wyciągów i filtrów różna, ale różnie zabarwione fragmenty kolej- 
nych. kompozycji barwnych można było tak samo rozgraniczać i porów- 
nywać między sobą, bez względu na składowe tych kompozycji. . 

Jeżeli badania densytometryczne wyciągów zakresu widzialnego po” 
twierdzą w analizie liczbowej nieistotność różnic między wyciągami za” 
kresów widziąlnych spektrum, to można postawić tezę, że dla badanej 
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кап, рогу sezonu wegetacyjnego i stosowanych materiałów negatywowych 
optymalizacja tworzenia kompozycji barwnych winna preferować nie 
tyle kombinacje wyciągów spektralnych, co właściwości percepcji barw 
obserwatora lub charakter rejestracji barwnego obrazu ekranu przeglą- 
darki. Powyższe stwierdzenie odnośnie do percepcji barw można uzasad- 
nić analizując progi barwoczułości wzroku w strefach barw przedstawio- 
nych w postaci elips Mac Adama (8) na wykresach trójkątów barw 
Międzynarodowej Komisji Oświetleń oraz prowadząc rachunek barw przy 
tworzeniu efektów barwnych metodą addytywną (6). 
| Rozróżnienie detektorów kompozycji — oka ludzkiego lub materiału 
filmowego — będzie istotne na etapie technologicznego stosowania dla 
potrzeb leśnictwa fotografii wielospektralnej i winno rozstrzygać, czy in- 
terpretację kompozycji należy prowadzić wyłącznie na ekranie przeglą- 
darki, czy też równie dobre wyniki można uzyskać po jej rejestracji 
iotograficznej. | 

| Realizacja fizyczna zestawu do fotografii wielospektralnej przy odwzo- 
rowaniu obiektów na więcej niż jednym kadrze stwarza konieczność ogra- 
niczenia formatu zdjęcia, stąd zrozumiałą tendencją jest próba znalezienia 
optymalnie drobnej skali odwzorowania, która zapewni właściwą pojem- 
ność informacyjną wyciągów spektralnych i kompozycji barwnych dla 
założonych celów interpretacji. 

| Dotychczas w kraju nie podejmowano prób stosowania w leśnictwie 
zdjęć lotniczych w skalach rzędu 1:60 000. Mając na uwadze przyszły pro- 
gram zastosowań teledetekcji w różnych działach gospodarki narodowej, 
należy liczyć się z tendencją podejmowania prób opanowania techniki 
wielospektralnej z pułapu samolotowego w skalach nawet rzędu 1:100 000, 
skale te bowiem umożliwiają pokrycie dużych obszarów zdjęciami lotni- 
Czymi w przeciągu krótkiego czasu. Leśnictwo krajowe po raz pierwszy 
byłoby w stanie dysponować materiałami fotolotniczymi monitorujacymi 
stan lasu z kilkudniowego przedziału czasowego jednocześnie nawet dla 
obszaru całego kraju. 

| Wyniki przedstawione w niniejszym opracowaniu dotyczą jednej 
ż możliwości przetwarzania danych wielospektralnych, poprzez przejście 
że zdjęć czarno-białych na formę barwną i pozwalają na sformułowanie 

mastępujących wniosków i propozycji badań: 
_ 1. Duża swoboda w wyborze zakresów pasm rejestrowanego promic- 
Mowania i wielka liczba możliwych kombinacji w procesie tworzenia kom- 
pozycji barwnych stwarzają konieczność opracowania metod optymalizacji 
pozyskania i przetwarzania informacji o lesie w technice wielospektralnej 
dla założonych celów fotointerpretacji. 

2. Stwierdzony spadek zdolności rozdzielczej rejestratów fotograficz- 
Rych kompozycji barwnych w porównaniu z wyciągami spektralnymi 
Wskazuje na konieczność analizy procesu obniżania ilości informacji z ty- 

u ograniczonej zdolności rozdzielczej ekranu przeglądarki oraz przekła- 
Nan barwnych występujących z tytułu błędów strojenia kompozycji. 
_-8..W procesie pomiarowej interpretacji kompozycji barwnych należy 
zważyć możliwość wykorzystania stopni wzajemnego udziału różnych 
"AW w celu uzyskania charakterystyk korelacyjnych liczbowego przedsta- 
ienią barwy 'drzewostanu z jego cechami taksacyjnymi, szczególnie dla 
otrzeb wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. 
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4. Uwzględniając fakt, że technika fotografii wielospektralnej znajduje 

się u nas w kraju na początkowym etapie rozwoju i liczyć się należy z po- 

stępem technicznym w tej dziedzinie, należy dążyć do stworzenia inter- 

dyscyplinarnego programu w ramach leśnictwa, który dokonałby analizy 

przydatności dla potrzeb leśnych szczególnie drobnoskalowych zdjęć wie- 

lospektralnych.    
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Краткое содержание 

