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Kivonat
A modul összefoglaló elméleti és gyakorlati ismereteket ad az elektromágneses energiával megvalósítható
képalkotásban. Bemutatjuk az adatnyerés eszközeit és módszereit, valamint a távérzékelési adatfajtáit. A passzív
és az aktív távérzékelés témakörében összefoglaljuk az információkat az erőforrás kutató rendszerekről
(LANDSAT, SPOT, IRS, IKONOS, QUICKBIRD, ENVISAT,..). Külön alfejezetben tárgyaljuk a
mikrohullámú távérzékelést, ahol bemutatjuk az aktív mikrohullámú érzékelő felépítését, működési elvét és a
radar-képalkotás kérdéseit. A mikrohullámú műholdas szenzorok mellett bemutatjuk az SRTM (az űrsikló
fedélzetről végzett topográfiai felmérés) program célját és eredményeit.
Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a
szerző írásos engedélyével lehetséges.
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2. fejezet - Felvevőrendszerek
1. 2.1 Bevezetés
A modul összefoglaló elméleti és gyakorlati ismereteket ad az elektromágneses energiával megvalósítható
képalkotásban. Bemutatjuk az adatnyerés eszközeit és módszereit, valamint a távérzékelési adatfajtáit. A passzív
és az aktív távérzékelés témakörében összefoglaljuk az információkat az erőforrás kutató rendszerekről
(LANDSAT, SPOT, IRS, IKONOS, QUICKBIRD, ENVISAT,..). Külön alfejezetben tárgyaljuk a
mikrohullámú távérzékelést, ahol bemutatjuk az aktív mikrohullámú érzékelő felépítését, működési elvét és a
radar-képalkotás kérdéseit. A mikrohullámú műholdas szenzorok mellett bemutatjuk az SRTM (az űrsikló
fedélzetről végzett topográfiai felmérés) program célját és eredményeit.
A lézeres adatnyerési technológiával külön modulban (lásd: FOI3) foglalkozunk.

2. 2.2 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. Fényképezéskor a visszavert elektromágneses energiát egy előre
meghatározott hullámhossz tartományra érzékenyített filmre rögzítjük. Az érkező energia a film fényérzékeny
rétegén kémiai reakciót vált ki. Ennek eredményét, a képet fotólaboratóriumi eljárások során jelenítik meg. A
kép tónusát vagy színskáláját, a részletgazdagságát, a kép minőségét az érzékenyített réteg tulajdonságai és az
alkalmazott előhívási technológia együttesen határozzák meg. A fényképezési eljárás gyors, megbízható,
objektív információgyűjtési módszer, viszonylag egyszerű és olcsó. További előnye jelentős térbeli felbontása.
Az elektronikus szenzorok a beérkező elektromágneses energiát elektromos jelekké alakítják át, mint pl. a
videokamera. Ezek a felvevők az előzőkhöz képest bonyolultabbak és drágábbak, viszont érzékenységük
szélesebb spektrális tartományra terjed ki és közvetlen elektronikus adatátvitelt is biztosítanak.
A felvevőrendszereket többféleképpen osztályozhatjuk. Az optikai sávban működő felvevők lényegében két
típusba sorolhatók:
• fényképező típusú rendszerek
• digitális pásztázó letapogatók

3. 2.3 Fényképező típusú rendszerek
A fényképező típusú rendszerekre az jellemző, hogy az adott területi egységről adott pillanatban teljes képet
készítenek (2-1. ábra). Ide tartoznak a fényképező kamerák, a digitális video képkészítők.
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2- 1. 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. Mivel a hordozóeszköz mozgása hatással van a
készített fénykép minőségére és további feldolgozhatóságára, gyakoribb a repülőgépek alkalmazása.
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 végig söpri 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 egyesvagy 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
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
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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.
Az előhívás szerint két színesfilm-típust különböztethetünk meg, a fordítós színes filmet (dia) és a negatív
filmet.
Abban az esetben, ha a légifényképezésre 0,4 - 0,9 μm tartománynak csak egy bizonyos részét használjuk, akkor
egysávos fényképezésről beszélünk mint pl. a pankromatikus fényképezés. Viszont ha a spektrum különböző
sávjaiban külön-külön egy időben készítünk felvételeket akkor multispektrális fényképezésről beszélünk. A
többsávos fényképezést úgy oldják meg, hogy több kamerát építenek össze, az optikai tengelyek
párhuzamosságát nagy pontossággal biztosítva. Az egyes kamerák elé szűrőket helyeznek, amelyek az
elektromágneses sugárzásnak csak egy-egy keskeny sávját engedik át. A filmek spektrális érzékenysége szabta
hullámhossz felső határát a pásztázó letapogató rendszerek fejlesztésével sikerült feloldani.
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 lencserendszer 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, memóriában tárolják (http://hu.wikipedia.org/). A
képalkotó rendszerekben az adatnyeréshez használt érzékelők két csoportját különböztetjük meg:
• 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.
A CCD és a CMOS technológiák között annak ellenére, hogy lényegében azonos elven működnek több eltérés is
van. A CCD érzékelők értékeinek kiolvasása sorosan történik. A soros kiolvasás azt jelenti, hogy csak a sor
végén lehet érzékelni a képpontok töltését, így nincs lehetőség egy pixel megcímzésére az érzékelőn belül. Az
analóg - digitális átalakító és az összes vezérlőáramkör külsőleg, az érzékelőn kívül van elhelyezve. A CMOS
érzékelőkben minden képponthoz elhelyezhető az elektron-feszültég átalakító. Ennek köszönhetően az érzékelő
minden egyes képpontja külön olvasható (címezhető). Az egyes cellák egy ütemben megvalósítják a fotonelektron és az elektron-feszültség konverziót (http://pixinfo.com/cikkek/erzekelok4).
A CCD-k gyártása bonyolultabb és költségesebb, addig a CMOS áramkörök előállítása egyszerűbb és olcsóbb
(http://www.seria.hu/cikkeink/Eleslatas/ Eleslatas.html).
A digitális fényképezőgépek további tárgyalása a modul keretében nem történik. Ennek a témának a részletes
leírása a Fotogrammetria című tantárgy része (FOT16).

