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3. fejezet - Távérzékelés, mint 
földhasználati adatforrás 

1. 3.1. Bevezetés 

A modul összefoglaló elméleti és gyakorlati ismereteket ad az elektromágneses energiával megvalósítható 

adatnyerésben. Bemutatjuk a távérzékelés fizikai alapjait, az adatnyerés eszközeit és módszereit, valamint a 

távérzékelési adatfajtákat. Bemutatjuk a legkorszerűbb adatnyerési technológiákat. A passzív és az aktív 

távérzékelés témakörében összefoglaljuk az információkat az erőforrás kutató rendszerekről (LANDSAT, 

SPOT, IRS, IKONOS, QUICKBIRD, ENVISAT...). 

2. 3.2. A távérzékelés fizikai alapjai 

A távérzékelés egy sajátos adatnyerési eljárás, amelynek során a földfelszín vagy földfelszíni objektumok 

bizonyos sajátosságairól (pl. méret, anyagi összetétel stb.) a nélkül jutunk adatokhoz, hogy a vizsgált tárggyal 

közvetlen kapcsolatba kerülnénk. Az adatnyerés általában az elektromágneses energia közvetítésével történik. 

Ez az eljárás két alapvető folyamatot foglal magában. Az egyik az objektumról az elektromágneses hullámok 

által közvetített adatok valamilyen távolságból történő érzékelése, a másik pedig az észlelt és rögzített adatok 

feldolgozása, értelmezése. 

 
3-1. ábra A távérzékelés folyamatának elemei (az energiaforrás, az energia terjedése a légkörben, a földfelszín 

és az energia kölcsönhatása, a visszavert energia útja a légkörön át az érzékelőig, az érkező energia rögzítése és 

továbbítása a földi vevő állomások felé, az adatok elemzése) 

A távérzékelés leegyszerűsített folyamatát és elemeit (Domokos Gy.-né, 1984) a 3-1. ábra mutatja. A 

természetes vagy mesterséges forrásból induló, különböző hullámhosszú elektromágneses energia az 

atmoszférán keresztül terjed és a földfelszínre jutva ott kölcsönhatásba kerül a felszíni objektumokkal. A 

kölcsönhatás következtében módosult energia útja az atmoszférán át a felvevő berendezésig vezet, ahol az 

energiamennyiség mérése, rögzítése, illetve a földi vevőállomásra való továbbítása történik. Az adatok 

elemzésében nagy segítséget a referencia-adatok nyújtanak, mint pl. topográfiai, geológiai térképek, talajtani, 

területhasznosítási adatok. A referencia-adatok alapján az ismeretek kiterjeszthetők a teljes feldolgozandó 

területre. A több forrásból származó adatok kezelését, elemzését és az eredményeknek a felhasználók számára 

megfelelő formában történő megjelenítését a földrajzi információs rendszerek használata teszi lehetővé. 

2.1. 3.2.1. A sugárzás fizikai törvényei 
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A távérzékelésben természetes vagy mesterséges energiaforrásokat használunk. A természetes energiaforrások 

csoportjába tartozik a Nap, a földfelszín és felszíni tárgyak által kibocsátott sugárzás. A mesterséges források is 

különbözőek lehetnek. Ide tartozik pl. a lézer (LIDAR) vagy a radar. Az energiaforrás által kibocsátott 

elektromágneses energia három jellemzője segítségével írható le: a hullámhosszal, a sebességgel és a 

frekvenciával (3-2. ábra, Lillesand T., 2007). 

 
3-2. ábra Az elektromágneses hullám összetevő. E – elektromágnes tér, M – mágneses tér, C – fénysebesség, λ – 

hullámhossz. Forrás: http://ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/fundam/index_e.php 

Két szomszédos hullám csúcsa közötti távolságot hullámhossznak (λ), az időegység alatt egy ponton áthaladó 

csúcsok számát frekvenciának (v) nevezzük. A fény sebessége állandó érték, így a hullámhossz és a frekvencia 

fordítottan arányosak. 

 

c – fény sebessége, v – frekvencia, λ – hullámhossz 

A távérzékelésben az elektromágneses hullámokat leggyakrabban a hullámhosszal és az elektromágneses 

spektrumon belül elfoglalt helyükkel jellemezzük. 

Távérzékelésre a teljes elektromágneses spektrumtartománynak csak egy részét használhatjuk, ezt tovább 

szűkítik egyes légköri jelenségek, mint például a légköri elnyelés. A különböző hullámhossz tartományokban 

eltérő fizikai törvényszerűségek érvényesülnek, amit figyelembe kell venni az érzékelő műszerek technikai 

megoldásainál. Az elektromágneses spektrum egyes tartományait a 3-3. ábra mutatja. Az érzékelő rendszerek 

leggyakrabban a látható fény egy vagy több sávjával, az infravörös sávokkal vagy mikrohullámokkal dolgoznak. 

A távérzékelésre a leggyakrabban használt spektrális tartományok a következők (Ravi P. Gupta, 1991): 

• A látható fény tartománya (VIS) (λ = 0,4 – 0,7 μm) az emberi szem által érzékelhető elektromágneses 

sugárzás, a kéktől, a zöldön át a vörös színig terjed. 

• Az infravörös tartományt három részre szokás bontani. 

• A közeli infravörösben (NIR)  (λ = 0,7 – 1,3 μm) a látható fényhez hasonlóan a felszín által visszavert 

napsugárzás közvetíti az információt. 

• A közepes infravörös (MIR) (λ = 1,3 – 3,0 μm) tartományban is a visszavert napsugárzás dominál, bár a 

kibocsátott energia a távoli infravörös rövidebb hullámhosszú részében is észlelhető. Azért a termovíziós 

felvételeket célszerű napkelte előtt, vagy napnyugta után egy órával készíteni. 

• A távoli (termális) infravörösben (TIR) (λ = 3 – 15 μm) jelentőssé válik a felszín által kibocsátott 

sugárzás, mellyel a felszín termális tulajdonságait tanulmányozhatjuk. A 3-5 μm-es tartományban a 

visszavert sugárzás is számottevő. A 7 – 15 μm-es intervallumban a reflektált sugárzás már lényegesen 

kisebb, mint a Föld és más objektumok termális kisugárzása. 
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3-3. ábra Az elektromágneses spektrum tartományai (Sárközy F. 1991, Ravi P. Gupta, 1991 után) 

Külön kategóriának tekinthető a mikrohullámú tartomány (1 mm – 1 m). A légkörnek csekély hatása van ebben 

a tartományban, így a felvételezés gyakorlatilag független az időjárástól és a napszaktól. 

2.2. 3.2.2. A távérzékelésben használt energiaforrások 

A távérzékelésben használt alapvető energiaforrás a Nap, bár minden anyag bocsát ki elektromágneses energiát 

az abszolút nulla fok fölötti hőmérsékleten (0 K vagy –273 °C). Így a földfelszín és a felszíni tárgyak is 

energiaforrások. Azonban az általuk kibocsátott energia nagyságrendben és spektrális felépítésben is eltér a Nap 

energiájától (3-4. ábra). A kibocsátott energia a tárgy felszínének hőmérsékletétől függ. A tárgy hőmérséklet 

változásával nem csak az energia mennyisége, de az energia spektrális eloszlása is változik. Minél nagyobb a 

sugárforrás hőmérséklete, annál kisebb hullámhosszon éri el a kibocsátási maximumot. A sugárzási maximum a 

tárgy hőmérsékletének növekedésével a rövidebb hullámok felé tolódik el, vagyis a maximális spektrális 

sugárzáshoz tartozó hullámhossz fordítottan arányos a kibocsátó tárgy hőmérsékletével. 

A Napból eredő energia mennyisége a különböző hullámhosszokon eltérő (3-4. ábra). A legnagyobb energia 

fluxus 0,6 μm-es érték körül (a látható tartományban) tapasztalható, mely a hullámhossz növekedésével erősen 

csökken – a közeli infravörös tartományban egyharmadára és a közepes infravörösben pedig 10-12%-ra. A 

földfelszín a távoli infravörös (10 μm) spektrumtartományban bocsátja ki (3-4. ábra) legnagyobb energiát. Mivel 

az emberi szem a látható tartományra érzékeny, így ez a sugárzás szemünk által nem érzékelhető, fényképen 

nem rögzíthető. Ehhez speciális eszközökre van szükség, melyek képesek a hosszúhullámú energia észlelésre, 

az u. n. radiométerekre. A 3 μm-es hullámhossz az általánosan elfogadott határvonal a visszavert és a 

kibocsátott infravörös energia között. A 3 μm-nél rövidebb hullámhossznál a visszavert energia, e fölött a 

kibocsátott energia az uralkodó. 

 
3-4. ábra A Nap és a Föld sugárzásának energia eloszlása a különböző hullámhosszokon. 
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Az olyan rendszereket, amelyeknél a felvétel a Napból jövő és a felszín által visszavert (reflektált), vagy a 

földfelszíni objektumok saját maguk által kibocsátott (emittált) sugárzásának mérésén alapul, passzív 

távérzékelési rendszereknek nevezzük. 

Abban az esetben, ha a felvevő berendezés saját energiaforrással rendelkezik (pl. RADAR, LIDAR) – így 

sugárforrás és érzékelő egyaránt - aktív távérzékelési rendszerekről beszélünk. 

2.3. 3.2.3. A légkör hatása a távérzékelésre 

A felvevő rendszerek által érzékelt sugárzás kétszer áthalad az atmoszférán, amíg a forrástól az érzékelőig ér. Ez 

alól csak a távoli infravörös sávú termális érzékelés a kivétel, mert ebben az esetben a tárgyak által kibocsátott 

hősugárzás csak egyszer halad át az atmoszférán, amíg az érzékelőig eljut. Az energiaforrásból kibocsátott 

elektromágneses hullámok szóródnak és elnyelődnek a légkör összetevőin. Ennek következtében a megfigyelt 

céltárgyról visszavert és az érzékelőbe jutó sugárzási intenzitás egyrészt csökken, másrészt a terjedési útba 

történő beszóródás következtében a hasznos jelre zaj rakódik. Mindez csökkenti a felvételen megjelenő 

objektumok elkülöníthetőségét. Az atmoszféra távérzékelésre gyakorolt hatása függ a légkör állapotától, a 

részecskék nagyságától, az elektromágneses energia hullámhosszától és a sugárzás által megtett út hosszától. A 

hullámhossz és a levegőben lévő részecskék nagyságától függően három szóródás típust különböztetünk meg 

(Mészáros E. 2005): 

• A molekuláris (Rayleigh-) szóródás akkor jön létre, ha a részecskék átmérője – melyekkel a terjedő energia 

találkozik – sokkal kisebb, mint az energia hullámhossza. Hatása a hullámhossz negyedik hatványával 

fordítottan arányos, ezért a hullámhossz csökkenésével a szóródás mértéke növekszik. Ez azt jelenti, hogy a 

látható fény kék tartományában a legerősebb (ezért kék színű az ég). Az atmoszférán terjedő energia 

Rayleigh-szóródás hatása következtében a felvételek élessége csökken és romlik a kontrasztja. A felvételek 

homályosak lesznek. A Rayleigh-szóródás hatása kiküszöbölhető, ha a kamera lencséje elé olyan 

fényszűröket helyezünk, melyek nem engedik át a rövid hullámhosszú energiát. 

