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Abstract 

The purpose of this paper is to conduct the forest mapping using the remotely sensed 

optical and synthetic aperture radar data sets. For the image fusion the principal 

component transformation (PCA) has been applied. Advanced satellite images 

classification represents an accurate and cost effective for land cover mapping at 

regional scale. The output of each of the feature extraction method is classified using 

NN (neural net) and SVM (support vector machine) classification methods. The results 

are analyzed and compared. For the second purpose object oriented segmentation 

approach has been used for the forest biomass. In this aim eCognition software can 

be used to detect and discriminate forest biomass by describing NDVI. This software 

is completely object oriented and uses a patented, multi-scale image segmentation 

approach. The generated segments act as image objects whose physical and 

contextual characteristics can be described by means of fuzzy logic. As a test site 

Bogdkhan mountain has been selected and Sentinel 1A radar and Sentinel 2A satellite 

optical images have been used.   
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Оршил 

Орчин үед зайнаас тандан судлал буюу агаар, сансрын түвшнээс авсан 

оронзайн болон спектрийн төрөл бүрийн нарийвчлалтай мэдээг ашиглан  дэлхий 

дээрх байгалийн болон хүний үйл ажиллагаатай холбоотой өөрчлөлтүүдийг 

судлан төрөл бүрийн дүн шинжилгээг хийж байна. Тухайлбал ой, ургамал, ус 

зэрэг байгалийн нөөцийг үнэн бодитоор дүрслэн зураглахад чухал үүрэг 

гүйцэтгэж байна. Уг судалгаанд Eвропын Сансрын агентлаг ESA байгууллагын 

Коперник (Copernicus) хэмээх хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд хөөргөсөн богино 

долгионы мужид мэдээ хүлээн авах синтетик апертурт радар бүхий Sentinel-1А 

дагуулын, 2015 онд хөөргөсөн оптикийн Sentinel-2 хиймэл дагуулын мэдээг 

ашигласан болно. Оптикийн болон радарын мэдээ тус бүрт радиометрийн болон 

геометрийн заслуудыг хийсэн бөгөөд гол компонентийн шинжилгээний аргаар 

mailto:munkherdene@informatic.ac.mn


2 
 

хоёр мэдээг нийлэгжүүлсэн. Ийнхүү нийлэгжүүлсэн мэдээг ашиглан ангилал хийх 

нь ойн төрөл зүйл, хил заагийг  тодорхойлоход давуу талуудыг бий болгож байна. 

Мөн ойн биомассыг тодорхойлоход ногоон ургамалын цахилгаан соронзон 

долгионы ойрын нэл улаан туяаны (NIR) мужид нарны энергийг ихээр ойлгож, 

үзэгдэх улаан гэрлийн (Red) мужид дийлэнх энергийг шингээдэг чанар дээр 

үндэслэдэг ургамлын индексийн нийлбэрийн нормчлол буюу NDVI-г ашиглав.   

Судалгааны талбай ба ашигласан материал  

Судалгааны талбайгаар Хэнтий нурууны Богд хан уулыг сонгон авсан. Богд 

хан уул нь Хэнтийн нурууны өмнөд хэсэг, ойт хээр болон хээрийн бүсийн зааг, 

шинэсэн ойн өмнөд хил бөгөөд зүүнээс баруун тийш чиглэсэн гол нуруу, түүний 

салбар уулсаас тогтоно. Хамгийн өндөр оргил нь далайн төвшнөөс дээш 2268 м 

өндөр Цэцээ гүн бөгөөд удаах нь 2256 метр Түшээ гүн оргил юм. Богд хан уул нь 

Монголын төдийгүй дэлхийн анхны дархан цаазат газруудын нэг юм [1]. Нийт 

41651 га талбайтай бөгөөд 54 зүйлийн хөхтөн амьтан, 1660 орчим зүйлийн 

шавьж, 194 зүйл шувуу бүртгэгдсэн байдаг. Ургамал зүйн хувьд Хэнтийн уулархаг 

тайгын бүсэд хамаарах бөгөөд нийт талбайн 55.8 хувийг хуш, хус, нарс, шинэс, 

гацууран ой зонхилдог бөгөөд 587 зүйл ургамал ургадаг [1].   

