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FORORD
Dette arbeidet er utført som et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt
for by- og regionforskning og Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen,
Hydrologisk Avdeling.

Ved begge disse institusjonene har det i noen gr

vært arbeidet med problemer innen digital billedanalyse av multispektrale
registreringer fra LANDSAT og det var derfor nærliggende å innlede til
et samarbeid.
LA..l\lDSAT er spesielt egnet til studier av vegetasjon, og det har vært
antydet at kartlegging av jord- og skogbruksarealer er en av de viktigste
potensielle anvendelser av registreringene fra denne satelitten.

Jord-

og skogbruksarealer ble derfor i dette arbeidet valgt som objekt for

kartlegging.
Forfatterne vil gjerne takke Dr. G. østrem og overing. H. Ødegård, NVE
for råd og bistand i forbindelse med dette arbeidet og Ketil Østvold ved
Psykometrisk Avdeling, Universitet i Bergen for verdifull hjelp i fo:''''
bindelse med bruken av kluster-algoritmen.
Tegnearbeidet er utført av Bjørn Norheim, NIBR og manuset er maskinsk rC\j
av Wenche Rorkoll, NIBR.
Likelydende rapporter er utgitt både ved NVE, Hydrologisk Avdeling og ved
NIBR.

INNHOLD

SUMMARY
L

Innledning

2.

Billedmaterialet

Il

2

3.

Multispektral registrerings teknikk

"

2

4.

Arealklassifisering på grunnlag av digitale

"

4
4

side

l

LAND SAT-data

5.

6.

4.1

Beskrivelse av dataene

4.2

Klassifiseringsmetode

"
"

4.3

Estimering av parametre

"

7

4.4

Valg av lØsninger

"

9

Resultater

"

11

5.1

Kalibreringsresultater

"

11

5.2

Klassifiseringen av øyern-området

"

14

5.3

Arealberegninger

"

15

"

19

Konklusjon

LITTERATURLISTE
VEDLEGG

6

SUMMARY

Based on digital data from LANDSAT an attempt has been made to do a
classification of vegetation in twa areas, Nittedal and øyeren, situated
about 40 km from Oslo.
The parameters in the discriminant functions were estimated by an unsupervised classification of two training areas, A and B in the Nittedal
area ( page 10 ).
As far as the 0yeren area is conserned, the classification can be
compared with a vegetation map compiled by conventional methods.
The automatic classification algoritm separated ten cIas ses ln the two
training areas.

These were: water, deciduous forest, three elasses

representing cultivated land, four elasses for coniferous forest of
different densities and one class for apen uncultivated areas.

The

printer symbols and colour coding used for the main elasses are
presented in Table l ( page 13 ).
Compared with the map, which was constructed by conventional methods,
the pattern of the main elasses, coniferous forest, deciduous forest,
cultivated land and water bodies shows a rather good agreement.

In

Home areas at the bordE-x line between forest and cultivated land,
however. some plxels actually representing cultivated land were classified
as deciduous forest.
The result should not be considered as a final rna?, but rather as an
advanced image enhancement.

l

ET FORSØK PÅ AREALKLASSIFISERING PÅ GRUNNLAG AV DIGITALE LANDSAT-DATA.

l.

Innledning
LANDSAT-bildene leveres fra NASA i form av filmkopier (diapositiver)
eller lagret digitalt på standard EDB-lesbart magnetbånd.
bilder i digital form er hittil lite utnyttet

1

LANDSAT-

Norge, her i landet har

man hovedsaklig forsØkt å skaffe seg erfaringer med bruken av det fotografiske materialet ( NTNF-R, 1974 ).
Digital behandling av registreringer fra ressurssatelitter kan imidlertid utføres uten større investeringer i spesialutstyr.

Det er ofte

tilstrekkelig med et lite eller middels stort resneanlegg of, relativt
enkle programmer.

I dette arbeidet er det anvendt programmer utarbeidet

ved Hydrologisk Avdeling, NVE.