• Mie-szóródás akkor lép fel, ha a részecskékre eső fény hullámhossza összemérhető a részecske átmérőjével. 

A vízgőz, füst és porszemcsék miatt a Mie-szóródás a teljes optikai tartományra jellemző. Az intenzitás a 

hullámhossz növekedésével csökken. 

• Nem-szelektív szóródás akkor jön létre, ha a részecske átmérője sokkal nagyobb (pl. vízcseppek, 

jégrészecskék), mint a beeső fény hullámhossza. 

A távérzékelés szempontjából a szóródás mellett az elnyelés (abszorpció) is fontos légköri hatás. Az abszorpció 

valódi energia veszteséget jelent. Az atmoszférában lévő vízgőz, széndioxid és az ózon részben vagy teljes 

mértékben elnyeli (abszorbeálja) az elektromágneses energia egyes tartományait. Azokat a tartományokat, 

melyekben az atmoszféra teljesen vagy részlegesen átengedi az elektromágneses energiát légköri ablakoknak 

nevezzük. Ez döntően befolyásolja azt, hogy mely spektrális sávokat alkalmazhatjuk a távérzékelő 

rendszerekben. A 3-5. ábra mutatja a Nap és föld által kibocsátott elektromágneses energia (b), a légköri 

ablakok (a) és a szenzorok spektrális érzékenysége (c) között fennálló kapcsolatot és függőséget. 
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3-5. ábra A légkör áteresztőképessége (a) a Nap és a Föld spektruma (b) és a különböző érzékelő rendszerek 

működési tartománya (c). Forrás: Domokos Gy.-né, 1984. 

2.4. 3.2.4. Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása a 
földfelszínnel 

A földfelszínre jutó elektromágneses sugárzás kölcsönhatásba kerül a földfelszínnel és a felszínen lévő 

objektumokkal. A kölcsönhatás következtében az energia egy része visszaverődik, egy része elnyelődik és egy 

része tovább halad (3-6. ábra). A felszíni tárgyak legtöbbször különbözőképpen reflektálják, nyelik el és 

továbbítják az energiát a különböző hullámhossz tartományokban. Ezért két különböző tárgy lehet hasonló egy 

spektrális tartományban és egy másik tartományban különböző. A felvevő berendezések a visszavert (reflektált) 

sugárzást rögzítik, azért fontos a földfelszín visszaverő képességének vizsgálata és ismerete. 

A visszavert, elnyelt és továbbhaladó energia aránya a felszín típusától, állapotától függ. A visszavert energiát 

továbbá a felszín simasága/érdessége módosítja. A tökéletes sima felszín tükörszerűen ver vissza, ami azt 

jelenti, hogy a visszaverődés szöge megegyezik a besugárzás szögével. A diffúz visszaverő olyan durva felszín, 

amely minden irányba egyenletesen veri vissza az elektromágneses energiát (3-7. ábra). 
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3-6. ábra Az elektromágneses energia és a földfelszín közötti alapvető kölcsönhatások (visszaverés, elnyelés, 

áthaladás) 

A földfelszín tárgyai sem nem tökéletes, sem nem diffúz visszaverők. A fent említett tulajdonságuknál fogva a 

két eset között helyezkednek el. Az, hogy egy felszín melyik típusú visszaverést közelíti meg a felszín 

érdességétől és a beérkező energia hullámhosszától függ. Ha a beérkező energia hullámhossza sokkal kisebb, 

mint a felszíni magasságkülönbségek vagy a felszínt felépítő részecskék mérete, akkor a felszín megközelíti a 

diffúz visszaverőt. 

 
3-7. ábra A diffúz és az ideális visszaverődés folyamata 

A felvételek elemzésekor a kölcsönhatás során megváltozott sugárzásból kívánjuk meghatározni a vizsgált 

objektum paramétereit. Ehhez szükség van a talajfelszín spektrális tulajdonságainak ismeretére. Az objektumok 

spektrális jellemzésére a reflektancia (visszaverési) értéket használják. A reflektancia megmutatja az adott 

felszínre belépő és arról visszavert energia hányadosát egy adott hullámhosszon, legtöbbször %-ban kifejezve. A 

reflektancia adatok ábrázolását a hullámhossz függvényében reflektancia görbének nevezzük. A földfelszíni 

borítások spektrális tulajdonságainak ismerete nélkülözhetetlen a távérzékelés gyakorlati alkalmazásához. 

Alapul szolgál a felvételek kiválasztásához és a tárgyak távérzékelési módszerekkel történő részletes 

vizsgálatához. 

A három fő felszínborítás – egészséges növényzet, csupasz talaj, tiszta víz spektrális visszaverése 

(reflektanciája) a 3-8. ábrán látható. A görbék jellegzetes lefutása összefüggésben van a borítás tulajdonságaival. 

 
3-8. ábra A fő felszínborítások spektrális reflektanciája.Forrás: Csornai G. – Dalia O., 1991 

Az egészséges növényzet reflektancia görbéje a legváltozóbb és több jellegzetes helyi minimális és maximális 

érték jellemzi a lefutását (3-8, 3-10. ábra), ami a növényzet biológiai tulajdonságaival magyarázható. A látható 

spektrum tartományban lévő lokális minimum a levelek klorofill aktivitásától függ. A növény levelei erősen 

abszorbeálják a kék és a vörös fényt, míg a zöld tartományban sugárzott energiát nagyobb mértékben verik 

vissza, lokális maximumot eredményezve. Mivel a látható tartomány zöld sávjában legnagyobb a visszaverés, 

azért a szemünk az egészséges vegetációt zöld színben látja. Ha egy növény valamilyen káros hatástól szenved 

(betegség, vízhiány) akkor csökken a fotoszintézis üteme, ami a növényzet spektrális tulajdonságainak 
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változását eredményezi. A lokális minimum és maximum értékek markáns jellege mérséklődik. A hosszabb 

ideig tartó stressz hatását szemmel is láthatjuk – a levelek sárgulnak, vagyis a vörös és a zöld fény hasonlóan 

verődik vissza. A közeli infravörös tartományban a reflektancia görbe ugrásszerű megemelkedése a levelek 

sejtszerkezetének tulajdonítható. Egyes fajoknál a levelek belső szerkezete különbözik egymástól, ami eltérő 

reflektanciát eredményez. Ez lehetőséget ad fafajok elkülönítésére még akkor is, ha a látható spektrum 

tartományban azok nagyon hasonlítanak egymásra. A közepes infravörös tartományban előforduló helyi 

minimumok (1,4 és 2,7 μm-nél) a levelekben lévő víz-abszorpció következményei. Ezeket a sávokat 

vízelnyelési sávoknak nevezzük. Bármilyen külső befolyás (pl. betegség, szárazság) ezeknek a jellegzetes 

pontoknak a változását eredményezi. 

 
3-9. ábra Az egészséges növényzet reflektanciáját meghatározó tényezők a 0,4 – 2,6 μm hullámhossz 

tartományban (Ravi P. Gupta, 1991után) 

A 3-10. ábra a lombhullató és a tűlevelű fák spektrális visszaverődési görbéit mutatja. A reflektancia értékek 

alapján érthető, hogy ha a két erdőtípus elkülönítéséhez csak a látható spektrum tartományban működő szenzort 

választanánk, akkor az elkülönítés problémát okozna. Ebben a tartományban a görbék átfedik és keresztezik 

egymást. Ilyen jellegű felméréshez az infravörös tartományban készült felvételek megbízhatóbban használhatók. 

A reflektancia értékek különbsége ebben a tartományban szembetűnő, a felvételen a tűlevelű fák jól 

megkülönböztethetően sötét tónusúak. 

 
3-10. ábra Lombhullató és tűlevelű fák általánosított spektrális reflektancia görbéi. Forrás: Mucsi L. 2004, 

Lillesand T.M. 2007 

A talaj reflektanciája a hullámhosszal általában növekszik (3-11. ábra). A növekedés mértéke összefüggésben 

van a talaj bizonyos fizikai és kémiai tulajdonságaival. Az eddigi eredmények szerint a legfontosabb 
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reflektanciát meghatározó tényezők a következők: a szervesanyag-tartalom, a nedvességtartalom, a talajképző 

kőzet, a színes vegyületek jelenléte, a talaj fizikai félesége, azaz a szemcse eloszlás, valamint a sótartalom. Ezek 

a tényezők komplexek, változékonyak és kölcsönhatásban vannak egymással. 

Általános megfigyelés, hogy a szervesanyag- és víztartalom növekedés a talaj visszaverődésének csökkenésével 

jár a 0,4-2,5 μm hullámhossz tartományban. A 2%-nál több humuszt tartalmazó talajoknál a humusz a 

reflektancia fő meghatározója. Az 1,3-1,5 μm és 1,75-1,95 μm-es intervallumban a reflektancia csökkenése a 

talajban kötött víz abszorpciójának következménye. A talaj felszínének nedvességtartalma az egyik 

leggyorsabban változó paraméter, ami nemcsak a talaj fizikai, kémiai, biológiai adottságaitól, de a környezeti 

hatásoktól is erősen függ. 

 
3-11. ábra Különböző szervesanyag tartalmú (sza), textúrájú (tx), és vastartalmú (Fe) talajfelszínek spektrális 

visszeverődése: a) nagy sza, középfinom tx, b) alacsony sza, közepes Fe, c) alacsony sza, közepes tx, d) magas 

sza, durva tx, e) magas Fe, finom tx (Csornai G. – Dalia O. 1991 után) 

A víz spektrális tulajdonsága a felszínétől, a vízben oldott, illetve lebegő részecskéktől, továbbá a tiszta és 

sekély vizek esetében a mederfenék visszaverő képességétől függ. A tiszta víz visszaverődése a látható 

spektrumtartományban nagyon alacsony (4-5%) és 0,7 μm-től majdnem nulla. A lebegőanyag koncentráció, a 

klorofill tartalom növekedése, az algakoncentráció jelenléte a reflektancia növekedését eredményezi a teljes 

látható és a közeli infravörös tartományban (3-8. ábra). Ezért a távérzékelés lehetőséget ad a vizek folyamatos 

monitoringjára, az algatömeg becslésére és más szennyeződések felderítésére. 