Описан опособ получения теледетейционных данных в фотографической 1 

нике отражающей лесную площадь одновременно на больше, чем ‘на одном Kall 

с использованием черно-белых филымоматериалов и фотопрафических фильтров © x 

рактеристикой обеспечивающей запись территории в опециально подобранных Диз 

пазонах электромагнетическопо излучения. | 

Представлено возможности преобразования данныых в многоспектральной 7% 

нике с особым учетом методов оптического анализа на аддидивных диаскопах, де 

оометрических измерений опектралыных элементов и метода двуазотированных Ke 

Пий. 

В эмпирической части работы проведено анализ тенденций в отображении диф 

ференцированных в природном отношении лесных площадей в многоспектралые 

лехнике для снимков масштаба ‘около’ 1 :'60'090. Аэрофотоанимки заанятье В pan 

как акции «ГЛЕФОТО-77» и преобразованные из <popmbr UEDPHO-OEJEIX UIEKTP*? 

ных элементов на форму фотографических регистраторов композиции красок т 

использовании юптического аддидивного диаскопа ‘показали сильную ди 

циащию красок лиственных и хвойных пород, а также возможность использов 

в тематических интериретациях разнообразия красок в омешанных молодняках a 

стых сооновых насаждениях аредних и старитих клаасов возраста. 
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The described way of obtaining scanning data in a photographic technique 

jprojects a forest tract in more than one frame at a time with the use of black and 

white film materials and photographic filtres with characteristics assurring the 

pregistration of the tract in purposedly selected spheres of electromagnetic radiation. 

»., Possibilities of data processing in the multispectral technique were presented 

Pwith special reference to methods of the optical analysis of pictures in additive 

viewers, densitometric measurements of spectral extracts, and the method of 2-azo 

copies. 

| The emipirical part of the paper analyzes trends in projections of forest tracts 

|diverse in biological respect in the multispectral technique for the photo scale as 

21:60 000. Air photos done under the ,,Telefoto-77” campaign nad converted from the 

form of black and white spectral extracts into the form of photographic recorders 

lol coloured composition with the use of the optical additive viewer revealed a strong 

‘colour differentiation between broad-leaved and coniferous species. as well as pos- 

sibe to utilize in interpretation colour differentiation in mixed thickets and pure 

spine stands in medium and higher age-classes. 
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ułożone są według następujących 
kryteriów: kolor kwiatów poszcze- 
gólnych roślin oraz miejsce wystę- | 
powania uszeregowane wg schematu: | 

lasy zrośla; łąki i pastwiska, pola i 
, ogrody; wzgórza i zbocza: wody i 
jesiennej” otrzymaliśmy za pośred- brzegi zbiorników wodnvch: bagna | 
nictwem WSiP kolejny tom z serii i torfowiska. Opis gatunku oprócz | 

przewodników do oznaczania dziko nazwy polskiej podaje łacińską na- | 
rosnących pospolitych roślin zielo- zwę gatunku oraz nazwę rodziny, 

Po „Florze wiosennej” i „Florze 
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Y | nych 

|-0d czerwca do września. 

nych, przygotowany przez prof. Ja- 
kuba Mowszowicza. Przewodnik 
składa się zę części wstępnej zawie- 

_ Га]асе] uwagi określające sposób 
oznaczania roślin oraz tablice ilu- 
strujące budowę poszczególnych czę- 
ŚCL rośliny, tj. korzeni, łodygi, liści, 
kwiatów i nasion jak i klucze dich- 
lomiczne niezbędne do określania 
rodzin gatunków występujących w 
kluczu. Część główna „Flory letniej” 
zawiera około 250 opisów uzupełnio- 

NR rysunkami gatunków roślin 
kwitnących i,owocujących w okresie 

Tablice 

cechy charakteryzujące dany gatu- 
nek, miejsce występowania na tere- 

nie Polski, czas kwitnienia, wielkość 
roslinv i krótką  charakterystvkę 
użytkową poszczególnych części ro- 
ślin. Uuzupełnieniem klucza jest 
skorowidz nazw polskich roślin wy- 
stępujacych w kluczu. Estetyczna 
szata graficzna i staranne realistycz- 
ne rysunki nadają tej pozvcii zde- 
cydowane cechv dobrze pomyślanego 
popularnego podręcznika z zakresu 
botaniki systematycznej. przeznaczo- 

nego dla szerokiego kręgu odbior- 
ców.  