Kaliberingen av de nødvendige parametre

ble utfØrt med et program som tidligere er anvendt i psykologisk forskning
ved Universitetet i Bergen.
Bakgrunnen for at vi valgte temaet vegetasjon henger sammen TIed at bildene fra LANDSAT-prosjektet er spesielt egnet for studier av vegetasjon,
og at resultatene lett kan kontrolleres ved hjelp av eksisterende vegetasjonskart.

Resultatene må ikke oppfattes som det beste man kan

ut av et LANDSAT-bilde.

f~

lied mer effektive pro?,rammer og grundi8ere

kalibrering av systemet, ville resultatene utvilsomt blitt langt bedre.
Hensikten har imidlertid vært å demonstrere hvorledes digital billedanalyse kan anvendes for å utnytte multispektraie data fra LANDSAT,
snarere enn å gjennomføre en nØyaktig arealklassifisering.
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2.

Billedmaterialet
I dette forsøket er det benyttet et LANDSAT-bi1de over Østlandet fra
juni 1973. Bildet er tatt med satelittens MSS-system 1 ), som registrerer
reflektert solarstråling i 4 forskjellige kanaler (bølgebånd) to kanaler
i den synlige delen av spektret og to i den usynlige (nære infrarøde)
delen:

Kanal 1

HSS-4

500-600

nanometer

Kanal 2

HSS-5

600-700

Kanal 3

HSS-6

700-800

Kanal 4

MSS-l

800-1100

"
"
"

synlig blågrønt
synlig rødt
nær infrarødt I
nær infrarødt Il

Et LANDSAT-bi1de som dekker omlag 185 x 185 km av jordoverflaten, er
sammensatt av totalt ca

8

mill. billedelementer (pixe1s).

Billed-

elementene er ordnet i et rutemønster, ca 2300 ruter vertikalt og
ca 3200 ruter horisontalt.

Hvert billedelement dekker et areal som på

bakken måler ca 80 x 60 meter.

Dette kan oppfattes som et uttrykk for

bildets opplØsning.
Sensorene i MSS-systemet registrerer fire verdier for refleksjon fra
bakken i hvert billedelement, en verdi i hver av de fire nevnte kanalene.
I den digitale formen er de registrerte verdiene angitt med tallverdier
fra O til 127, i kanal 4 (MSS-7) fra O til 63.
traIe registeripger er kort forklart
3.

~

Prinsippet bak multispek-

neste avsnitt.

Multispektrai registreringsteknikk
Når vi fotograferer med vanlig svart/hvit film, vil
som øyet er istand til å registrere.

v~

miste detaljer

Dette skyldes at filmen svertes av

den samlede strålingsintensitet i det bølgelengdeområdet filmen er fØlsom for.

Gjenstander som reflekterer like mengder lys i det aktuelle

fØlsomhetsområdet, vil få samme svertningsgrad pa filmen.
at det ikke er mulig
graden.

~

Dette betyr

skille dem fra hverandre på grunnlag av svertnings-

Når øyet likevel kan skille fra hverandre gjenstander som ikke

kan differensieres på en svart/hvit film, skyldes dette at øyet er

~

stand til å oppfatte variasjoner i strålingsintensiteten innenfor svært
smale bånd i det synlige spektrum.
l)

Multi Spectral Scanner
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Objekt A og objekt B har omtrent samme rem iss jon om en registrerer
intervallet 400 - 700 nm samlet. $vertingsgraden på en pankromatisk
film vil bli den samme for A og B, og de kan ikke skilles fra hverandre på gråtonen. (Kilde: O. Hesjedal, 1974)
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Eksempel på separasjon i bølgelengde-bånd som ville mul iggjøre
adskillelse av objekt A og obiekt Better svertingsgrad.
(Kilde: O. Hesjedal, 1974)
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En fargefilm bestRr gjerne av flere lag SON er følsomt i hver Sln del av
spektret, vanliBvis et lag som er fØlsomt for bl&tt, et lag som er følsomt for grønt og et lag som er fØlgsamt for rødt lys.
lagene vil

opp VarIaSjOner

av spektret

liknende rnfte som

fargefilm, anvender

i

De forskjellige

straiingsintensiteten i ulike deler
t

~ye.