3. 3.3. Felvevőrendszerek 

A távérzékelés során a vizsgált tárgyról visszavert vagy általa kibocsátott energiát többféle módon lehet 

érzékelni és rögzíteni. A fent bemutatott különböző hullámhossz-tartományokban eltérő törvényszerűségek 

érvényesülnek és ezért különböző műszereket, érzékelőket kell használni a jobb, megbízhatóbb eredmények 

elérése érdekében. A 0,38 – 0,9 μm között fotografikus és elektronikus képfelvevő rendszerekkel is készíthetők 

felvételek. A 0,9 μm-nél nagyobb hullámhosszakra a fényképészeti filmek nem érzékenyek, ezért az 

adatrögzítés elektronikus eszközökkel történik. Az elektronikus szenzorok a beérkező elektromágneses energiát 

elektromos jelekké alakítják és közvetlen elektronikus adatátvitelt biztosítanak. 

A felvevőrendszereket többféleképpen osztályozhatjuk. Az optikai sávban működő felvevők lényegében a 

következő négy típusba sorolhatók: 
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• fényképező típusú rendszerek 

• digitális pásztázó letapogatók 

• mikrohullámú felvevőrendszerek 

• lézer alapú szkennerek 

3.1. 3.3.1. Fényképező típusú rendszerek 

A fényképező típusú rendszerekre az jellemző, hogy az adott területi egységről adott pillanatban teljes képet 

készítenek (3-12. ábra). Ide tartoznak a fényképező kamerák, a digitális video képkészítők. 

 
3-12. ábra A kamera / vidikon rendszerek képkészítési elve 

A légifényképezés az a folyamat, amikor a légi jármű fedélzetén a Föld felszínéről fényképeket készítünk. A 

légi jármű lehet merevszárnyú repülőgép vagy helikopter. Fényképezéskor az adott területről érkező 

elektromágneses energiát optika gyűjti össze és a fókuszsíkra vetíti, ahol a kép élesen, kontrasztosan jelenik 

meg. A zárszerkezet kinyitásával a kamera belsejébe fény jut, és a felvételeket filmen rögzíti, amit a földi 

laboratóriumban kell előhívni, feldolgozni. A vidikon típusnál, amely valójában egy televíziós kamera, a kép 

egy elektronikusan feltöltődő fényérzékeny felületen alakul ki. Egy elektronnyaláb végigsöpri a felületet, és a 

töltéskülönbségeket érzékelve hozza létre a képet. A kép elektronikus úton továbbítható és tárolható. 

A hagyományos légifényképezés során készített légifényképek két fő típusát különböztetjük meg az alkalmazási 

cél alapján: 

• nem mérőkamerás légifényképek, melyek interpretációs célra készülnek 

• mérőkamerás légifényképek, melyek elsősorban geodéziai, térképészeti célra készülnek. 

A mérőkamerás felvételek az interpretációs lehetőségek mellett a fotogrammetriai kiértékelő műszerek 

alkalmazásával szabatos mérésekre is lehetőséget adnak. A lefényképezett tárgy geometriailag szabatos képének 

visszaállítását a kamera kalibrálási adatainak nagy pontosságú ismerete teszi lehetővé. A mérőkamerák egyes- 

vagy sorozatfelvételek készítésére alkalmasak. Az egyes felvételeket egy-egy objektum értékelésére, a 

sorozatfelvételeket lineáris vagy területi felmérés esetén alkalmazzák. A kamerák megfelelő beállításával a 

felvételek átfedéssel készíthetők. A térképészeti célú légifényképezés esetén leggyakoribb a 60%-os soron belüli 

és 30%-os sorok közötti területi átfedés. Megfelelő műszerek segítségével a képpárok lehetőséget adnak a 

térhatású szemlélésre és háromdimenziós mérésekre. 

A fényképező rendszerek a látható és a közeli infravörös sáv egy részét használják a felvételek készítésére. A 

fényképeket nagy terepi felbontás mellett csekély spektrális átfogás jellemzi (0,4 – 0,9 μm). A térképészeti célú 

fényképezésre leggyakrabban használt film a pankromatikus film, melynek spektrális érzékenységi tartománya 

az emberi szeméhez hasonló (0,35-0,70 μm). Ha a fekete-fehér film érzékenységét kiterjesztjük a közeli 
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infravörös tartományra, akkor fekete-fehér infravörösre érzékenyített filmről beszélünk. A filmek spektrális 

érzékenységét a vörös tartományon túl kiterjesztve a filmek jobban érzékelik a párán áthatoló infravörös 

sugarakat és lehetővé teszik, hogy láthatóvá váljanak olyan jelenségek és tárgyak, amelyeket a pankromatikus 

filmen nem lehet érzékelni. 

A terepi tárgyak vizuális azonosítását a színes filmek alkalmazása javítja. A színes filmek emulziós rétege 

három, más és más spektrális érzékenységű rétegből áll. A hagyományos színes filmek esetén a három réteg a 

látható fényre (kék, zöld, vörös) érzékenyített. Ezeken a képeken ugyanolyan színeket látunk, mint szabad 

szemmel. A légifilmek 1970-s években elterjedt típusa az infraérzékenységű színes film. Az infravörös színes 

film egyik emulziós rétege a szem számára láthatatlan, közeli infravörös tartományra érzékeny. Ennek a 

filmtípusnak előnye, hogy alig zavarja a szórt fény, a pára, színárnyalatokban pedig igen gazdag. Infravörös 

érzékenységük miatt a terepi tárgyak és jelenségek hamis színnel jelennek meg, pl. a zöld vegetáció a vörös 

árnyalataiban látható. 

A fényképezés területén a digitális szenzorok kifejlesztésével (a 90-es években) megjelent egy új adatnyerési 

eljárás, a digitális fényképezés. A digitális fényképezés során a film szerepét detektorok és hozzá kapcsolt 

memória veszi át. Ennek értelmében az optikai lencse mögött – a korábbi film helyett – elektronikus érzékelők 

helyezkednek el, melyek a fényjeleket elektronikus jelekké alakítják. Az elektronikus jeleket ezután 

processzorok segítségével feldolgozzák, és digitális formában, tárolják. A képalkotó rendszerekben az 

adatnyeréshez használt érzékelők két csoportját különböztetjük meg (http://www.seria.hu/cikkeink/Eleslatas/ 

Eleslatas.html): 

• CCD érzékelő (Charge Coupled Device = töltéscsatolt eszköz) 

• CMOS (Complemetary Metal Oxide Semiconductor = kiegészítő fémoxid félvezető). 

Mind a CMOS, mind a CCD esetén a fény érzékelése fotodiódákkal történik, amelyekben a fény hatására 

elektromos töltés keletkezik. A töltés nagysága a beeső fény intenzitásával arányos. A kép pixeljének méretét a 

fotodióda mérete határozza meg, így az elérhető kép felbontása a fotodiódák számától és sűrűségétől függ. 

3.2. 3.3.2. Pásztázó letapogató rendszerek 

A digitális pásztázó letapogató rendszerek – a fényképezéstől eltérően, melynek során centrális vetítéssel 

készítenek felvételeket – a repülés irányára merőleges sávokból a detektorokra érkező elektromágneses energiát 

rögzítik a különböző hullámhossz tartományokban. Az elemi földfelszínről (pixelről) érkező energia 

függvényében elektromos jel keletkezik, amelyet felerősítés után továbbítanak a földi vevőállomásokra. 

A pásztázó rendszerekkel az adatgyűjtés keresztsávos, köríves, soros és oldalra tekintő üzemmódban történhet. 

A keresztsávos képkészítő módszert gyakran alkalmazzák távérzékelési rendszerekben. A keresztsávos 

pásztázás esetén a forgó tükör, melynek tengelye párhuzamos a repülés irányával végig pásztázza a vizsgált 

területet (3-13.a ábra). A pásztázás a repülési irányára merőlegesen történik. A vizsgált terület szélessége a teljes 

látószög – AFOV (Angular Field Of View) – által lefedett szélességnek felel meg. A kibocsátott vagy visszavert 

energiát a forgó tükör detektor sorokra továbbítja. A detektorok száma és a teljes látószög meghatározza az egy 

detektorra jutó szögtartományt, másképpen a pillanatnyi látómező nagyságát – IFOV (Instantaneous Field of 

View). A pillanatnyi látószög mérete a szenzor térbeli felbontását (pixel méretét) határozza meg. Ilyen módon 

működnek pl. az amerikai LANDSAT rendszer szenzorai. 

Soros (lineáris) pásztázó rendszereknél nem a tükörrendszer pásztázza a területet, hanem egy detektor sor, mely 

annyi elemből áll, ahány felbontási cella fedi a vizsgált területet. A lencserendszer az éles képet vetíti a 

fókuszsíkban lévő detektorsorra, így egy földfelszíni sor minden pixeljéről egyszerre érkezik az energia (3-13.b 

ábra). A detektorsor a műhold haladási irányára merőlegesen helyezkedik el, viszont a szenzor a haladási 

irányával párhuzamosan pásztázza a pillanatnyi látómező által meghatározott területet (ez az úgy nevezett push-

broom technika). Ennek a technikai megoldásnak az alkalmazásával növelhető a legkisebb lefedett területre jutó 

felvételezési idő, így növelhető a terepi felbontás (az IFOV mérete csökkenhető) vagy a spektrális felbontás (a 

detektorok szűkebb spektrális tartományban működhetnek). Ilyen módon működnek pl. a francia SPOT rendszer 

szenzorai. 

A köríves pásztázó rendszerekben az energiát egy függőleges tengelyű forgó tükör továbbítja. A tükör tengely 

mentén forog, és egy ív alakú felszíni területet pásztáz végig. Ezzel a módszerrel előremutató pásztát rögzít a 

rendszer. 

http://www.seria.hu/cikkeink/
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Az oldalra tekintő megoldást az aktív rendszerekben használják, ahol a repülési irányára merőlegesen oldalra 

nézve antenna bocsát ki jeleket, és ennek visszaverődése alapján vizsgálja a területet. 