4. 2.4 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
(2-2. ábra).
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 (2-3a. 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
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View). A pillanatnyi látószög mérete a szenzor térbeli felbontását (pixel méretét) határozza meg. Ilyen módon
működnek pl. az amerikai LANDSAT 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.
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 (2-3b.
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 pushbroom 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.
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.

2- 2. ábra A különböző pásztázó rendszerek felépítése és működésük. Forrás: Mucsi L. 2004
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2- 3. 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 (2-4. 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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2- 4. ábra Digitális műholdfelvétel (fokozatos nagyítással) pixeles felépítése

4.1. 2.4.1 A LANDSAT rendszer
A meteorológiai műholdak és az embervezérelte 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 lejátszó 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 2-1. táblázat tartalmazza.
2- 1. Táblázat A LANDSAT 1-7 műholdak általános tulajdonságai

Műhold Működé Szenzo Sávok Terüle Térbeli
Visszatér Radiometri
neve
si idő
r
száma ti
felbontás ési
ai felbontás
lefedés
gyakorisá
g
LANDS 1972.07. RBV
23 AT-1
1978.01. MSS
06

3

LANDS 1975.01. RBV
22
AT-2
MSS
1982.02.
25

3

185
km

4

4

80 m

18

63

18

63

80 m

185
km

80 m
80 m
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LANDS 1978.03. RBV
05AT-3
1983.03. MSS
31

1

LANDS 1982.07. MSS
16 AT-4
2001.06. TM
15

4

LANDS 1984.03. MSS
01
AT-5
TM

4

185
km

4

40 m

18

63

16

255

16

255

16

255

16

255

80 m

185
km

7

80 m
30 m
(termális
sáv:120)

185
km

7

80 m
30 m
(termális
sáv:120)

LANDS 1993.10. ETM
05AT-6
1993.10.
05

1
185
(pan) km

15 m
(pan)

7

30 m

185
LANDS 1999.04. ETM+ 1
15
(pan) km
AT-7
7

15 m
(pan)
30 m
60 m

A LANDSAT műholdak közel-poláris, napszinkron pályán mozognak (2-5. 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. Ezek a tényezők és a légköri
hatások okozhatják a felvételek között intenzitás különbségeket. A sorozat első három műholdjának pálya
magassága 880 és 940 km között változott. Az északról délre haladó műholdak 103 perc alatt kerülték meg a
Földet, ami napi 14 körbefordulást jelent. Két egymást követő pálya földfelszíni távolsága (2-6. ábra) a
keringési idő alatt bekövetkezett Föld elfordulás miatt az Egyenlítőnél 2760 km. 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 all, 2007).
Jelenleg (2010) is működik a Landsat 5 és Landsat 7, bár egyik sem teljes értékű már.
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2-5. ábra LANDSAT 4, -5 keringési pálya, www.crisp.nus.edu.sg/.../tutorial/landsat.htm

Az ábrán szereplő adatok LANDSAT 4,5

műholdakra vonatkoznak

2- 6. ábra A LANDSAT 4,-5 műhold egymást követő napi pályák elhelyezkedése. Forrás:Mucsi L. 2004,
landsat.gsfc.nasa.gov/images/orbit.html alapján) 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. A két műhold generáció katalógusa – az eltérő pályatulajdonságok
miatt – különbözik egymástól. Minden kép azonosítható a keringési pálya (path) száma és a rá merőleges sor
száma alapján. A LANDSAT 1-3 műholdak WRS katalógusában 251 pályát különítenek el, hiszen 18 nap alatt
ennyi pályát pásztáz végig a műhold, amíg újra visszatér az első pályára. A LANDSAT 4-7 műholdak esetén a
WRS katalógusban a 233 pályát 001 – 233-ig sorszámozták, keletről nyugatra. A sorok számozása (mindkét
rendszerben) úgy történt, hogy a 60. számú sor illeszkedik az Egyenlítőre a műhold észak-déli irányú
keringésekor.
A LANDSAT 1-3 műholdak szenzorai
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Az első három műhold lényegében azonos technikai paraméterekkel és érzékelő berendezésekkel rendelkezett
(2-2. táblázat). A felvételek készítéséhez un. 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 (2-7. ábra).

2- 7. ábra LANDSAT műholdak RBV képkészítő rendszere
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 2-8. ábrán látható.
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2-8.
ábra
LANDSAT
MSS
berendezés
http://uregina.ca/piwowarj/Satellites/Landsat.html

felépítése

és

felvételezés

technikája.