N~r

vi

foto~raferer

med

reali.teten en Nult1spektral ref',istrerings-

teknikk (O.Hesjeda , 197 L.).

I

MSS-syslemet anvendes et tilsvarende prinsipp som

fargefi 1m, men

sensorene i systemet rezistrerer ogs"i refleksjon i to kanaler i den nære
infrarøde delen av spektret:.

Dette innebærer at sensorene kan fange

opp varlasJoner i refleksjonen fra bakken som

~yet

ikke er i stand til

:1 oppfatte.

4.

Areaiklass iUser i Dg pil ,grunnlag av

4.1

Beskrivelse av dataene

.0 igi tale

LANDSAT-data.

Hvert billedelement hqr en entydig "lass i LANDSAT-bildet.

Prinsipielt

dekker hvert billedelement en [';1tt flate SON det er mulir; 2 gjenfinne
p~

bakken.

Refleksjonsevnen hos denne flaten er representert av fire

tallverdier, en verdi for hver av de fire kanalene i

~fSS-systemet.

Da

refleksjonsevnen hos jordoverflaten er avhengig av overflatens egens~ledes

skaper, kan vi
for egenskapene

IlOS

oppfatte de registrerte verdiene som et uttrykk

den flaten det aktuelle billedelement dekker

p~

bakken.
~verd

De regis trer te

i hvert billedelement kan betraktes som en vektor

med fire uavhengige variable.

Da variabelverdiene er uttrykt med tall,

kan vi følgelig analysere verdiene med ulike statistiske metoder.

Vi

kan etablere frekvensfordelinger for hver enkelt variahel, finne
korrelasjonen

1'121101"

varlablene, beregne statistiske paraNetre som be-

skriver spredningen av variabelverdiene, osv.
Analyser som er foretatt (se f.eks.: Kritikos, 1975), Vlser at verdiene
i HSS-4

Of.,

:'1SS-5 er korrelerte, det saI11P1e er tilfelle I'led verdiene i

HSS-6 og NSS-l.

Videre lJcll' det vist ser, at vektorverdiene for billed-
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Figuren viser hvorledes den registrerte refleksjonen fra bakken i hvert billedelement
(pixel) er representert digitalt. (Kilde: Williamson and Grabau, 1973).
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elementer som dekker samme arealtype, ofte danner normalfordelinger.
Spredningen i de registrerte verdiene henger gjerne sarrnnen med ulik tetthet eller utviklingsgrad i vegetasjonsdekket på arealene, varierende
hellningsvinkel på area1ene, lokale variasjoner i atmosfæriske forhold
og en del andre faktorer.

I dette forsØket har

Vl

forutsatt at vektor-

verdiene for billedelementer som representerer S2mme arealtype, danner
multivariate normalfordelinger.

Dette er i tråd

med anvisninger fra

en rekke forfattere.

Anta at området

VI-

Ønsker å kartlegge iuneholder g arealklasser.

Vilkåret for at et tilfeldig billedeleI'1ent - representert ved vektoren
X -

tilhører arealklasse ~i' kan uttrykkes på følgende mtlte:

G.
l

(X»G.
J

G.l (X) er en
~

(X) for alle it-j

diskri~inantfunksjon

og vi behØver R slike
'

~unksjoner

for

klassifisere billedelementene som dekker det aktuelle området, i g

arealklasser.
Det kan Vlses at diskriminantfunksjonen G. (X) for klassen g. også kan
l

l

skrives slik:

G.
l

eX)

In p(Xlg.)
+ In P(g.)
l
l

I dette uttrykket er p(Xlg:) den betingede sannsynlighet for at vektoren
.L

~:

tilhØrer klasse gi' og P(gi) er a priori sannsynligheten for gi·

siste leddet i funksjonen kan oppfattes som den andel arealklassen
g. utgjør av totalarealet.
l

Det

7

Vi har forutsatt at spredningen av vektorverdiene for de søkte arealklassene er beskrevet aven multivariat normalfordeling.

dette til-

I

felle kan vi uttrykke diskriminantfunksjonen G.(X) på fØlgende
l

G.