 
3-13. ábra a. Multispektrális mechanikus letapogató berendezés felépítési vázlata. b. Lineáris sor elrendezésű 

letapogató általános vázlata. Forrás: CCRS alapján. 

A pásztázással készített felvételeket szabályos négyzetrácshoz lehet hasonlítani (3-14. ábra). A kép fokozatos 

nagyítása után jól látszanak az egyedi képelemek. Minden képelemhez annyi számérték tartozik, ahány sávban 

működik a felvevő. Az egyes felvételi sávokban rögzített értékek a sugárforrás által kibocsátott energia 

eloszlásának, a légkör állapotának és a földfelszín spektrális tulajdonságainak a függvénye. Ezek az értékek 

pozitív egész számok és a leggyakoribb esetben 0-tól 255-ig terjednek. 

Többsávos digitális pásztázó letapogatók már a 60-as évektől léteznek, eleinte repülőgépen, majd műhold 

fedélzetén működve. A hetvenes években az űrtechnika új távlatokat, lehetőségeket nyitott meg a Föld 

felszínének megfigyelésében. Az első erőforrás kutató műholdat, mely rendszeresen készített multispektrális 

felvételeket a Föld felszínről 1972-ben bocsátották pályára az Amerikai Egyesült Államokban (ERTS-1 / majd 

új néven: Landsat-1). 
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3-14. ábra Digitális műholdfelvétel (fokozatos nagyítással) pixeles felépítése 

3.2.1. 3.3.2.1. A LANDSAT rendszer 

A meteorológiai műholdak és az ember vezérelte űrhajókon végzett távérzékelési kísérletek eredményeként a 

NASA elkezdte egy földmegfigyelési műhold sorozat kidolgozását. Az ERTS (Earth Resources Technology 

Satellites) sorozat (később átnevezve LANDSAT programra) első műholdját 1972-ben indították, azzal a céllal, 

hogy az időben és térben lejátszódó földfelszíni folyamatok rendszeres nyomonkövetéséhez, állapotrögzítéséhez 

adatokat nyerjenek. A LANDSAT műholdakat közepes felbontású, multispektrális szenzorokkal szerelték fel. 

Összesen hét műholdat készítettek és indítottak el, ebből a LANDSAT 6 pályára állítása sikertelen volt. Az 

egyes műholdakon különböző típusú szenzorokat alkalmaztak, így a továbbiakban a műholdak jellemzése ennek 

figyelembevételével történik. Az egyes Landsat műholdak általános tulajdonságait a 3-1. táblázat tartalmazza. 

3-1. táblázat - A LANDSAT 1-7 műholdak általános tulajdonságai 
 

Műhold 

neve 
Működé

si idő 
Szenzo

r 
Sávok 

száma 
Területi 

lefedés 
Térbeli 

felbontá

s 

Visszatér

ési 

gyakorisá

g 

Radiomet

riai 

felbontás 

LANDSA

T-1 
1972.07.

23 

-

1978.01.

06 

RBV 

MSS 

3 

4 

185 km 80 m 

80 m 

18 63 

LANDSA

T-2 
1975.01.

22 
RBV 3 185 km 80 m 18 63 
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-

1982.02.

25 

MSS 4 80 m 

LANDSA

T-3 
1978.03.

05- 

1983.03.

31 

RBV 

MSS 

1 

4 

185 km 40 m 

80 m 

18 63 

LANDSA

T-4 
1982.07.

16 

-

2001.06.

15 

MSS 

TM 

4 

7 

185 km 80 m 

30 m 

(termális 

sáv:120) 

16 255 

LANDSA

T-5 
1984.03.

01 
MSS 

TM 

4 

7 

185 km 80 m 

30 m 

(termális 

sáv:120) 

16 255 

LANDSA

T-6 
1993.10.

05 

-

1993.10.

05 

ETM 1 (pan) 

7 

185 km 15 m 

(pan) 

30 m 

16 255 

LANDSA

T-7 
1999.04.

15 
ETM+ 1 (pan) 

7 

185 km 15 m 

(pan) 

30 m 

60 m 

16 255 

A LANDSAT műholdak közel-poláris, napszinkron pályán mozognak (3-15. ábra). A közel-poláris pályára 

jellemző, hogy a Föld egyenlítőjével alkotott szöge 90 – 110° között van. Ez azt eredményezi, hogy a műhold a 

teljes földfelszínt megfigyelheti. A műhold pályasíkja a Naphoz viszonyítva állandó helyzetű (napszinkron 

pálya), így azonos földrajzi szélességek esetében, azonos helyi időpontban készít felvételeket. Ennek 

köszönhetően ismétlődő felvételek készítésekor a megvilágítási szög, az árnyékhatás ugyanaz marad, azonban a 

napszinkron pálya nem küszöböli ki az évszakonkénti megvilágítási változásokat. A sorozat első három 

műholdjának pályamagassága 880 és 940 km között változott. Az északról délre haladó műholdak 103 perc alatt 

kerülték meg a Földet, ami napi 14 körbefordulást jelent. A szenzorok 185 km széles sávot pásztáznak le a pálya 

mentén. Minden nap a pálya fokozatosan nyugatra tolódik. A műhold 18 nap (LANDSAT 4-7 esetén 16 nap) 

után visszatér ugyanazon terület fölé. A LANDSAT 4-7 műholdakat úgy állították pályára, hogy 8 napos késés 

legyen két műhold áthaladása között, ami két rendszer működése mellett 8 naponkénti lefedést biztosított 

(Lillesand T. M. et al, 2007). 

Jelenleg (2010) is működik a Landsat 5 és Landsat 7, bár egyik sem teljes értékű már. 
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3-15. ábra LANDSAT 4, -5 keringési pálya. Forrás: www.crisp.nus.edu.sg/...//~research/tutorial/landsat.htm (Az 

ábrán szereplő adatok LANDSAT 4,5 műholdakra vonatkoznak) 

A szenzorok által érzékelt adatokat a műhold a földi vevőállomásokra továbbítja. Az európai vevőállomások és 

elsődleges adatfeldolgozó központok Fucinóban (Olaszország) és Kirunában (Svédország) vannak. A 

LANDSAT felvételeket elhelyezkedésük alapján a WRS (Worldwide Reference System) azonosító és a felvételi 

időpont szerint katalogizálják és archiválják. Minden kép azonosítható a keringési pálya (path) száma és a rá 

merőleges sor száma alapján. 

A LANDSAT 1-3 műholdak szenzorai 

Az első három műhold lényegében azonos technikai paraméterekkel és érzékelő berendezésekkel rendelkezett 

(3-1. táblázat). A felvételek készítéséhez ún. visszatérő sugaras vidikon érzékelőt (RBV), valamint egy 

négycsatornás pásztázót (MSS) alkalmaztak. 

RBV rendszer 

Az RBV szenzor 3 televíziós kamerából áll, melyek két látható és egy közeli infravörös tartományban 185 x 185 

km2 területről egyszerre készítettek felvételeket. A felvételek geometriai felbontása 80 m. A képekre elhelyezett 

mérőháló lehetővé tette a kép majdnem minden torzításának kompenzálását az adatok feldolgozása során. A 

technikai problémák miatt az RBV rendszer mind a LANDSAT-1, mind pedig a LANDSAT-2 műholdon csak 

rövid ideig működött. A LANDSAT-3 RBV rendszer multispektrális üzemmódját egysávosra alakították át, a 

geometriai felbontás viszont 80 m-ről 30 m-re változott. Ezt a javulást az optika fókusztávolságának 

megduplázásával érték el. A fókusztávolság növelése miatt csökkent a lefedett terület nagysága. A 185 x 185 

km2 lefedését két szinkronkamera beépítésével oldatták meg. A kamerák egyenként 98x98 km-es területet 13 

km-es átfedéssel fedték le. A következő pásztában újabb hasonló képek készültek. Így egy RBV teljes felvétel 

négy rész-négyzetből állt (3-16. ábra). 
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3-16. ábra LANDSAT műholdak RBV képkészítő rendszer, valamint LANDSAT MSS berendezés felépítése és 

felvételezés technikája. Forrás: http://uregina.ca/piwowarj/Satellites/Landsat.html 

MSS rendszer 

A multispektrális pásztázó az első olyan rendszer volt, amely globális digitális adatszolgáltatást nyújtott. Az 

adatokat két látható és két közeli infravörös tartományban rögzítette 185 km széles területről. A harmadik 

műholdon az MSS- szenzort kibővítették egy termális sávval, amely azonban technikai problémák miatt nem 

működött. Az MSS működése a 3-16. ábrán látható. Az MSS felvevő a műhold pályára merőlegesen pásztázza a 

területet. A terület pásztázása a forgó tükör pillanatnyi látószögének megfelelően 80 m-es pixelenként 

(legkisebb területi egység) történik. A rendszer egyidejűleg hat pásztát érzékel négy sávban. A detektorokból 

érkező jeleket egy fedélzeti konverter digitális jelekké alakítja át. A digitális számskála (radiometriai felbontás) 

0-tól 63-ig terjed (6 bit). 

A LANDSAT 4 és 5 műholdak szenzorai 

A LANDSAT 4 és 5 az előző három műholdhoz hasonló, közel-poláris napszinkron pályán kering (3-15. ábra). 

A pálya magassága 705 km. A tényleges magassága 696 és 741 km között változik, ami a Föld nem szabályos 

gömb alakjával függ össze. Az Egyenlítő síkja és a műholdak keringési pályasíkja által bezárt szög (inklináció) 

98,2°. Egy teljes fordulat 99 percig tart, ami napi 14,5 fordulatnak felel meg. Mindkét műhold fedélzetén MSS 

és TM berendezéseket helyeztek el. 

Az MSS rendszer 

A LANDSAT 4-5 műholdak MSS szenzorai megegyeznek az előző három műholdon használt MSS 

rendszerekkel, ami biztosította az adatok folytonosságát. Az alacsonyobb pálya miatt – a 185 km szélesség 

megtartása érdekében szükséges volt a látószög növelése. 

A TM rendszer 

A műholdak fedélzetén az MSS mellett jelentősen továbbfejlesztett többsávos pásztázó, a TM (Thematic 

Mapper) nevű berendezés is működik. A LANDSAT TM terepi felbontása 30 m – kivéve a termális sávot, 

melynek 120 m-es a pixel mérete –, az érzékelő sávok száma 7. Az egyes felvételi sávok elhelyezkedését a 3-17. 