Sentinel 1A дагуул нь 693 км-ийн өндөрт нисэх бөгөөд 7 жилийн ашиглалтын 

хугацаатай ажээ. Уг дагуул нь C-SAR (C-band SAR instrument) хэмээх САР-ын 

сенсортой бөгөөд 5.405 GHz давтамж буюу C сувгийн (5.55 см) мужид зурагладаг 

[2]. Орчин үеийн САР систем нь SLAR системийн адил хажуу хараалалын зарчим 

дээр тулгуурласан  боловч зураглал хийхдээ синтетик антенныг ашигладаг тул 

өндөр нарийвчлал бүхий зураглал үйлдэхэд антенны платформын өндрөөс 

хамаарахаа больсон байна [2]. Учир нь, радарын системд тасралтгүй цацрах 

долгион бус, харин богино хэмжээний импульсуудыг ашигладаг тул тухайн зураг 

дээрхи биет юмсын оронзайн нарийвчлалыг уг биетээс буцаж сарнисан радарын 

импульсуудыг нэгтгэх замаар тодорхойлдог [2]. Тус судалгаанд Sentinel 1A 

радарын хөндлөн-хөндлөн (VV), хөндлөн-босоо (VH) гэсэн туйлшралуудын 

мэдээг ашигласан болно. VV систем нь аливаа объектыг судлахын тулд босоо 

туйлширсан (V) долгионыг цацаж, мөн  босоо туйлширсан (V) долгионыг буцааж 

бүртгэдэг бол VH систем нь үүний эсрэг буюу босоо туйлширсан (V) долгионыг 

цацаж, хөндлөн туйлширсан (H) долгионыг буцааж бүртгэдгээрээ онцлогтой. 

 Оптикийн Sentinel 2A дагуулын олон бүсчлэлийн MSI (multispectral imager) 

сенсор нь 0.4-2.4 микрон хооронд цахилгаан соронзон долгионы үзэгдэх гэрэл, 
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ойрын нэл улаан болон дундын нэл улаан туяаны мужид нийт 13 сувгийн мэдээг 

бүртгэдэг байна [2]. Сувгийн оронзайн нарийвчлалын хувьд үзэгдэх болон ойрын 

нэл улаан 10м, дундын болон богино долгионы нэл улаан мужид 20м, эргийн, ус 

болон сэмжин үүлний сувгууд 60м байдаг байна. Зураг 1-д судалгааны талбайн 

оптик болон радарын мэдээг үзүүлэв.  

Зураг 1. Судалгааны талбай Богд уул орчим а) Sentinel 2A оптикийн 2016 оны 8 сарын 
13-ны дагуулын мэдээ, суваг УНХ-321 b) Sentinel 2A радарын 2015 оны 12 сарын 27-ны 

мэдээ, туйлшрал VV, VH 

Аргазүй, дүн шинжилгээ  

 Судалгааны эхэнд зайнаас тандсан оптикийн болон радарын мэдээний 

хувьд хэд хэдэн заслыг зайлшгүй хийх шаардлагатай болсон. Тухайлбал 

оптикийн мэдээнд геометрийн засал болон судалгаанд ашиглах сувгуудыг сонгох 

шаардлагатай. Харин Sentinel 1A дагуулын радарын мэдээний хувьд түүхий 

мэдээнээс (raw data) эхлээд боловсруулалтын 0-3 түвшинтэй байдаг. Түвшин 0 

(Level 0) бол ямар нэг боловсруулалт хийгээгүй түүхий мэдээ бол түвшин 1-д 

дотоод засал, полиномын тохирол болон  тусгалын, азимутын боловсруулалтыг 

хийж гүйцэтгэснээр SLC (Single look complex), GRD (Ground range detected) эсвэл 

Quicklook хэлбэрээр гарган авч болдог түвшин юм [3]. Тус судалгаанд радарын 

Level 1 GRD бүтээгдэхүүнийг ашигласан бөгөөд эрчмийн толбо арилгах болон 

радиометрийн заслуудыг хийх ёстой байдаг. Үүний дараагаар хоёр мэдээг 

давхцуулах үүднээс стандарт тусгаг руу шилжүүлэх шаардлагатай бөгөөд 

улмаар UTM 48, WGS84 солбилцлын системд хөрвүүлснээр дүрс мэдээг 

нийлэгжүүлэх (image fusion) боломжтой болох юм. Дүрс мэдээг нийлэгжүүлэх 

олон арга байдгаас гол компонентийн шинжилгээний аргыг ашигласан. ГКШ гэдэг 

нь дүрс зургийн спектр тодролыг сайжруулах болон олон хэмжээст өгөгдлийг 

шахахад ашиглагдах бөгөөд ГКШ-д ковариацын матриц дээр үндэслэн бие, 
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биетэйгээ перпендикуляр гол компонентууд (ГК) гэж нэрлэгдэх шинэ 