(X)

l

In P(g.) l

~lnll,f.1
l

-

-l

Hx

-X.)' H.
l

(X

l

m~te:

-X.),
l

hvor
X - er en tilfeldig vektor

X.l - er middelvektoren i klasse nr.

l

(X -X.)' - er den transponerte vektor eX -X.)
l

Iw. I
l

l

-

er determinanten for kovariansmatrisen 1v. for klasse
l

nr.

l.

Et vilkårlig billedelement - representert av vektoren::

- tilordnes

den klasse g.l som gir
størst verdi for diskriminantfunksjonen
.

~.(X).
l

Da vi ikke kjenner hvilken andel hver arealklasse .r;i utp,jllr av totalarealet i det aktuelle området på
om verdien på P(g.).

I dette forsøket har

l

for alle arealklasser.
fisert

p~

f:orh~nd,

mi1 vi fjjøre forutsetninger
Vl

antatt at P(g.) er lik
l

Dette innebærer at billedelementene er klassi-

grunnlag av de øvrige leddene i diskrininantfunksjonene.

De ukjente parametrene - middelvektorene or, kovariansmatrisene for de
ulike arealklassene - i diskriminantfunksjonene ble estimert ved en
prosedyre som i statistisk litteratur gjerne kalles "unsupervised
learning".

Den anvendte fremganr;småten beskrives i det fØlgp-nde.

I første omgang velges ett eller flere kalibreringsområder som tilsawnen inneholder alle
ønsker å kartlegge.

arealklasser vi antar finnes i det området

Kalibreringsområdene kartlegges

ved feltarbeid og studier av flyfoto.

p~

VI

vanlig måte

I dette forsøket har vi av kost-

nadshensyn utelukkende benyttet flyfoto.
Billedelementene

SOT'l

dekker

kalibreringsomr:~dene,

hentes deretter ut

fra magnetbåndet, slik at vi kan analysere vektorverdiene.

TInder ana-

8

lysen må vi Sl,"frge for å holde rede på billedelementenes plass i bildet.
Dette kan vi klare ved å gi hvert element en identitet

SOI'1

tilsvarer

elementets relative posisjon i det valgte billedutsnittet.
Hovedmomentet i prosedyren er å sortere billedelementene - representert
ved vektorene - i

naturlige grupper med hensyn på vektorverdiene.

Areal-

mønstret som gruppene danner, tep,nes ut på grunnlag av identitetene og
sammenliknes med det faktiske arealmønstret i kalibreringsomrlidet.
Hvis de to arealmønstre stemmer overens, betyr det at vi har funnet en
gruppering av billedelementer som kan danne grunnlag for estimering av
de sØkte parametrene.
Sorteringen av vektorene ble utfØrt ved hjelp aven kluster-algoritme
MIKCA ( McRae, 1971 ). Algoritmen ordner n vektorer i naturlige grupper
på grunnlag av et gitt kriterium.

Gitt en

vilk~rlig

gruppering, viser

det seg at det lar seg gjøre å danne fØlgende relasjon:

x'x

T

~

W

L

i=l

W + B, hvor
n.

L-

j=l

g

=--

B

L

i=l

, ex .. - x. )
ex 1J
.. - x.)
1
1
1J

~1

n.

1

x.1 ,

-

X.

1

i gruppe nr. i

X..

er vektor nr.

X.

er middel vektoren for gruppe nr.

n.

er antall vektorer i gruppe nr. i

g

er antall grupper

1J

1

1

og

J

1

Prinsipielt finnes det en rekke mulige kriterier vi kan anvende som
grunnlag for grupperingen.