ábra mutatja. A felvételezésre használt sávok kiválasztásában az volt a fő szempont, hogy a különböző 

földfelszíni típusok és jelenségek minél jobban érzékelhetők legyenek. A radiometriai felbontást a 0-tól 255-ig 

terjedő intervallumra fejlesztették (8 bit). A pásztázás technikája is megváltozott. Az MSS egyirányú (nyugatról 

keletre) adatgyűjtéssel szemben a TM visszafelé is képes pásztázni a vizsgált területet. Az oda-vissza irányú 

adatrögzítéssel növekedett egy terület érzékeléséhez szükséges idő. Ennek további előnye a geometriai 

pontosság növekedésében és a képet terhelő zaj csökkenésében nyilvánul meg. 
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3-17. ábra LANDSAT TM felvételi sávjainak elhelyezkedése, valamint a zöld növényzet és talaj reflektancia 

görbéje. (A 6. (termális) sáv 10.4 és 12.5 μm között van) 

A LANDSAT 6 és 7 műholdak szenzorai 

1993. október 5-én indították el a LANDSAT-6 műholdat. A műhold pályára állítása sikertelen volt. 

1999. április 15-én sikeresen pályára állították a LANDSAT 7 műholdat. A műhold a fedélzetén a LANDSAT 

6-hoz hasonlóan a TM-nek megfelelő berendezést hordoz, kiegészítve egy 15 méteres felbontású pankromatikus 

sávval (3-1. táblázat). Ennek megfelelően a földfelszínről visszavert (7 sáv) és kisugárzott (1 sáv) energiát a 

spektrum látható és infravörös tartományában érzékeli. Az ETM+ modellje a 3-18. ábrán látható. A felvételek 

terepi felbontása multispektrális üzemmódban 30 méter, kivéve a termális sávot (60 m) és 15 méter a 

pankromatikus sávban. A berendezés az adatok tárolására (100 felvétel) és későbbi továbbítására, illetve a 

felvételek valós időbeni továbbítására is képes. 
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3-18. ábra LANDSAT 5 és 7 műhold modellje és LANDSAT ETM+ által készített felvétel részlet. Forrás: 

http://iplab2out.sdstate.edu/Research/Research.htm, saját szerkesztés 

3.2.2. 3.3.2.2. A SPOT rendszer 

1978-ban a francia kormány döntést hozott egy műholdas földmegfigyelő program kidolgozásáról. A program – 

mely a SPOT (Systeme Pour I′Observation de la Terre) nevet kapta – elméleti és gyakorlati irányítását a Francia 

Nemzeti Űrkutatási Központ (CNES) végezte. Az eszközök és fogadóállomások, valamint a műhold technikai 

berendezéseinek kidolgozásában több mint 30 ország vett részt, így a program nemzetközivé szélesedett. Az 

első műholdat 1986-ban bocsátották fel. A folyamatos fejlesztés eredményeként 2010-ig további 4 műhold 

felbocsátására került sor. Az egyes műholdak felbocsátási, üzemeltetési idejét és technikai adatait a 3-2. táblázat 

tartalmazza. A SPOT sorozat műholdjai, hasonlóan a LANDSAT műholdjaihoz közel-poláris, napszinkron 

pályán mozognak. A pályamagassága 832 km. Az inklináció szöge 98.7°. Egy körbefordulás 101,4 percig tart. 

A visszatérési idő 26 nap. Ez azt jelenti, hogy a szenzor a földfelszín egy adott pontjáról 26 naponta készít 

felvételt ugyanabból a látószögből. SPOT vonal-soros típusú szenzorai a képkészítéshez soros (ún. push-broom) 

technikát alkalmaznak. A felvevők optikai rendszere földi irányítással 27°-kal jobbra és balra, a műhold haladási 

irányára merőlegesen mozgatható. Ez lehetővé teszi az oldalra tekintést és egy adott területről sztereo-képpárok 

készítését. A változtatható tükörállásnak köszönhetően a 26 napos visszatérési periódus csökkenthető 1-5 napra, 

így egy területről rövid idő alatt több felvétel készülhet. Az oldalirányú érzékelés a pixelméret növekedését 

eredményezi. 

A SPOT 1-3 műholdak szenzorai 

A SPOT 1, 2 és 3 műholdak két független, nagyfelbontású (HRV – High Resolution Visible) lineáris sor-

elrendezésű pásztázó berendezést hordoztak. Az egyik eszköz pankromatikus (fekete-fehér) módban a 0,51-0,73 

μm sávban, 10 m-es terepi felbontású felvételeket készített. A másik berendezés multispektrális módban, két 

látható (0,50 – 0,59, 0,61 – 0,68 μm) és egy közeli infravörös (0,79 – 0,89 μm) sávban 20 m-es terepi felbontású 

felvételeket készített. 

A lineáris sor-elrendezésű letapogatók a fényképezőgéphez hasonló berendezések azzal a különbséggel, hogy a 

film helyett egy egészen kisméretű detektorokból (CCD – 13∗ 13 μm nagyságú szilícium chip) álló sor van 

elhelyezve a szerkezetet hordozó jármű mozgás irányára merőlegesen. A CCD sokkal szélesebb 
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elektromágneses spektrum tartományt képes érzékelni, mint a filmek vagy vidikon kamerák. Ennek a technikai 

megoldásnak további előnye a tükrös-pásztázó rendszerhez képest, hogy nincs szükség mozgó alkatrészekre. 

Ezzel megnő a rendszer élettartama és nem keletkeznek a tükör sebességváltozásából származó geometriai 

hibák. A felvételezési idő növekszik, ami a képminőség javulását eredményezi. A SPOT műhold soros 

érzékelője pankromatikus módban 6000 detektort, multispektrális módban sávonként 3000 detektort tartalmaz. 

A pásztázási szélessége nadír helyzetben 60 km. A 27°-os oldalirányú lengésnél a képszélessége 80 km-re 

növekszik. Egy sor pixel száma megegyezik a detektorok számával. A radiometriai értékek 0-255 (8 bit) egész 

számok. 

A SPOT 4-5 műholdak szenzorai 

A SPOT 4 műholdat 1998-ban indították útjára. A műhold az előző három műholdon alkalmazott képalkotó 

berendezések (HRV) továbbfejlesztett változatát az ún. HRVIR-t tartalmazza. A szenzort egy közepes 

infravörös sávval egészítették ki, így a multispektrális módban, négy sávban, két látható, egy közeli infravörös 

és egy közepes infravörös sávban felvételeket készít. A SPOT 4 műholdon üzemel még a kis felbontású 

VEGETATION szenzor, melynek felvételi pászta szélessége 2250 km, térbeli felbontása 1100 m és négy sávban 

(két látható, egy közeli infravörös és egy közepes infravörös) készít felvételeket. A felvevővel naponta majdnem 

teljes globális lefedés érhető el 1 km-es térbeli felbontás mellett. Az adatok elsődlegesen a termesztett és 

természetes növényzet monitoringjához használhatók. 

 
3-19. ábra SPOT 5 műhold modellje és a HRVIR szenzor által készített felvétel részlete. Forrás: 

http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/spot-5.htm, saját szerkeztésl 

A SPOT sorozat ötödik tagját 2002. május 4-én állították pályára. A műholdon két HRG (High Resolution 

Geometric) nagy geometriai felbontóképességgel rendelkező berendezés található (3-20. ábra). A berendezés 

multispektrális (zöld, vörös és közeli infravörös) üzemmódban 10 m-es térbeli felbontású, valamint a közepes 

infravörös (SWIR) tartományban 20 m-es képeket készít. A pankromatikus módban a térbeli felbontás 5 m-re 

növekedett. Az adatokból 2,5 m-es felbontású pankromatikus képek is előállíthatók. A műhold fedélzetén 

elhelyezett HRS (High Resolution Stereoscopic) felvevő lehetővé teszi sztereofelvételek készítését. A műhold a 

pályán haladva felvételt készít egy adott felszínről a helyi függőlegestől eltérően az előre és hátra tekintő 

szenzorával (3-20. ábra). A sztereofelvételek pankromatikus sávban, 10 m-es felbontással, 120 km széles 

területről készülhetnek. A maximális felvételi hosszúság 600 km. A HRG szenzoroknál megmaradt az oldalra 

tekintő lehetőség, így különböző pályákról is készülhetnek sztereofelvételek. A SPOT 5-ön is működik a 
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VEGETATION-2 nevű műszer, melynek technikai paraméterei megegyeznek a VEGETATION-1 szenzor 

paramétereivel. 

 
3-20. ábra Sztereofelvételek készítése HRS berendezéssel 

A SPOT műholdak általános tulajdonságait a 3-2. táblázat tartalmazza. 

3-2. táblázat - A SPOT műholdak általános tulajdonságai 
 

Műhold 

neve 
Működé

si idő 
Szenzor/tí

pus 
Sávo

k 

szám

a 

Területi 

lefedés 
Térbeli 

felbontás 
Visszatér

ési 

gyakoris

ág 

Radiome

triai 

felbontás 

SPOT1 1986.02.

22 – 

1990.12.

31 

HRV/P 

M 

1 

3 

60∗ 60 km 

60∗ 801 km 

10 m 

20 m 

1-32 255 

SPOT2 1990.01.

22 
HRV/P 

M 

1 

3 

60∗ 60 km 

60∗ 801  k

m 

10 m 

20 m 

1-32 255 

SPOT3 1993.09.

26 – 

1997.11.

14 

HRV/P 

M 

1 

3 

60∗ 60 km 

60∗ 801  k

m 

10 m 

20 m 

1-32 255 

SPOT4 1998.03.

24 
HRVIR/P 

M 

VEGETA

TION1 

1 

4 

4 

60∗ 60 km 

60∗ 801  k

m 

2250 km 

10 m 

20 m 

1100 m 

1-32 255 

SPOT5 2002.05.

04 
HRG/P 

M 

1 

4 

60∗ 60 km 

60∗ 801  k

5 m (2,5 

) 
1-32 255 
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HRS 

VEGETA

TION2 

1 

4 

m 

120 km 

2250 km 

10/20 m 

10 m 

1100 m 

1 27°-os ldalra nézésnél, 2 Több műhold együttes működése, nagylátószög és megfelelő programozás biztosítása 

esetén. 