тэнхлэгүүдийг тодорхойлох ба шинэ системд өгөгдлүүд өөр хоорондоо хамгийн 

бага корреляцтай байна [4]. Өөрөөр хэлбэл хамгийн бага корреляцтай байх нь 

дүрс мэдээн дээрх биетийн хил зааг илүү тодрох боломжтой гэсэн үг юм. Иймээс 

тус арга манай судалгаанд илүү тохирч байгаа нь харагдаж байна.  

Үүний дараагаар шинэс, хус, хуш, гацуур, торлог болон ойн бус талбай 

гэсэн ангиудыг уламжлалт ГМС-д хадгалагдаж буй ойн таксацийн зургийг 

ашиглан сигнатуруудыг сонгож ньюрал сүлжээ NN (neural net) болон SVM 

(support vector machine) гэсэн сургалттай ангиллын аргуудаар ойн төрөл зүйлийг 

ангилан ойн бүрхэвчийн сэдэвчилсэн мэдээ гарган авах юм. Тандан судлалд 

SVM ангиллын аргыг хайперспектрийн мэдээг ангилах, объектыг танихад түлхүү 

ашигладаг [5], мөн түүнчлэн олон бүсчлэлийн мэдээг ангилахад ч орчин үед 

өргөнөөр ашиглах болжээ [5]. Дүрс мэдээнд SVM-г ашиглан сургалттай ангилал 

хийх нь тухайн ангиудын пиксел бүрийг тодорхойлдогоороо онцлогтой юм. NN 

арга нь анх дүрс таних зориулалтаар загварчлагдсан боловч сүүлийн үед 

сургалттай ангилалд ч ашиглагдах болжээ [6].  Уг аргын статистик аргуудыг 

бодвол онцлог давуу тал нь параметрийн бус арга бөгөөд тухайн мэдээ 

тархалтын загварын талаарх мэдлэг тийм ч шаардлагатай байдаггүйд оршдог 

[6]. Ерөнхий аргазүйн схемийг зураг 2-т үзүүлэв.  
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Зураг 2. Аргазүйн ерөнхий схем 

Энэхүү судалгааны хоёр дах хэсэгт ойн биомассыг ургамлын индекс 

ашиглан тодорхойлох юм. Ийнхүү тодорхойлохдоо объект хандлагатай 

сигментлэн ангилах аргыг ашигласан бөгөөд тус арга нь тухайн мэдээн дээрх 

объектуудын өнгө, хэлбэр, текстур болон контекстийг ашигладагаараа спектрийн 

утгыг ашигладаг бусад ангиллын аргуудаас өөр юм [7]. Судалгаанд ашигласан 

eCognition програм хангамжд quad tree, chessboard, contrast split, spectral 

difference, contrast filter, multi-threshold, multi-resolution зэрэг аргууд байдаг бөгөөд 

эдгээр сигмегтлэх аргуудаас тус судалгаанд тохирох, газрын бүрхэвчийн 

сэдэвчилсэн мэдээ гаргаж авахад тохирхох multi-resolution аргыг ашигласан 

болно. 

Үр дүн 

Судалгааны эхэнд радарын мэдээнд эрчмийн толбыг арилгах засал болон 

радиометрийн заслыг SNAP програм хангамжийг ашиглан хийв. Мөн оптикийн 

мэдээнд геометрийн засал хийсэн бөгөөд хоёр мэдээг давхцуулах үүднээс 

стандарт тусгаг руу шилжүүлэх шаардлагатай бөгөөд улмаар UTM 48, WGS84 

солбилцлын системд хөрвүүлсэн. Улмаар ГКШ-ний аргыг ашиглан хоёр мэдээг 

нийлэгжүүлэн сайжруулсан бөгөөд эхний 3 гол компонент нийт дисперсийн 91%-

г эзэлж байв. Эхний 3 компонентийг улаан ногоон хөх өнгөнд өгөн хуурмаг өнгө 

үүсгэснийг зураг 3-д үзүүлэв.  