Iw I / I TI

vi valgte å minimalisere uttrykket:

9

Uttrykket er kjent som Wilks lambda.

Dette kriteriet har den fordelen

at variable som er sterkt korrelert i totalmaterialet, ikke gis urimelig stor vekt under grupperingen samtidig som korrelasjon innen gruppene
blir tatt hensyn til.
Algoritmen fungerer iterativt.
Denne gir en forelØp

FØrst etableres en startkonfigurasjon.

fordeling av vektorene i g grupper, estimater

for middelvektorene i gruppene samt
nytt

•

1.

•

\~.

Deretter fordeles vektorene på
l)

o

grupper ved hjelp aven sakalt K-means prosedyre.

I denne prose-

dyren allokeres vektorene til "nærmeste" gruppe i henhold til et avstandsmål.
'l

d'-

vi valgte å benytte fØlgende uttrykk for avstanden:

ex.

-X.)
1

_o 1

W -'-

ex

-X.)'
1.

Allokeringen foretas flere ganger inntil kriterieverdien ikke lenger
blir bedre.

Dermed er K-means lØsningen funnet.

Til slutt testes

K-means løsningen ved å allokere vektorene til gruppene direkte på
grunnlag av det valgte kriteriet.

Ved hjelp av kluster-algoritmen genereres flere sett av løsninger.
LØsningen som gir best overensstermnelse mellom det faktiske arealmønstret
i kalibreringsområdet og arealmØnstret som de genererte gruppene danner,
velges som utgangspunkt for estimeringen av parametrene vi SØker etter.
Hvis inndelingen i arealklasser i kalibreringsområdene er li te differensiert, vil vl trulig finne flere naturlige grupper av billedelementer
enn antall arealklasser i området.

I dette tilfelle må vi underSØke

om grensene for de overtallige gruppene faller innenfor grensene for
de søkte arealkategoriene.

Hvis dette er tilfelle, betraktes de over-

tallige gruppene som subgrupper av de SØkte arealkategoriene.
satt fall gjentas kalibreringen
inntil

VI

I Plot-

eventuelt med nye kalibreringsamråder -

får tU fredss tillende overensstemmelse.

Middelvektorene og kovariansmatrisene for alle gruppene - også de overtallige - i den iqlsningen vi velger, anvendes som estimater for de
l)

Se Anderberg, 1973, side 162

Nittedal
Oversiktskart som viser lokal iseringen ov kal ibreringsområdene.
(Kartmaterialet er brukt med NGOs samtykke).

Il

vi kan dermed etablere

sØkte parametrene i diskriminantfunksjonene.

et sett diskriminantfunksjoner som kan anvendes for

klassifisere

.5',

billedelementene som dekker området vi Ønsker å kartlegge.
tegne resultatet av klassif

Når vi skal

eringen, gis de overtallige arealklassene

en signatur som tilsvarer arealkategoriene vi menPT de tilhorer.

5.

Resultater

Kalibreringsområdene ble valgt fra et utsnitt avLANIJSfl.T- hildet over
Nittedal, nord for Oslo,
side.

Områdene er merket 1\

0(';

p2~.

grunnla?

kRrtet.

~ittedal,

Da det ikke finnes vegetasjonskart over

til å bestermne vegetasjonstypene

H

var

Vl

Se forrige
henvist

cn.,

il"

klasser ble gjort skjønnsmessig da ingen av forfattern2 hadde erfaring
i tolkning i flyfoto.

vi val8te å bestemme skoggrensen s.'1 nøye som nmIig, samtidirsØkte å dele opp barskogen i ::eltpy- T'1ed uH]' tettheL
råde A ble skilt ut som en ef';en klasse.
fritt areal i område B.

Det

fiarune

SOPl VI

r.,:'>vsknp;en'. 'lTn-

ble

vi hadde ikke muJighett-·r ror ?t hestellliTle ve

sjonsarten på det sistnevnte arealet.