Az elkészült SPOT felvételek területi azonosítására a GRS (Grid Reference System) földrajzi kereső rendszer 

szolgál. Minden felvételhez egy számpár tartozik, mely a kereső hálóban a vonal és az oszlop metszéspontjának 

koordinátáját jelenti. Az oszlopok párhuzamosan futnak a műhold mozgási irányával, a sorok viszont a 

szélességi körökkel párhuzamosak. Magyarország területét a 69-82 oszlop-koordináta és 251-258 sor-koordináta 

intervallumba eső képek fedik le (www.satimagingcorp.com/.../spot-5.html). 

Napjainkban (2010) a SPOT 5 műhold még tökéletesen működik. 

3.2.3. 3.3.2.3. Szuper nagyfelbontású műholdas rendszerek 

Az első kereskedelmi jellegű IKONOS nevű műholdat 1999. IX. 24.-én a Space Imaging társaság indította. A 

műhold napszinkron, közel poláris pályán kering. A pálya magassága 681 km. A szenzorok által lefedett terület 

nadírban 11,3 km és 26º-os rálátás esetén 13,8 km. Az IKONOS műholdon 1 m-es felbontású pankromatikus és 

4 m-es multispektrális – 4 sávos – felvevő berendezés működik. A multispektrális sávokból valós és hamis 

színes felvételek állíthatók elő. A felvételek 8 vagy 11 bites radiometriai felbontással rendelhetők. A jelenleg 

működő legjobb terepi felbontású kereskedelmi műholdakhoz tartozó QuickBird 450 km-es magasságban 

kering. A keringési ideje 93,5 perc, inklináció 97,2º. Névlegesen felvételezhető terület szélessége 16,5 km. A 

műhold fedélzetén működő szenzor megegyezik az IKONOS szenzoraival. Mivel a műhold alacsonyabb pályán 

mozog, mint az IKONOS, így a pankromatikus képek felbontása 61 cm, a multispektrális képeké pedig 244 cm 

lett (3-21. ábra). Mindez 25°-os oldalirányú látószög esetén 72 cm-re, illetve 288 cm-re növekszik. A 

radiometriai felbontás 11 bit. A normál üzemmódban készült felvételek mellett a műhold földi irányítással 

átállítható az egyedi igények szerint pl. a függőlegestől eltérő szögű felvételezésre. A QuickBird által előállított 

termékek a megrendeléstől függően radiometriai, geometriai és szenzorkorrekciót is tartalmazhatnak. 

 

http://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/spot-5.html
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3-21. ábra QuickBird műhold modellje és a szenzorai által készített felvételek részlete. Forrás: 

http://www.digitalglobe.com/about/imaging.shtml, saját szerkesztés 

3.2.4. 3.3.2.4. Hiperspektrális felbontású felvevőrendszerek 

A multispektrális szenzorok mellett megjelentek a hiperspektrális felvevők, melyek képesek egyidejűleg több tíz 

vagy akár néhány száz sávban érzékelni a vizsgált területet. Ez azt jelenti, hogy egy pixelhez több tíz vagy száz 

intenzitási érték tartozik, a spektrális mintavételezés olyan finom (10-20 nm hullámhosszú intervallum), hogy az 

már gyakorlatilag folytonosnak tekinthető (3-22. ábra). A spektrális tartomány szűkítésével a több száz csatorna 

alkalmazható a földfelszín objektumainak (pl. fizikai, kémiai tulajdonságok, kőzetek ásványi összetétele) és 

folyamatainak (pl. a növényzet fejlődése) nagyon pontos vizsgálatára. 

A műholdas távérzékelésben a hiperspektrális szenzorok többnyire nem egyedül, hanem más szenzorokkal 

együtt működnek. A jelenleg működő sokcsatornás rendszerek közül a legismertebbek az ASTER, a MODIS és 

a MERIS. 

 
3-22. ábra A hiperspektrális felvevőrendszerek spektrális mintavételezése. Forrás: Csornai G. – Dalia O. 1991 

Az ASTER (Advance Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) felvevőt NASA ESE (EOS) 

program keretében amerikai és japán kutatók fejlesztették ki. A program célja az emberiség okozta környezeti 

változások vizsgálata, felmérése és hatásának előrejelzése (3-23. ábra). A globális adatgyűjtéshez több műhold 

felbocsátását tervezik. A program első műholdját (TERRA) 1999 decemberében indították el, melynek 

fedélzetén más műszerek mellett az ASTER felvevő 14 sávban rögzíti az adatokat. A látható és a közeli 

infravörös tartományban (4 sáv) a képeknek 15 m, a közepes infravörösben (6 sáv) 30 m és a termális 

infravörösben 90 m a felbontása. A lefedett terület szélessége 60 km. Az ASTER egy keringés alatt 8 percig 

gyűjthet adatokat, így a működése nem folyamatos. 

A MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) a NOAA meteorológiai műholdjain működik. 1-2 

naponta a teljes földfelszint megfigyeli 2330 km-es pásztázási szélességgel, 36 spektrális sávban. Ebből 21 sáv 

látható, közeli, közepes infravörös és 15 sáv termális infravörös tartományban található. A terepi felbontás 250, 

500 és 1000 m között változik. A MODIS széles térbeli fedése és gyakorisága fontos szerepet játszik a felhőzet 

és a légköri viszonyok vizsgálatában. A MODIS berendezést a NASA EOS programba is beépítették. 

A MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer Instrument) közepes felbontású spektrométer az ESA 

(Európai Űrügynökség) által üzemeltetett környezet megfigyelő műhold (ENVISAT) fedélzetén működik. A 

szenzor a földfelszínről visszavert napsugárzást a látható fény és az infravörös tartomány 15 spektrális sávjában, 

300 m terepi felbontás mellett rögzíti, és 3 naponként biztosít globális fedést. (Lásd: ENVISAT – Globális 

Földmegfigyelő műholdprogram.) 
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3-23. ábra ASTER felvétel részlet:„körös jellegű” mezőgazdasági művelés. Forrás: 

http://www.flickr.com/photos/32849148@N00/55902470/ 

3.2.5. 3.3.2.5. ENVISAT – Globális Földmegfigyelő műholdprogram 

Az Európai Űrügynökség (ESA) a korábbi sikeres programokra alapozva 2002. március 1-jén felbocsátotta az 

eddigi legnagyobb műholdját, amellyel bolygónk egészségi állapotának alakulását kísérik figyelemmel. Az 

ENVISAT műholdra tíz különböző műszert szereltek, melyekkel bolygónk környezetének – légkör, szárazföld, 

óceán és jég – különböző adatait vizsgálják. A műhold közel poláris, napszinkron pályán kering a Föld körül 

névleges 800 km-es magasságban. A visszatérési idő 35 nap, de mivel a legtöbb ENVISAT szenzor széles 

földfelszíni sávot fed le, így egy-egy terület ismételt fedése 1-3 nap alatt lehetséges. Ezen a műholdon kapott 

elsőként helyet egy olyan eszköz, melynek feladata a légkörben található leggyakoribb üvegházhatású gáz, a 

széndioxid szintjének mérése. Az ENVISAT program fő célja, hogy Európa mind nagyobb súllyal vegyen részt 

a Föld megfigyelésében és a környezeti kutatásban. 

3.2.6. 3.3.2.6. NOAA/AVHRR rendszer 

A műholdas távérzékelés korai szakaszában a vizsgálat tárgya nem a földfelszín, hanem a légkör volt. Az USA 

1960-ban bocsátotta fel – meteorológiai megfigyelések céljából – a TIROS-1 műhold sorozat első tagját. A 

TIROS első műholdját rövidesen, hasonló technikai adottságokkal és működési céllal több műhold követte. A 

folyamatos fejlesztés eredményeként a jelenleg működő műholdak az ún. AVHRR (Advanced Very High 

Resolution Radiometer) nagyfelbontású radiométerrel rendelkeznek. A NOAA műholdak hasonlóan, mint a 

földmegfigyelő rendszerek közel poláris, napszinkron pályán mozognak. Azonban nagyobb keringési 

magasságuk következtében jóval nagyobb területet tudnak egyszerre áttekinteni. Pásztázás során a lefedett 

terület szélessége 2400 km, a terepi felbontás 1,1 km, de a rálátás szögének változása – maximális kilengés a 

nadírhelyzettől 55,4° – esetén az akár 5 km-re is csökkenhet. Több műhold üzemeltetésével az AVHRR 

szenzorok – ugyanarról a területről – napi kétszeri alkalommal, öt spektrális sávban (láthatótól távoli infravörös 

tartományban) rögzítik az adatokat. Az utóbbi években a meteorológiai alkalmazások mellett megnőtt az 

AVHRR felvételeknek a vegetáció vizsgálatában betöltött jelentősége. Különösen a vegetáció nagy területű 

monitoringjára nyújt kedvező lehetőséget. 

3.3. 3.3.3. Mikrohullámú távérzékelés 

Mikrohullámú érzékelésre az elektromágneses spektrum 0,5 mm-től 1 m-ig terjedő hullámhossz tartományát 

használják. A légkörnek csekély hatása van erre a spektrumtartományra. A mikrohullámok teljes mértékben 

áthaladnak az atmoszférán, és csak a nagyobb esőcseppek térítik el azokat, vagy nyelik el az energiájukat. Ilyen 

típusú berendezések működtetése gyakorlatilag időjárás- és napszak független. A mikrohullámú berendezések 

további előnye, hogy meg lehet választani az érzékelésre használt energia hullámsávját és polarizációját. A 
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mikrohullámú energia visszaverődését elsődlegesen a felszín geometriai és elektromos tulajdonságai, valamint a 

talaj, a víz, a növényzet és a jég jelenléte befolyásolja. Ha a felület a beeső sugarak hullámhosszához 

viszonyítva sima (a terület érdességei kisebbek a hullámhossznál), akkor a felszín tükörszerűen viselkedik, így 

gyakorlatilag nincs visszaérkező jel. Ahhoz, hogy észlelhető energiamennyiség érkezzen az antennához a 

visszaverő felületnek a beeső sugarak irányára közel merőlegesnek kell lennie. Ilyenkor a felület világos 

árnyalatban jelenik meg a felvételen, a más irányban visszaverő sima felületek pedig sötétnek látszanak. A 

durvább felszín minden irányba szétszórja a hullámokat, ezért azok szemcsésnek látszó képet alkotnak (3-24. 

ábra). 

 
3-24. ábra A különböző terepi objektumok tipikus visszaverődési képei. Forrás: 

http://gisfigyelo.geocentrum.hu/sarkozy_terinfo/gif/34arad35.gif 

A sugarakat visszaverő felület durvasága mellett a visszaverődést lényegesen befolyásolja a felületet alkotó 

anyag elektromos tulajdonsága, valamint a víztartalom. A nedvességtartalom jelentősen növeli a visszaverődést. 