Forrás:

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).
2- 2. Táblázat A LANDSAT 1-3 szenzorainak spektrális érzékenysége

Szenzor 1. sáv

2. sáv

3. sáv

0.470.57

0.580.68

0.690.83

RBVa

MSS

a

4. sáv 5. sáv 6. sáv 7. sáv

8. sávb

0.5-0.6 0.6-0.7 0.7-0.8 0.8-0.11 10.412.4

LANDSAT 3: 0.5-0.75
Csak a LANDSAT 3-on volt, de röviddel a felbocsátás után tönkrement

b

A LANDSAT 4 és 5 műholdak szenzorai
A LANDSAT 4 és 5 az előző három műholdhoz hasonló, közel-poláris napszinkron pályán kering (2-5. 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. A Föld forgása miatt az Egyenlítő
mentén két egymást követő pálya távolsága 2752 km (2-6. ábra). 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 növelés.
Az érzékelésre használt spektrális sávok azonosítóit a korábbi 4,5,6,7-ről 1,2,3,4-re számozták át.
A TM rendszer
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A műholdak fedélzetén az MSS mellett már jelentősen továbbfejlesztett többsávos pásztázó, a TM (Thematic
Mapper) nevű berendezés is működik. A LANDSAT TM esetében a multispektrális (MSS) szenzorhoz képest a
terepi felbontást 80 m-ről 30 m-re növelték - kivéve a termális sávot, melynek 120 m-es a pixel mérete -, az
érzékelő sávok száma pedig 4-ről 7-re emelkedett. Az egyes felvételi sávok elhelyezkedését a 2-9. ábra mutatja.
A felvételezésre használt sávok kiválasztásában az volt a fő szempont, hogy a különböző földfelszini 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.

2- 9. ábra LANDSAT TM műholdas felvevő felvételi sávjainak elhelyezkedése, valamint a zöld növényzet és
száraz talaj reflektancia görbéje.
- között található)
A LANDSAT 6 és 7 műholdak szenzorai
1993. október 5-én indították el a LANDSAT-6 műholdat. A műhold pályára állítása sikertelen volt. Fedélzetén
a TM-nek megfelelő berendezést hordozott, kiegészítve egy 15 méteres felbontású pankromatikus sávval (2-1.,
2-3. táblázat,).
1999. április 15-én sikeresen pályára állították a LANDSAT–7 műholdat. A műhold közel-poláris, napszinkron
pályán, 705 km magasságban kering (2-5. ábra). Az Egyenlítő síkja és a műholdak keringési pályasíkja által
bezárt szög (inklináció) 98,2°. Tizenhat nap elteltével a műhold az első pályára (233 pálya/ciklus) tér vissza.
Egy teljes fordulat 98,8 percig tart.. A műhold a fedélzetén a LANDSAT 6-hoz hasalóan a TM-nek megfelelő
berendezést hordoz, kiegészítve egy 15 méteres felbontású pankromatikus sávval (2-1., 2-3. táblázat). Ennek
megfelelően a földfelszínről visszavert (7 sáv) és kisugárzott (1 sáv) energiát a spektrum látható és infravörös
tartományában érzékeli. Az ETM+ modellje a 2-10. 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.
2- 3. Táblázat A LANDSAT 4-7 szenzorainak spektrális érzékenysége

Szenzo 1. sáv
r

2. sáv

3. sáv

4. sáv

5. sáv

6. sáv

7. sáv

8. sáv

0.450.52

0.520.60

0.630.69

0.760.90

1.551.75

10.412.5

2.082.35

-

ETM+ 0.450.52

0.530.61

0.630.69

0.780.90

1.551.75

10.412.5

2.092.35

0.520.90

TM
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2-10.
ábra
LANDSAT-7
ETM
http://www.geog.ucsb.edu/~jeff/115a/history/eosam1scan.jpg

szenzor

modellje.

Forrás:

4.2. 2.4.2 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 2-4. 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 (un. push-broom)
technikát alkalmaznak. A felvevők további különlegessége, hogy az optikai rendszerük földi irányítással 27°-kal
jobbra és balra (2-11. ábra), 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.
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2-10. ábra A SPOT nadír nadír (vertikális) és off-nadír (ferde) tükörállásai
A SPOT 1-3 műholdak szenzorai
A SPOT 1, 2 és 3 műholdak két független, nagyfelbontású (HRV – High Resolution Visible) lineáris sorelrendezésű 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 (2-11.ábra). Amikor az optikai berendezés
lencséje a terep képét a kamera síkjába vetíti, a fény eléri a CCD fényérzékeny felületét és elektromos töltés
keletkezik. A töltés erőssége arányos a fény intenzitásával és az expozíciós idővel. Az érzékelt fény intenzitás
továbbadásával és rögzítésével létrejön a felvétel egy sora. Az újabb sor előállításához a szenzor elmozdul a
vizsgált terület felett, s mintegy újra végig pásztázza a felszínt.
A CCD sokkal szélesebb 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 HRV berendezések nadír helyzetben 60 km szélességű területet pásztáznak. Az optikai rendszer földi
irányításával ± 27˚-kal elforgatható, így a nadír helyzethez képest 475 km-es sávon belül bármelyik pontról
képes felvételeket készíteni. A maximális oldalirányú állásnál a lefedett terület 80 km-re növekszik (2-11. ábra).
A két HRV egyidejű működésekor nadírhelyzetben szomszédos területekről 3 km-es átfedéssel 117 km
szélességű képeket tud rögzíteni (2-11. ábra). Abban az esetben amikor a műhold különböző pályákon haladva
oldal irányú felvételezéssel ugyanerről a területről képeket készít elérhető a sztereo hatás.

2-11. ábra SPOT műhold oldalra (off-nadír) tekintési lehetősége, HRV 1-2 felszíni területfedése egyidejű
működésekor. Forrás: http://foto.hut.fi/opetus/1010/luennot/2007/Luento6/pics/
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 un. HRVIR tartalmaz. A szenzort egy közepes infravörös
sávval egészítették ki, így a multispektrális módban, négy sávban, két látható, egy közeli infravörös és egy
közepes infravörös sávban 20 m-es terepi felbontású felvételeket készít. A pankromatikus sáv szélessége 0.510.73 μm-ről 0.61- 0.68 μm-re változat meg. 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,
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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 adatokat elsődlegesen a termesztett és
természetes növényzet monitoringjához használhatók.