I alt inneholdt

nmr~dene

ta-

tre

hovedkategorier av vegetasjon:
l)

Barskog med ulik tetthet

2)

LØvskog

3)

Dyrket mark og beite

Kluster-analysen av billedelementene fra OTIlrDde fl. viste at mønstret som
best svarte til arealmønstret bestemt på

~;runnla8:

i alt av 6 ulike grupper av billedelementer.

av flyhildene, besto

Tre av disse r,ruppene

dannet et mønster som falt innenfor p;rensene for de dyrkede arealene,
en gruppe beskrev mønstret for IØvskor,en hrukbart or to

~rupper

av billed-

elementer dannet flater som noenlunde fal t sarrnnen iled barskostel tene i
området.

I område B ble arealI'1(1lllstret best gjenp',itt av tre f;TUfJper av

billedelementer.

De skogbare feltet ble

barskogen ble gjengitt av to grupper.

~jengitt

aven p;ruppe, mens

(Se illustrasjonen pA neste side).
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Område

A

Arealmrpnster dannet av
grupperte billedelementer

Arealmrpnster bestemt på flybilde

12523366443433111121225
55511146666441112122255
55555513333411441122255
55552413333444444212555
55555441336444444442555
55554421134244444411125
22211344144444134422222
55552142111333336644441
Tilordning av gruppene til areal typer: Gruppe nr.

I
i

Område

Dyrka mark

,i;

~~v~~:~ (gl issen)
Barskog (tett)

B

Arealmrpnster dannet av
grupperte billedelementer

Arealmrpnster bestemt på flybilde

13223322
11331 1'332
2311131112
321113311122
33311333113222222232
32311113231322222222
33311111333332222222
23231111133322222222
22222311122232222222
22333112223132333332
22222222223333311222
33333333331111111332
32232233222311113332
22222222322221113332
Tilordning av gruppene til arealtype"

GruP,~e nr. ~ ~.~ i:~~~~t~~~::;en)

Figurene viser arealmrpnstret som de ulike klassene av billedelementer danner i
kal ibreringsområdene sammenl iknet med arealmrpnstret bestemt på flybildet.

13

I alt ga kluster-analysen 9 ulike grupper av billedelementer for vegetavi hadde i tillem>; behov tor å bestennne

sjonen i kalibreringsoI'lrådene.

parametrene i en diskriI'linantfunksjon for vannarealer.

Dette ble gjort

på grunnlag aven gruppe billedelementer som dekket vannarealer i Nittedal.
MSS-7.

Disse billedelementene ble sortert ut på grunnlae av verdiene i
Lave tallverdier (mindre enn 2) i denne kanalen indikerer at

billedelementene representerer vannarealer.

Hiddelvektorene i de grupp-

ene som ble benyttet for å estimere parametrene i diskriminantfunksjonene, er gjengitt i tabellen nedenfor.

I tabellens venstre spalte er

hver gruppe identifisert med et tall.

Tallet tilsvarer symbolene som

ble benyttet i illustrasjonen som viser arealmØnstret gruppene dannet
i kalibreringsområdene (se side12).

I høyre spalte finnes symbolet for

tilsvarende arealkategori på kartutskriftene som ble produsert.
Tabell l.

Middelvektorer i gruppene bestemt ved kalibreringen.
Middelvektor

(X. )

MSS-4

MSS-5

MSS-6

MSS-7

20

11

9

2

l

24

15

48

2

24

15

3

30

4

Gruppe
Vann

Arealkategori

~

Symbol på
kartutskriften

Farge
kode

Vann

V

Blått

29

LØvskog

L

grønt

40

22

Barskog

H

brunt

23

58

33

Dyrket

D

gult

29

21

47

26

Dyrket

D

gult

5

23

15

27

15

Barskog

S

brunt

6

38

33

49

25

Dyrket

D

gult

O

brunt

B

brunt

I

brunt

Område A:

I

Område B:
l

25

16

41

23

2

21

13

28

15

Åpent
område
Barskog

3

23

14

35

19

Barskog

1.4

For! verifisere re uitatenr av kalibreringen valgte vi A klassifisere
et utsnitt av LAJ\11)SAT-hildet over øyern-området.
finnes et vegetasj
direktoratet
tegnet ut

VE'd

;:.art

1.