Сургалттай ангилал, харьцуулалт (ANN, SVM) 

) 
Тохирлын матриц, сэдэвчилсэн мэдээтэй давхцуулах 

 
Ойн бүрхэвчийн зураг 
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Зураг 3. ГКШ-ний аргаар нийлэгжүүлсэн хуурмаг өнгө үүсгэсэн зураг, 123-р гол 
компонентууд-УНХ 

 

ГКШ-ний аргаар нийлэгжүүлсний дараагаар SVM болон NN гэсэн 

сургалттай ангиллын аргаар шинэс, хус, хуш, гацуур, торлог болон ойн бус 

талбай гэсэн сигнатуруудыг сонгон ангилал хийсэн. Ангиллын үр дүнг цэвэр 

пикселүүдийг сонгон тохирлын матрицаар шалгахад NN ангилал 92.55% харин 

SVM ангилал 93.45%-ийн нарийвчлалтай байлаа. Ангиллын үр дүнгийн 

нарийвчлал хэдий өндөр хувьтай байгаа хэдий ч ойн сэдэвчилсэн зурагтай 

харьцуулан үзэх шаардлагатай. Харьцуулан нягталж үэзэхэд SVM ангиллын үр 

дүн илүү тохирч байгаа нь харагдаж байна. SVM ангиллын үр дүнг зураг 4-д 

болон ойн сэдэвчилсэн мэдээг зураг 5-д үзүүлэв.  

Судалгааны хоёр дах хэсэгт сигмегтлэх аргуудаас газрын бүрхэвчийн 

сэдэвчилсэн мэдээ гаргаж авахад тохирхох multi-resolution аргыг ашигласан 

болно. Ийнхүү сигментлэсний дараагаар ургамлын индекс-д (NDVI) тулгуурлан 

0.4-0.5, 0.5-0.6, 0.6-0.7 болон >0.7 гэсэн ангиудыг тодорхойлон векторуудыг 

гарган авсан. Ургамлын биомасс нь ургамлын индекстэй шууд хамааралтай ба 
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их утга өгч буй хэсэг илүү биомасстай байна гэсэн үг юм. Үр дүнг зураг 6-д 

үзүүлэв. 

Хэлэлцүүлэг 

 Судалгааны аргазүйн хувьд ангиллын өндөр түвшний аргуудыг 

ашигласнаараа үр дүн илүү нарийвчлалтай гарсан бөгөөд ойн төрөл зүйлийн 

талбайн өөрчлөлтийг тооцох мөн том болон дунд масштабын сэдэвчилсэн мэдээ 

гарган авах боломжтой юм. Ойн биомассын хувьд 1м3 талбайд ноогдох хээрийн 

хэмжилтийн үр дүнтэй хослуулбал Богд уулын нийт биомассыг илүү тодорхой 

гаргах, ойн төрөл зүйлтэй харьцуулан зүйл тус бүрээр нарийвчлан гаргах 

боломжтойг харуулж байна. 

Дүгнэлт 

 Судалгаанд зайнаас тандсан олон эх сурвалжийн мэдээг ашиглан аргазүй 

боловсруулан ойн бүрхэвчийн зураг болон ургамлын индекс ашиглан биомассыг 

тодорхойлсон. Радарын болон оптикийн мэдээг ГШК-ний аргаар нийлэгжүүлсэн 

бөгөөд гарсан үр дүнг ашиглан SVM, NN сургалттай ангиллын аргаар ойн 

бүрхэвчийн зураг гарган авсан. Хоёр ангиллын үр дүнг сэдэвчилсэн мэдээтэй 

харьцуулан үзэхэд SVM ангиллын үр дүн илүү тохирч байна. Мөн ойн биомасс 

нь ургамлын индекстэй шууд хамааралтай бөгөөд ургамлын индексийг 

тооцоолон, үр дүнг объект хандлагатай сигментлэх аргаар ангилан вектор 

хэлбэрээр гарган авсан болно. Тус арга бусад ангиллын аргуудаас цаг хугацаа 

хэмнэх, тооцуулуурын хүчин чадал төдийлөн шаардахгүй, ангиллын үр дүнг шууд 

вектор хэлбэрээр гарган авах, судлаач өөрөө ангиллын дүрмийг шаталсан 

хэлбэрээр тодорхойлох боломжтой зэрэг давуу талуудтай юм.  
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Зураг 4. SVM ангиллын үр дүн, ойн бүрхэвч. 

 

Зураг 5. Ойн бүрхэвчийн зураг, БОЯ, 1998 он. 
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Зураг 6. Богд уулын NDVI. 
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