2- 12. ábra SPOT 5 műhold felépítése
A SPOT sorozat ötödik tagját 2002. május 4-én állították pályára. A műhold felépítése a 2-12. ábrán látható. A
műholdon két HRG (High Resolution Geometric) nagy geometriai felbontóképességgel rendelkező berendezés
található. 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
szereofelvételek készítését. A műhold a pályán haladva felvételt készít az egy adott felszínről a helyi
függőlegestől eltérően az előre és hátra tekintő szenzorával (2-13. ábra). Mind a két helyzetben a nadírtól való
eltérésszöge 20 ˚. 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 VEGETATION-2 nevű műszer, melynek technikai paraméterei megegyeznek a
VEGETATION-1 szenzor paramétereivel. A képkészítő szenzorok mellett a műhold fedélzetén elhelyezték a
továbbfejlesztett nagy pontosságú pálya-meghatározó rendszert (DORIS - melynek adatai felhasználhatók a
helymeghatározáshoz), valamint a műholdak közötti kommunikációs berendezést (PASTEL). A PASTEL
működtetésével lehetővé vált a képek továbbítása az adatátjátszó műholdra.

2- 13. ábra Sztereofelvételek készítése HRS berendezéssel
A SPOT műholdak általános tulajdonságait a 2-4. táblázat tartalmazza.
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2- 4. Táblázat A SPOT1-5 műholdak általános tulajdonságai
Műhold Működé Szenzor/tí Sávo Területi
neve
si idő
pus
k
lefedés
szám
a
SPOT1

SPOT2

SPOT3

SPOT4

Térbeli Visszatér Radiomet
felbontás ési
riai
gyakoris felbontás
ág
1-31

255

1-31

255

1-31

255

1-31

255

60∗ 60 km 5 m (2,5 1-31
m)
60∗ 80 km
(27°-os
10/20 m
ldalranézésnél) 10 m

255

1986.02. HRV/P
22 –
1990.12. M
31

1

60∗ 60 km 10 m

3

60∗ 80 km 20 m
(27°-os
oldalranézésnél)

1990.01. HRV/P
22
M

1

60∗ 60 km 10 m

3

60∗ 80 km 20 m
(27°-os
oldalranézésnél)

1993.09. HRV/P
26 –
1997.11. M
14

1

60∗ 60 km 10 m

3

60∗ 80 km 20 m
(27°-os
oldalranézésnél)

1998.03. HRVIR/P 1
24
M
4

60∗ 60 km 10 m

VEGETA 4
TION1

60∗ 80 km 20 m
(27°-os
1100 m
oldalranézésnél)
2250 km

SPOT5

2002.05. HRG/P
04
M
HRS

1
4
1

VEGETA 4
TION2

120 km

1100 m

2250 km
1

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.

4.3. 2.4.3 Az IRS (Indian Remote Sensing Satellite) rendszer
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Az indiai földi erőforrás-kutató műhold sorozat első tagját 1988. március 17-én bocsátották fel (2-5. táblázat). A
műhold közel poláris, napszinkron pályán, átlagosan 904 km-es magasságban kering. A pálya hajlásszöge
(inklináció) 99,5º, egy körbefordulás 103,2 percig tart. A visszatérési gyakoriság 22 nap. Az IRS-1A fedélzetén
két multispektrális, négy-sávos (3 látható, 1 közeli infravörös) lineáris pásztázó képalkotó szenzort helyeztek el.
Az első rendszer (LISS-I) 148 km-es pásztázási szélessége mellett 73 m-es terepi felbontású felvételeket
készített, míg a másik (LISS-II) 2 x 74 km-es területet pásztázott 36,25 m-es pixel mérettel. Az első műholdat
1991–ben az IRS-1B követte, amelynek műszerei, pályaadatai teljesen hasonlóak voltak az elődjéhez.

2.1. táblázat - 2-5. Táblázat Az IRS egyes műholdak felbocsátási időpontjai
Műhold

Felbocsátás
időpontja

IRS – 1A

1988. 03. 17

IRS – 1A

1991. 08. 29

IRS -1C

1995.12.24.

IRS -1D

1997.09.29.

IRS - P6

2003.10.17.

A következő műholdak - IRS-1C/IRS-1D – pályaadatai az 2-6. táblázat foglalja össze. A műholdak fedélzetén
az előzőkhöz képest finomabb térbeli és spektrális felbontású pásztázók működnek (2-7. táblázat).
A technikai kísérletek keretében felbocsátott IRS-1E műhold LISS-I szenzora teljesen megegyezik az IRS-1A
műholdon lévő LISS berendezéssel. Másik műszere a MEOSS nevű pásztázó 0,57-0,7 m-es sávban
sztereoképeket készít 50x158 m-es térbeli felbontással. A vizsgált terület szélessége 510 km. A képek jól
alkalmazhatók a domborzat térképezésében, geológiai elemzésekben, stb. Az 1988 óta működő indiai földi
erőforrás kutató műholdak folyamatosan és megbízhatóan működő, egyre jobb térbeli felbontású szenzorai által
biztosított adatok jól egészítik ki a LANDSAT és SPOT műholdak felvételeit.
2- 6. Táblázat Az IRS-1C/IRS-1D műholdak pályaadatai