Over dette omrAdet

: stokken 1:50000 utarbeidet av Jord-

1972. Det klassifiserte utsnittet av LANDSAT-bildet ble

EDB-maskinens printer.

.! ('

i L jedelemt:~llt.

utskriften rep

Hver karakter på printer-

Måles tokken på utskriften

er omlag 1:25000.
Printerutskriften

at hovedtrekkene i arealmØnstret slik det er

Vl."er

fremstilt på veeetasj
av vannarealene

skartet, er svært godt gjengitt.

Utstrekningen

p:::LJlterutskri ften (symbol V) faller godt sarrrrnen med

vannarealene p! kartet og Glommas lØp korrnner tydelig frem.

p! grunn av

for liten opplØsningsgrad i LANDSAT-bildet er bekker og mindre elver
imidlertid ikke funnet under billedanalysen.

De dyrkede arealene pA

vegetasjonskartet er meget godt gjengitt på printerutskriften (symbol D),
det samme er tilfelle med skogarealene.
~

Vi har ogsA forSØkt

skille mellom lØvskog og barskog i billedanalysen.

Ved A sammenlikne p Interutskriften med vegetasjonskartet finner vi
imidlertid at dette:' ikke har vært helt vellykket.

Det viser seg riktig-

nok at bi11.edanal."f;en gir løvskog på de fleste steder hvor det er markert
forekomst av l

g pil l,artet. men utstrekningen av arealene på printer-

utskriften er blitt noe forskjellig fra de tilsvarende kartfigurene.
Som det fremgår av frffiRstillingen

l

forskjellige kla ser

vi har tolket dette som forekomst av

v barskog.

barskog med ulik tetthet.

avsnitt 5.1, gav billedanalysen flere

Bakgrunnen for dette er at vi ikke hadde

nØdvendige landbrukc;faglig bakgrunn for å bestemme hvilke vegetasjonstyper de ulike klassene kan henføres til.
A tyde på at det er mulig

Resultatet synes imidlertid

3 differensiere ulike typer barskog på grunn-

lag av LANDSAT-b i Leie.ne.
Myrarealer og te U

'; t~'der

er ikke gjengitt på printerutskriften.

Dette

henger sammen med at vi ikke har forSØkt å bestennne disse arealtypene
i billedanalysen.

sommerbilder er det forøvrig vanskelig å differ-

ensiere disse arealtypene.

Skogbevokst myr er ikke mulig å skille fra
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skog på fast mark og gressbevokste myrarealer kommer gjerne ut med
samme signatur som dyrket mark.

Det er også vanskelig å skille ut

glissen bebyggelse fra dyrket mark fordi de grønne arealene i de bebygde
områdene reflekterer lyset for sterkt på sommerbildene.

Hvert billedelement har en utstrekning på ca. 80 m i vertikal retning
og ca. 60 m i horisontal retning
Printersymbolene har også en større vertikal enn horisontal utstrekning)
men dette kompenserer ikke helt for forskjellen i billedelementenes sider.
Dette medfører at utskriftens målestokk er forskjellig i horisontal og
vertikal retning.
Hvis

v~

Ønsker å beregne arealer på en slik utskrift, vil vi trolig

få best resultat ved å telle antall billedelementer (l karakter
1 billedelement).

=

Hvert billedelement kan multipliseres med faktoren

4,8 for å få arealet i dekar.
vi har foretatt noen stikkprØver for å undersøke hvor godt flateinnholdet aven delområder på printerutskiften stemmer med flateinnholdet
for tilsvarende figur på vegetasjonskartet.