A vegetációmentes talaj felső (néhány cm) rétegének nedvességtartalom-változása kimutatható a radarképeken. 

A következő két radarfelvétel ugyanazt a területet mutatja eső előtt és után (3-25. ábra). A nagyon száraz talajok 

esetében a hullámhossztól függően néhány méteres behatolás is lehetséges a talajba. 

 
3-25. ábra Nedvességtartalom (eső előtt és után) hatása mikrohullámú energia visszaverődésére. Forrás: 

http://geo.efe.hu/hun/onlinejegyzet/geoinfo/index.htm 

Egy radarkép szembetűnő tulajdonsága, hogy különböző lejtőoldalak eltérő intenzitással képződnek le a 

felvételen. Ez annak a következménye, hogy a lejtőszög, a lejtőkitettség változása a besugárzás szögének 

módosulását okozza. A szenzorral „szembenéző” lejtőkön viszonylag magas, míg az ellentétes lejtőkön 

egyáltalán nincs visszaverődés. Ezekre a területekre radarárnyék jellemző, mely teljesen sötét (nincs 

visszaverődés) és élesen elkülönül a világosabb, radarral szemben elhelyezkedő területektől (3-26. ábra). A 

terep eltérő magasságából származó eltolódások is jellemzőek a radarképekre. 
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3-26. ábra Radarárnyék. Forrás: http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/glossary/index_e.php?id=2844 

A növényzet és a mikrohullámú energia kölcsönhatása rendkívül összetett, hiszen az érkező jel nemcsak a 

levélzetről (ami legtöbb esetben több szintű), szárakról, ágakról, hanem a talajról is visszaverődik. 

A mikrohullámú tartományban végzett távérzékelésen belül attól függően, hogy a vizsgált objektum által 

kisugárzott mikrohullámokat vagy a radarhullámokat kibocsátó adó jelének a megfigyelt objektumról történő 

visszaverődését érzékeljük, passzív és aktív rendszereket különböztetünk meg. 

A passzív érzékelők a különböző hőmérsékletű testek által kibocsátott energiamennyiséget észlelik. A passzív 

rendszerű berendezéseket mikrohullámú radiométereknek nevezzük. Az általában repülőgépen üzemeltetett 

mikrohullámú radiométerek elsősorban a talaj nedvességtartalmának és ásványi anyag tartalmának vizsgálatára 

alkalmasak. 

Aktív mikrohullámú távérzékelő eszközök a rádiólokátorok, más néven radarok (radar – Radio Detection and 

Ranging). Aktív rendszerek esetén az érzékelő berendezés saját maga állítja elő az érzékeléshez szükséges 

energiát, amit a tárgy vagy földfelszín felé irányít, majd méri az eredeti energiának a felületről visszavert részét. 

Az antenna az energiát impulzusokban gerjeszti, az egyes impulzusokat kódolja és méri a kibocsátás és 

visszaverődés között eltelt időt (3-27. ábra). Mivel az elektromágneses energia terjedési sebessége ismert, a 

tereptárgynak az antennától való távolsága meghatározható a tárgy által visszavert sugár kibocsátásának és 

visszaérkezési idejének különbségéből. A felmérés során a kibocsátott energia-impulzus a repülés irányára 

merőlegesen végig pásztázza az antenna látószöge és az energia-impulzus hossza által fedett területet. Ezután az 

antenna átáll vételre és érzékeli az előző impulzusból eredő visszavert energiát. Közben az érzékelőt hordozó 

jármű előre haladva újabb keresztpásztát hoz létre és a folyamat ismétlődik. 

A mikrohullámú adatgyűjtés terepen, repülőgépekről és jelentős mértékben műholdakról – képalkotó és nem 

képalkotó üzemmódban is – történhet. A nem-képalkotó radar egyik formája a pozíciójelző radar (PPI – plan 

position indicator). A képet alkotó felvevők egyik típusa az oldalra néző radar SLAR (Side Looking Airborne 

Radar). A SLAR rendszereket katonai felderítés céljából az 1950-es években fejlesztették. Hadászati jelentősége 

mellett igen hatékony eszközzé vált a természeti erőforrások kutatásában, az óceánok monitoringjában és a 

térképészetben. A Föld gyakran felhővel borított területein a radar fontos szerepet játszik a 

nyersanyagkutatásban, a térképészetben, az erdő- és vízkészlet, valamint az infrastruktúra felmérésében. 
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3-27. ábra Aktív mikrohullámú érzékelő és a tereptárgy közötti távolság meghatározási módja. Forrás: Csornai 

G. – Dalia O., 1991) 

Az aktív mikrohullámú távérzékelés jelentősége az 1980-os években ugrásszerűen megnövekedett. Kedvező 

tulajdonságai miatt egyre nagyobb szerepet játszik a különböző földi erőforrások kutatásában. Példaként 

kiemelhető a kanadai földmegfigyelő műhold sorozat (RADARSAT) vagy az Európai Űrügynökség (ESA – 

Europen Space Agency) által elindította ERS (European Remote Sensing satellite system) program. Ennek a 

programnak a műholdjai ismétlődő, globális megfigyelést végeznek mikrohullámú szenzoraik segítségével. A 

radar alkalmazása biztosítja a folyamatos mérést az időjárástól függetlenül, ami kiküszöböli a változó 

napsugárzási viszonyokat, valamint a felhőborítottságot. 

3.4. 3.3.4. Lézeres alapú távérzékelés 

A lézeres felmérési technológiában hosszú évek óta folynak kutatások. Kezdetnek a XX század harmincas 

éveiben végzett felmérések tekinthetők, amikor egy erős reflektor által kibocsátott fényimpulzus szóródását 

figyelték meg az atmoszférában. A LIDAR (Light Detection and Ranging) technológia gyors fejlődése azonban 

a lézer kifejlesztése után indult meg (az első lézert az amerikai Theodore H. Maiman fejlesztette ki 1960-ban), 

amikor a hagyományos fényforrást lézer váltotta fel. A lézer szó az angol Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation (LASER) – fényerősítés kényszerített fénykibocsátás útján – kifejezésből származik és 

egy olyan különleges elektromágneses energiaforrást jelent, amely stimulált emissziót használ egybefüggő 

fénysugár létrehozására. 

A LIDAR az aktív távérzékelési rendszerekhez tartozik. A működési elve legjobban a radar működési elvével 

hasonlítható össze, azzal az alapvető különbséggel, hogy a LIDAR által kibocsátott és fogadott elektromágneses 

sugárzásnak magasabb a frekvenciája. A LIDAR az ultraviola, a látható és az infravörös tartományban működik. 

Működése során a lézer által kibocsátott energia-impulzus (vagy folytonos hullám) kölcsönhatásba kerül a 

terjedés irányában lévő objektumokkal, melynek következményeként visszaverődik. Az egyes impulzusok 

kibocsátása és visszaverődése között eltelt idő rögzítésre kerül. Mivel az elektromágneses energia terjedési 

sebessége ismert, a tereptárgynak a lézertől való távolsága meghatározható a tárgy által visszavert sugár 

kibocsátásának és visszaérkezés idejének különbségéből. A terepi tárgyak (mérési pontok) pontos térbeli 

elhelyezkedésének (koordinátáinak) meghatározásához azonban szükséges a szenzor helyének és helyzetének 

precíz ismerete. 

A 90-es évekig a lézeres légifelmérések széleskörű gyakorlati alkalmazásának nemcsak a műszerek és a 

felvételezés viszonylag magas költségei szabtak gátat, hanem elsősorban az a tény, hogy a hordozóeszköz 

helyzetének precíz meghatározása nem volt lehetséges. A probléma megoldását a navigációs rendszerek 

technikai fejlődése hozta magával. A GPS mérések pontosságának nagyméretű javulása – a 90-es évektől 

kezdve – lehetővé teszi a pontos lézeres felméréseket, valamint georeferált téradatok nyerését. A jelenleg 
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elterjedőben lévő légi lézerszkennelés teljesen új lehetőségeket ad az adatnyerés sebessége, mennyisége és a 

kinyerhető információ mennyisége, valamint pontossága szempontjából. 

A lézeres mérések – az eddigi kutatási eredmények alapján – különösen jól alkalmazhatók a földfelszínre 

(borított területeken is) vonatkozó információk nyeréséhez. A lézeres (LIDAR) térképezési technológiával nyert 

adatok (mérési pontok) térbeli eloszlása közel homogén, sűrűsége rendkívül nagy. Egy pontnak a koordinátái 

(x,y,z) egy mérésből meghatározhatók. A lézeres felmérések pontossága vízszintes értelemben 15 cm, 

horizontálisan pedig 25 cm. Ennek a felmérési pontosságnak a teljesítése a navigációs rendszer (GPS) és az 

inerciális navigációs rendszer (INS) együttes alkalmazásával lehetséges. 

A lézeres energiaforrás és az azon alapuló szkennelési technológia kifejlesztését követően olyan adatnyerési 

műszaki megoldások születtek, amelyek képesek különböző adatigényeket kielégíteni. Ez azért szükséges, mert 

különböző szakterületek a földfelszínre vonatkozó adatokból csak azokat emelik ki és használják fel, amely 

számukra fontosak, esetleg új információt jelentenek. A jelenleg kifejlesztett és alkalmazott rendszerek vagy a 

speciális szakterületek részére biztosítanak adatokat (pl. mélységmérő LIDAR), vagy a kifejlesztésnek az volt a 

célja, hogy minél több felhasználó számára megfelelő mennyiségi és minőségi adatokat szolgáljon. 