IRS-1C

IRS-1D

Pályamagasság

817 km

780 km

Pályatípus

Kvázipoláris, napszinkron

Kvázipoláris, napszinkron

Keringési idő

101 perc (14/nap)

101 perc (14/nap)

Egyenlítői
áthaladás

10:30 de

10:30 de

Visszatérési idő

24 nap (LISS-III), 5 nap
(WiFS)

24 nap (LISS-III), 5 nap
(WiFS)

Inklináció

98,69°

90,53

2- 7. Táblázat Az IRS-1C/IRS-1D műholdak felvevőinek az adatai

Szenzor PAN

LISS—III

AWiFS
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sávok

0,50-0,75 µm

2. sáv: 0,52-0,59 µm 3. 3. sáv: 0,62-0,68 µm 4.
sáv: 0,62-0,68 µm 4.
sáv: 0,77-0,86 µm
sáv: 0,77-0,86 µm 5.
sáv: 1,55-1,70 µm

térbeli
5,8 m
felbontás

2,3,4 sáv: 23,5 m 5 sáv: 188,3 m
70,5 m

képméret 70 km

2,3,4 sáv: 141 km 5
sáv: 148 km

alkalmaz térképészet,
ás
környezeti
monitoring,
erdővédelem

mezőgazdaság,
globális változások
környezeti monitoring, tanulmányozása,
geológia
nyomon követése

810 km

LISS-III — Linear Imaging and Self Scanning Sensor, négy spektrális csatornával
WiFS — Wide Field Sensor, két spektrális csatornával
PAN — Panchromatic Camera, egyetlen spektrális csatornával
Az IRS P6 műholdon a már ismert LISS-III szenzor mellett elhelyeztek egy LISS-IV és egy AWiFS szenzort is
(2-8. táblázat).
2- 8. Táblázat Az IRS P6 szenzorainak jellemzői. Forrás:www.fomi.hu alapján.

Szenzor LISS—III

LISS—IV

AWiFS

sávok

2. sáv: 0,52-0,59
µm 3. sáv: 0,620,68 µm 4. sáv:
0,77-0,86 µm

2. sáv: 0,52-0,59
µm 3. sáv: 0,620,68 µm 4. sáv:
0,77-0,86 µm 5.
sáv: 1,55-1,70 µm

2. sáv: 0,52-0,59
µm 3. sáv: 0,620,68 µm 4. sáv:
0,77-0,86 µm 5.
sáv: 1,55-1,70 µm

térbeli
2,3,4 sáv: 23,5 m 5 5,8 m
felbontás sáv: 70,5 m

56 m (nadírban)

képméret 2,3,4 sáv: 141 km 23,9 km MS 70 km 740 km
5 sáv: 148 km
PAN
alkalmaz mezőgazdaság,
ás
környezeti
monitoring,
geológia

mezőgazdaság,
környezeti
monitoring,
geológia

globális változások
tanulmányozása,

4.4. 2.4.4 Szupernagy felbontású 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 (2-9. táblázat) 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 (2-10. táblázat). A
multispektrális sávokból valós és hamis színes felvételek állíthatók elő. A felvételek 8 vagy 11 bites
radiometriai felbontással rendelhetők. A Space Imaging által forgalmazott egyes ortokorrigált képek (reference
és precision termékek) sztereo feldolgozásra alkalmasak.
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A jelenleg működő legjobb terepi felbontású kereskedelmi műhold a QuickBird (2-11. táblázat), mely 450 kmes 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. Mindez 25º-os oldalirányú látószög esetén 72 cm-re, illetve 288 cm-re
növekszik.
2- 9. Táblázat Az IKONOS műholdak pályaadatai

Pályamagasság 680 km
Pályatípus

Kvázipoláris,
napszinkron

Keringési idő

98 perc (14/nap)

Egyenlítői
áthaladás

10:30 de

Visszatérési idő 5 nap
Inklináció

98°

Pásztázott
terület

11 km széles sáv

2- 10. Táblázat Az IKONOS szenzorainak jellemzői

Spektrális
sávok

B1 (kék)

B2 (zöld) B3
(vörös)

Multispektrál 0.45-0.53 0.52-0.61 0.64 µm
µm
0.72 µm
is

B4 (közeli
Felbontás
infravörös)
0.77 - 0.88
µm

Pankromatik 0.45-0.90 µm
us

4m

1m

2- 11. Táblázat A QuickBird műhold pályaadatai

Pályamagassá 450 km
g
Pályatípus

Kvázipoláris,
napszinkron

Keringési idő 93,5 perc
Egyenlítői
áthaladás

10:30 de

Visszatérési
idő

5 nap

Inklináció

97,2°
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Pásztázott
terület

16,5 km a nadírban

A radiometriai felbontás 11 bit (2-12. táblázat). 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.
2- 12. Táblázat A QuickBird szenzorainak jellemzői

Spektrális
sávok

B1 (kék) B2 (zöld)