Arealene på kartet ble

målet med planimeter, mens arealene på utskriften ble beregnet ved å
telle antall billedelementer.
faktoren 4.8.
Tabell 2.

l)Om raOd e

1)

Billedelementene ble multiplisert med

Resultatene er gjengitt i tabellen nedenfor.

Arealtall for utvalgte områder på printerutskiiften sammenliknet med flateunnholdet for tilsvarende figur på vegetasjonskartet. Enhet = dekar.

i Utskrift

Kart

Differanse
utskrift - kart

3.200

-224

-7.0

Avvik i %

A

, 2.976

B

835

850

-15

-1.8

C

624

630

-6

-1.0

D

403

400

3

0.8

E

1.123

i 1.100

23

2.1

F

182

230

-48

G

864

850

14

I

I

Avgrensningen av områdene er gjengitt på side 16

I

-20.9

1.6

U:
K:

2976 dekar
3200 dekar

('.:

.1

55 da.
kSO da~

.(

~~:

~.

øyern - området
Arealtoll fra EDB-ufskn
vegetasjonskartet .

net

182 da.
230 da.

arealtall for tilsvarende felt målt på

NIBR - 76

Dyrka mark og be ite
L<pvskog
Barskog
Vann
Vegetas jonskart over øyeren .
Arealklassene er bestemt på grunnlag av kalibreringsresultatene.

NIB R - 76

Dyrka mark og beite
Løvskog
Barskog
Vann

Vegetasjonskart over Nittedal.
Arealklassene er bestemt på grunnlag av kalibreringsresultatene .
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Tabellen viser at arealtallene fra utskriften i noen tilfeller er mindre enn
tallene fra vegetasjonskartet.

Forklaringen på dette kan være at en del

pixels i grenseskillet mellom dyrket mark og skog er klassifisert som løvskog
i steden for dyrket mark.
stort.

For område F er det prosentvise avviket svært

Dette har trolig sammenheng med at arealet er lite sett i relasjon til

satelittbildets oppløslighet.
En bedre kalibrering med hensyn til klassen for løvskog ville sannsynligvis
totalt gitt en bedre overensstemmelse.
6.

Konklusjon.
Topografien i Nittedal og ved øyeren er relativt jevn.

Objekter innen samme

vegetasjonsklasse har nådd de samme stadie i vekstsesongen.
har ikke i noen grad forstyrret analysen.

Skyggeeffekter

Tilsvarende kartlegging foretatt

for et område med større topografiske variasjoner ville sannsynligvis medføre
et større antall klasser alt etter terrengets helning og hØyde over havet.
De områdene vi valgte i dette arbeidet er derfor ikke representative med hensyn
til vanskelighetsgrad.
Det opereres gjerne med uttrykk som "automatisk klassifikasjon" eller
"unsupervised learning".

Dette må ikke oppfattes som at regnemaskinsystemet

produserer et ferdig kart og helt eliminerer feltarbeid og kartlegging etter
konvensjonelle metoder.

Hverken dette systemet, eller andre langt mer avanserte

systemer, er mer automatiske enn at de må kalibreres.

Sluttresultatet bør der-

for kanskje mer betraktes som en avansert form for billedforsterkning som skal
bearbeides videre.

I så uBte tør vi si at resultatet av denne kartleggingen er

interessant.
Til mange formål blir det ofte pekt på at oppløsligheten i LANDSAT- bildet er
altfor liten.

Tilsvarende registreringer foretatt fra fly vil gi en langt

større opplØslighet og muligneter for mer detaljert klassifikasjon.

Det bør

imidlertid påpekes at større oppløslighet vil medføre at systemet må skille
mellom langt flere klasser.

Dette vil vanskeliggjøre kalibreringen og tolkning

av resultatene selv om det ikke er noen prinsipiell forskjell i selve analysemetoden.
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HOVEDFARGENE PÅ KARTET ANGIR VEGETASJONSTYPENES PLANTESOSIOLOGISKE
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