A lézeres felvevőrendszerek típusai: 

• Topográfiai LIDAR 

• Mélységmérő LIDAR 

• Több visszaverődést regisztráló LIDAR 

• Teljes jelalakos lézerszkennelés (Forrás: http://home.iitk.ac.in/ ~blohani/LiDAR_Tutorial/Airborne 

AltimetricLidar_Tutorial.htm) 

 
3-28. ábra Légi lézeres szkennelés vázlata. Forrás: https://www.e-education.psu.edu/geog883/l5_p8.html 

A légi lézeres szkennelés során a lézernyaláb a repülés irányára merőlegesen pásztázza a vizsgált területet, 

miközben a repülőgép meghatározott sebességgel előre halad (3-28. ábra). A rendszer hatótávolsága alapvetően 

függ a lézersugár kibocsátási energiájától, a távolságtól, a sugár széttartásától és felszín visszaverődési 

tulajdonságaitól. A lézer impulzus a felszínen szóródik és csak egy része érkezik a repülő felé, ami rögzítésre 

kerül. A tereptől függően a lézersugár magassági törést szenvedhet (kölcsönhatásba kerül a terepről kiemelkedő 

objektummal pl. épület széle), ilyenkor a sugárnyaláb egy része visszaverődik, a maradék továbbmegy a felszín 

felé és onnan verődik vissza. Az először érkező visszaverődést első visszaverődésnek (first echo), a későbbit 

pedig utolsó visszaverődésnek (last echo) nevezzük. Egyes szenzorok egy lézersugár több különböző 

http://home.iitk.ac.in/%20~blohani/LiDAR_Tutorial/Airborne
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magasságról történő visszaverődését is képesek érzékelni és rögzíteni. Egy kibocsátott lézer impulzus 

többszörös visszaverődését okozó felszín tipikus példája az erdő (3-29. ábra). 

 
3-29. ábra Egy impulzus többszöri visszaverődése egy fa példáján. Forrás: 

http://home.iitk.ac.in/~blohani/LiDAR_Tutorial/Airborne_AltimetricLidar_Tutorial.htm 

Erdős területen az impulzus egy része a fakoronáról visszaverődik, míg egy része eljut a földfelszínig és innen 

verődik vissza. Természetesen felléphet köztes visszaverődés is, amikor az energia útjában pl. bokrok találhatók. 

Az adathordozók és a rögzítési technológia fejlődésének eredményeként jelenleg lehetséges már a visszavert 

lézerimpulzus teljes jelalakjának a rögzítése, ami lehetővé teszi nagysűrűségű adatok felvételezését. A rögzítésre 

kerülő pontok térhez vannak kötve, és szinte folytonosan mintavételezik a földfelszínt. 

A légi lézerszkennelés eredménye a georeferált ponthalmaz, amely a felszín és a felszínen lévő objektumok 

(épületek, távvezetékek, fák stb.) magassági értékeit jelenti. Jelenleg egyes LIDAR szenzorok képesek a 

visszaverődés intenzitását (ún. lidar intenzitását) is mérni. A visszaverődés értéke az x,y,z koordinátájú mérési 

pont spektrális tulajdonságaitól függ. Például a hóval borított terület reflektanciája 90%-os, ezzel szemben az 

aszfalt reflektanciája csak 5%. Az intenzitási értékekből georeferált raszteres képek állíthatók elő, melyek 

segítséget nyújthatnak az adatok feldolgozásában, a vizsgált terület használatának meghatározásában, a felszíni 

objektumok azonosításában. 

A LIDAR alkalmazásának előnyei 

A lézeres adatnyerés gyorsasága (másodpercenként több ezer mérés is lehetséges), a mérési pontok sűrűsége 

(m2-ént több mérés), illetve a felmérés pontossága a más módszerekkel nyert adatokkal szemben olyan nagy 

előnyt jelent, hogy jelenleg a LIDAR-os felméréseket egyre több területen alkalmazzák. A technológia 

lényegesen kevésbé időjárásfüggő, mint a hagyományos mérőkamerás légifényképezés. A LIDAR felvételeket 

bármelyik napszakban elkészíthetjük, azok minősége nem függ a napállástól (árnyéktól), sőt az éjszaka 

kimondottan kedvező a munka számára. 

A lézeres adatgyűjtés célja leggyakrabban a felszínre és felszíni objektumokra vonatkozó térbeli adatok nyerése. 

Ezek az adatok a nagyfelbontású digitális domborzatmodell (DDM) és digitális felszínmodell (DFM) 

előállítására használhatók. A DDM a topográfiai felszín tereptárgyak nélkül mért magassági adatait 

tartalmazza, a DFM pedig magában foglalja a tereptárgyak magasságát is (3-30. ábra). 
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3-30. ábra LIDAR adatokból generalizált DDM és DFM 

A LIDAR más alkalmazási területei: partvonalak felmérése, vízmélység mérés és a víztest medrének 

térképezése, városi modellezés, légszennyeződések vizsgálata, vonalas létesítmények térképezése stb. 

4. 3.4. A távérzékelési felvevő rendszerek fontosabb 
jellemzői 

A távérzékelési felvevő rendszerek értékeléséhez, a felvételek kiválasztásához, a különböző alkalmazásokhoz 

alap információt és segítséget a szenzorok jellemzői nyújtanak. A gyakorlati jellemzők összefüggésben vannak 

egymással, így fontossági sorrendet nem lehet felállítani. A felvételek összehasonlításánál, a feladat hatékony 

megoldása érdekében együttesen kell vizsgálni azokat. 

1. Spektrális felbontás. A műholdas szenzorok spektrális felbontása kifejezi a felvételi sávszámát, egy-egy sáv 

szélességét és az átfogott elektromágneses spektrum tartományát. Nagy spektrális felbontás mellett – több 

sáv, szűk sávszélesség – pontosabb spektrális mérés lehetséges egy adott felszínre vagy tárgyra vonatkozóan, 

mint egy szélesebb spektrális tartományban. Azonban a sávszűkítésnél figyelembe kell venni, hogy a 

berendezések, változatlan terepi felbontás esetén, alacsonyabb energiaszintet érzékelnek, ezért csökkenni fog 

a rendszer radiometriai felbontása. A távérzékelésen alapuló feladatok megoldásához szükséges felvételek 

kiválasztásánál össze kell vetni a vizsgált jelenség spektrális tulajdonságait a felvevők sávjaival. 

2. Térbeli felbontás és a felvétel által lefedett földfelszíndarab mérete. A térbeli felbontás az elemi földi 

pixel méretét, vagyis a legkisebb ábrázolt területnek a méretét jelenti, és összefüggésben van a felvétel által 

lefedett földfelszíndarab méretével. A szenzorok tervezésénél – a működtetés céljától függően – figyelembe 

veszik a két adat összefüggését. Minél kisebb a pixel mérete, annál több adatot kell kezelni egy terület 

lefedésekor, és így ritkábban kerülhet sor az újabb fedésre. Például az időjárás előrejelzésben a meteorológiai 

műholdak kis felbontás mellett (1-5 km) nagy területekről, nagy gyakoriságú (20-30 percenként) felvételezést 

végeznek. Itt a fő szempont nem a terepi részletek visszaadása, hanem a napi folyamatok minél részletesebb 

vizsgálata. A megújuló erőforrások vizsgálata viszonylag nagy spektrális és térbeli felbontás mellett néhány 

naptól 18 napig terjedő ismételt területi fedést igényel. Ide tartoznak pl. a LANDSAT és a SPOT műholdak 

felvevői. Térképészeti alkalmazásnál legfontosabb a terepi felbontóképesség, a fölfelszíni geometriai 

részletek minél pontosabb leképezése, visszaadása. A szükséges terepi felbontási igényt a feladat szabja meg, 

a vizsgált átlagos felszíni elemek és a földi pixel méretének aránya alapján. 

3. Radiometriai felbontás. Egy adott pixel intenzitása geometriailag meghatározott földi területelemről a 

felvevőbe érkező energiát tükrözi. A felvevő egy-egy sávjában a beérkező elektromágneses energia 

minimális és maximális értékei közötti intervallumot egyenlő részekre osztják. Így különböző radiometriai 

felbontású képek keletkeznek. Például LANDSAT MSS képekre 64, LANDSAT TM és SPOT felvételekre 

256 intenzitási lépcsőfok jellemző. 

4. Időbeli felbontás. A visszatérési idő vagy időbeli felbontás azt az időtartamot jelenti, amely egy adott 

földrajzi hely két egymást követő megfigyelése között eltelik. Az űr- és a légifelvételeket leggyakrabban 

jelenségek és folyamatok időbeli nyomon követésére használjuk. A folyamatoknak jellegzetes saját 

időrendszerük van. Egyes környezeti változások időben rendkívül gyorsan játszódnak le, pl. a meteorológiai 

jelenségek, katasztrófák bekövetkezése. Ezért ezek a megfigyelések a lehető legrövidebb visszatérést 

igénylik. A haszonnövények növekedése, az erózió terjedésének vizsgálata más és más gyakoriságú 

felvételeket igényelnek. 

5. 3.5. Összefoglalás 
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A tananyag elsajátítása után Ön olyan ismeretekkel rendelkezik, melyek szükségesek a távérzékeléses 

adatnyerés elméletének és ennek gyakorlati megvalósításához használt technikai megoldások megértéséhez. Ön 

megismerte a távérzékelésben használt képalkotás módszereit, eszközeit és adatfajtáit. Áttekintő ismeretetekkel 

rendelkezik az erőforráskutató, globális földmegfigyelő műholdakról és azok szenzorai által rögzített adatokról. 

A felvevőrendszerek teljesítő-képességének ismeretében Ön képes kiválasztani (javaslatot tenni a kiválasztásra) 

a megfelelő adatokat a távérzékelésen alapuló feladat megoldásához. 

Önellenőrző kérdések 

1. Mi a távérzékelés? Sorolja fel a távérzékelés elvi folyamatának elemeit! 

2. Jellemezze a távérzékelésben leggyakrabban használt energiaforrásokat! 

3. Milyen fogalmakat használhatunk az elektromágneses energia jellemzésére? Sorolja fel az optikai tartomány 

részeit! 

4. Mi a célja a reflektancia vizsgálatoknak? 

5. Az alábbi ábrán látható reflektancia görbék milyen felszínborítást jelenthetnek? A válaszát indokolja! 

 

1. Foglalja össze a távérzékelési adatgyűjtő rendszereket a képalkotás szempontjából! 

2. A szenzorok összehasonlítása céljából milyen tulajdonságokat kell figyelembe venni (felvevőrendszerek 

teljesítő-képességének jellemzése)? Példaként hasonlítsa össze legalább két felvevőrendszer adatait! 

3. Mi a különbség a pankromatikus, multispektrális és hiperspektrális felvételezés között? 

4. Pásztázó letapogató rendszerek jellemzése különös tekintettel a lineáris sor elrendezésű letapogatókra (pl. 

SPOT). 

5. Multispektrális mechanikus letapogatók jellemzése (pl. LANDSAT). 

6. Mondjon példát a hiperspektrális felbontású műholdas szenzorokra és sorolja fel az alapjellemzőit! 

7. Foglalja össze az aktív (RADAR, LIDAR) távérzékelés működésének alapjait és alkalmazási lehetőségeit! 
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