Multispektr 0.45-0.50 0.52-0.60
µm
µm
ális

B3 (vörös) B4 (közeli Felbontás
infravörös
)
0.63 0.69µm

0.76 - 0.90 Bázis kép: 2,44 m
µm
a nadírban, 2,88
m 25° szög alatt

Pankromati 0.45-0.90 µm
kus

Bázis kép: 0,61 m
a nadírban, 0,72 m
25° szög alatt

4.5. 2.4.5 Hiperspektrális felbontású felvevőrendszerek
A fent említett földi erőforrás kutató szenzorok pankromatikus és multispektrális felvételeket készítenek. A
multispektrális felvevők között a LANDSAT TM felvevőnek legjobb a spektrális felbontása (7 sáv). A
multispektrális szenzorok után 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 (2-14. 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 stb.) nagyon pontos vizsgálatára. A műholdas hiperspektrális
szenzorok kis térbeli felbontású felvételeket készítenek. Ez abból adódik, hogy a reflektált vagy kisugárzott
energia mennyisége arányos a vizsgált spektrum szélességével. Ezt az összefüggést jól tükrözi a következő
példa: a legjobb – 1 m és 1 m-nél nagyobb - térbeli felbontású űrfelvételek rendszerint pankromatikus módban
készülnek. A pankromatikus sáv átfedi a látható fényt és gyakran a közeli infravörös tartományban ér véget pl.
QuickBird: 0,45-0,90 μm a (sáv szélessége: 0,45 μm). A mutispektrális mód esetén a látható tartomány 2-3
sávjában történik a képalkotás, ami azt jelenti, hogy a sávok szélessége 0,1 μm (100 nm) vagy annál kisebb is
lehet pl.: QuickBird multispektrális sávok szélessége: 0.45-0.50 µm, 0.52-0.60 µm, 0.63-0.69 µm, 0.76-0.90
µm. Ha a termális infravörösben is történik távérzékelés, akkor a spektrális tartomány szélességének csökkenése
mellett szükség van a pixelméret növelésére is.
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2-14. ábra A hiperspektrális felvevőrendszerek spektrális mintavételezése. Forrás: Csornai G. - Dalia O. 1991
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.
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. 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.)

4.6. 2.4.6 ENVISAT – Globális Földmegfigyelő műholdprogram
Az Európai Űrügynökség (ESA) a korábbi sikeres programokra alapozva 2002. március 1-én felbocsátotta az
eddigi legnagyobb műholdját, amellyel bolygónk egészségi állapotának alakulását kísérik figyelemmel. 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. Az ENVISAT műholdra tíz különböző műszert szereltek, melyekkel bolygónk
környezetének – légkör, szárazföld, óceán és jég - különböző adatait vizsgálják. Ezen a műholdon kapott
elsőként helyet egy olyan eszköz, melynek feladata a légkörben található leggyakoribb üvegházhatású gáz, a
széndioxid szintjének mérése.
A műhold három műszere a Föld felszínét vizsgája. Az egyik nagy pontossággal méri az óceánok hőmérsékletét,
a második a hullámok mintázatát, valamint a sarkköröket fedő jégrétegek és az erdős területek kiterjedését, míg
a harmadik az óceánok kémiai összetételéről szolgáltat adatokat - így például a klorofill szint alapján meg lehet
állapítani a planktonok mennyiségét.
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Négy magasságmérő műszerével az ENVISAT különböző pontoktól - például felhőktől, a sarki jégrétegtől vagy
az óceán hullámaitól - számított távolságát méri. További három műszer az atmoszféra vizsgálatát végzi - ebből
két szonda a légkör magasabb rétegeiben méri az ózon, illetve a szennyeződések és más kémiai vegyületek
szintjét. Az ENVISAT program fő célja, hogy Európa mind nagyobb súllyal vegyen részt a Föld
megfigyelésében és a környezeti kutatásban.

4.7. 2.4.7 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
szenzorok kis területi felbontásuk ellenére adatokat biztosítottak a felhőrendszerek és nyílt óceánok kutatásához.
A folyamatos fejlesztés eredményeként a jelenleg működő műholdak az un. 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. A rálátás szögének változása és a Föld görbülete
erősen torzítják a felvételt a szélek felé, de ezt geometriai korrekcióval ki lehet küszöbölni. Több műhold
üzemeltetésével az AVHRR szenzorok – ugyanarról a területről - napi kétszeri alkalommal, öt spektrális sávban
rögzítik az adatokat.
• 1.sáv: 0,58-0,68 μm
• 2.sáv: 0,72-1,0 μm
• 3.sáv: 3,55-3,93 μm
• 4.sáv:10,3-11,3 μm
• 5.sáv:11,5-12,5 μm
Az utóbbi években a meteorológiai alkalmazások mellett megnőtt az AVHRR felvételeknek a vegetáció
vizsgálatában betöltött jelentősége. Különösen a vegetáció nagy területű monitoringjára nyújt kedvező
feltételeket. Általában a spektrális csatornák közül a látható fény tartományába eső 1. sávot és a közeli
infravörös 2. sávot használják erre a célra. E két sáv adataiból számítják az ún. vegetációs indexeket. A
vegetációs indexek - egyszerű vegetációs index VIi,j, és normalizált vegetációs index NDVIi,j - a növényzet
jelenlétének kimutatására és állapotának jellemzésére használható, különösen a globális vegetáció
monitoringban. Haszonnövények hozambecslésének modellezésében jó eredményeket kaptak a LANDSAT és
az AVHRR adatok együttes alkalmazásával.

2-1. Egyenlet

2-2. Egyenlet

5. 2.5 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.
Ennek köszönhetően a mikrohullámú berendezések működtetése gyakorlatilag időjárás- és napszak független. A
mikrohullámú berendezések további előnye az optikai sávú berendezésekkel szemben az, hogy meg lehet
választani az érzékelésre használt energia hullámsávját és polarizációját. A hullámforrás és a felvevő
különbözőképpen polarizálható, eszerint HH, VV, HV, VH (H - vízszintes, V – függőleges) típusú felvételezés
lehetséges. A mikrohullámú energia visszaverődését elsődlegesen a felszín geometriai és elektromos
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tulajdonságai, valamint a talaj, a víz, a növényzet és a jég jelenléte befolyásolja. Az energia érzékelésére
használt antenna csak azt az energiát tudja észlelni, amely a besugárzás irányában verődik vissza. 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 energia
mennyiség érkezzen az antennához a visszaverő felületnek a beeső sugarak irányára közel merőlegesnek kell
lennie (2-15. ábra) Ilyenkor a felület világos árnyalatban jelenik meg a felvételen, a más irányban visszaverő
sima felületek pedig sötétnek látszanak (2-16. ábra). A durvább felszín minden irányba szétszórja a hullámokat,
ezért azok szemcsésnek látszó képet alkatnak (2-16. ábra).

2- 15. ábra Mikrohullámú energiát visszaverő felületek

216.
ábra
A
különböző
terepi
objektumok
tipikus
http://gisfigyelo.geocentrum.hu/sarkozy_terinfo/gif/34arad35.gif

visszaverődési

képei

Forrás:

A sugarakat visszaverő felület durvasága mellett a visszaverődést lényegesen befolyásalja a felületet alkotó
anyag elektromos tulajdonsága. A felszíni tárgyak elektromos jellegét a komplex dielektromos állandó fejezi ki,
ami összefüggésben van a tárgyak reflektivitásával és vezetőképességével. A különböző anyagok dielektromos
állandójának értékét nagymértékben befolyásolja a víztartalom. Például a száraz talajok dielektromos
állandójának értéke 3-tól 8-ig terjed, ami 40%-os víztartalom esetén 30-ra emelkedik. A víz dielektromos
állandója 80 körül van. Ez azt jelenti, hogy a nedvességtartalom jelentősen növeli a visszaverődést. A következő
két radarfelvétel ugyanazt a területet mutatja eső előtt és után (2-17. ábra). A víz dielektromos állandója
többszöröse a száraz talajok dielektromos állandójának, így a vegetációmentes talaj felső (néhány cm) rétegének
nedvességtartalom változása kimutatható a radarképeken. A nagyon száraz talajok esetében a hullámhossztól
függően néhány méteres behatolás is lehetséges a talajba.
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2-17. 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 (2-18. ábra). A
terep eltérő magasságából származó eltolódások is jellemzőek a radarképekre (2-19. ábra).

2- 18. 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. Rövidebb
hullámhossz alkalmazása esetén a sűrű növényborítottság erősebb visszaverődést eredményez (Mucsi, L. 2004).

23
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Felvevőrendszerek

2- 19. ábra A domborzat hatása radar felvételezés esetén: a) magassági eltolódások, b) domboldal fordított
helyzetben Forrás: http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/glossary/index_e.php?id=2844
A sima vízfelszín tükörszerűen veri vissza a radarjeleket, így egyáltalán nem vagy csak kevés jel jut vissza az
érzékelőhöz. A tengeri hullámok magasság növekedésével növekszik az érkező jel erőssége. A hóval és jéggel
borított területekről a mikrohullámú energia visszaverődése a hóréteg vastagságától, a jég eloszlásától, korától,
érdességétől és hőmérsékletétől függ.
A mikrohullámú tartományban végzett távérzékelésen belül attól függően, hogy a vizsgált objektumok 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
kibocsátott energia mértéke nemcsak a felszín hőmérsékletétől, hanem a felszín emissziós tulajdonságaitól is
függ. Az ilyen 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 (2-20. 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.
Az aktív mikrohullámú berendezések felvételezésének alapelvét a 2-21. ábra mutatja. Az antenna először adásra
van állítva. 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 gyorsan ismétlődik.
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2-20. ábra Aktív mikrohullámú érzékelő és a tereptárgy közötti távolság meghatározási módja Forrás: Csornai
G.-Dalia O., 1991)

2-21. ábra Aktív mikrohullámú érzékelő általános felépítési és működési vázlata. Forrás: Bajzák D. 1990
A mikrohullámú adatgyűjtés terepen, repülőgépekről és jelentős mértékben műholdakról - képalkotó és nem
képalkotó üzemmódban is - történik. A nem-képalkotó radar egyik formája a pozíciójelző radar (PPI- plan
position indicator). A PPI rendszereket elsősorban az időjárás-előrejelzésben, a légi irányításban, katonai
felderítésben és a navigációban alkalmazzák. 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 nyersanyagkutatásában, térképészetben, erdő- vízkészlet és az infrastruktúra felmérésében. A SLAR
földi feloldóképessége az antenna látószögétől és a kibocsátott impulzus hosszától függ (2-22. ábra). Így a
rövidebb impulzus és kisebb látószög használata növeli a feloldóképességet. Azonban mind az impulzus
rövidítésének, mind az antenna meghosszabbításának fizikai határai vannak, a feloldóképességet csak egy
bizonyos fokig lehet növelni. Viszont ha az érzékelő a visszavert energianyalábon belüli frekvencia változásokat
is tudja mérni (2-22. ábra), akkor a földi feloldóképesség növelhető. Az ilyen mikrohullámú érzékelő
berendezést szintetikus aperturájú radarnak, SAR–nak (Synthetik Aperture Radar) nevezzük.
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2- 22. ábra Radar feloldóképességének ábrázolása: a) valós nyílású radar (SLAR) b) Szintetikus nyílású radar
(SAR). Forrás: Bajzák D. 1990
SEASAT
Az aktív mikrohullámú távérzékelés jelentősége az 1980-os években ugrásszerűen megnövekedett. Kedvező
tulajdonságai miatt egyre nagyobb szerepet játszik a különböző földi erőforrások kutatásában. A műholdas
mikrohullámú távérzékelés a SEASAT rendszer felbocsátásával, 1978-ban kezdődött. A műhold feladata a jég
és a tenger monitoring, valamint a geológiában, a térképészetben és erdőgazdálkodásban alkalmazható
megfigyelések elvégzése volt. Sajnos, az energiaellátó rendszer hibája miatt a műhold csak három hónapig
működött. A műhold 800 km magasságban, közel-poláris pályán mozgott, a lefedett terület szélessége 100 km
volt. A fedélzetén lévő képalkotó SAR felvevőnek 25 m felbontása volt. A tengerfelszín hőmérsékletének, a
szélsebességnek és más légköri adatoknak a mérését többcsatornás radiométer végezte. Az első nagypontosságú
magasságmérő (10 cm) az óceáni áramlásokat, a szélsebességet és a hullámmagasságot mérte.
ERS
Az Európai Földmegfigyelési Program részeként az Európai Űrügynökség (ESA- Europen Space Agency)
elindította az ERS (European Remote Sensing satellite system) programját. Az ERS-1 műhold (1991-től) főleg a
jég és az óceán monitoringját végezte, valamint kihasználva a radar adta lehetőségeket a szárazföldeket és a
partmenti területeket is vizsgálta. Az ERS-1 ismétlődő, globális megfigyelést végez mikrohullámú szenzorai
segítségével. A radar alkalmazása biztosítja a folyamatos mérést az időjárástól függetlenül, ami kiküszöböli a
változó napsugárzási viszonyokat, valamint a felhőborítottságot. Ez a meteorológiában, a tengerállapot
előrejelzésben, a jégmozgás monitoring szempontjából kiemelkedő fontosságú. Az ERS-1 műhold 785 km
magasságban, poláris pályán kering. A képalkotó üzemmódban (SAR) 100 km-es sávban pásztázza a területet.
Pixel méret 25 m. A műhold a képalkotás funkciói mellett több olyan mérést is végez, melyeket korábban
egyetlen műhold sem volt képes. Ezek közé tartozik az óceáni áramlatok, a tenger-jég felszínek tanulmányozása.
A műhold fedélzetén elhelyezett műszerek alkalmasak a szélirány és sebesség mérésére, a tenger-hullámzás
irány, hullám magasság és hullámhossz mérésére, a tenger és a felhők hőmérsékletének mérésére, valamint az
atmoszféra-óceán kölcsönhatások vizsgálatára. Az ERS-1 program folytatásaként 1995-ben bocsátották fel az
ERS-2 műholdat. Az elődjével megegyező műszereket kiegészítették a légkör kémiai összetételét vizsgáló
berendezéssel. Az ERS-2 pályája napszinkron, közel-poláris, az átlagos magassága 780 km. A műhold
visszatérési ideje 35 nap – hasonlóan az ERS-1-hez – de egyes műszerekkel 3 naponta is felvételezhető ugyanaz
a terület. A képalkotó SAR berendezés technikai jellemzőit a 2-13. táblázat tartalmazza.
2- 13. Táblázat ERS-2 SAR technikai jellemzői

Frekvencia

5.3 GHz (C- sáv)

Polarizáció

V-V

Pásztázott terület szélesége

100 km

Pixel méret

25 m
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10 x 1 m

Antenna
RADARSAT

Az első kanadai földmegfigyelő műholdat (RADARSAT-1) 1995-ben bocsátották fel. A RADARSAT
fedélzetén egycsatornás SAR szenzort helyeztek el, mely a fedélzeti számítógép ellenőrzése mellett különböző
üzemmódokban működik (2-14. táblázat). A frekvencia kiválasztásánál a legtöbb hasznosítható információ
nyerése volt a cél. A multifrekvenciális repülőgépes rendszerekkel szerzett tapasztalatok alapján a C – sávot
(7,69 - 4,84 cm) választották, mely a legszélesebb alkalmazási lehetőségeket biztosítja. Az alkalmazott
polarizáció HH. A műhold átlagosan 798 km magasságban kering. A pálya ismétlődési periódusa 24 nap, ami a
széles pásztázási móddal csökkenhető. A 70˚ északi szélesség mentén ebben az üzemmódban naponta
készíthetők teljes fedésű radarképek.

2.2. táblázat - 2-14. Táblázat A RADARSAT-1 különböző üzemmódjai
üzemmód

Lefedett terült
szélessége (km)

Terepi felbontás
(m)

Besugárzási szög

Normál

100

28 x 30

20-49˚

Nagyfelbontású

55

8x8

30-49˚

Szélessávú

150

28 x 30

20-39˚

Teljes szélességű

500

100 x 100

20-49˚

kiterjesztett

75

28x20/28x50

49-60 ˚ /10-23˚

A 2007-ben felbocsátott RADARSAT-2 pályája napszinkron, magassága 798 km. A visszatérési idő 24 nap, a
legszélesebb lefedés esetén 70˚szélességben naponta, az Egyenlítő mentén 2-3 naponta lehetséges ismételt
felvételezés. A műhold SAR berendezésének technikai jellemzői lényegét tekintve hasonlók a RADARSAT-1
berendezéséhez. A szenzor 4-féle üzemmódban 3 - 100 m térbeli felbontású felvételeket képes készíteni.
Különböző terepi felbontású RADAR felvételételek láthatók a 2-23. ábrán. A felvételek által lefedett terület
szélessége 20 km-től 500 km-ig terjed. Minden üzemmódban lehetséges mind vízszintes, mind függőleges
polarizációjú mikrohullámok használata. A térbeli felbontás növelése és a többféle polarizáció a felvételek
felhasználhatóságát növeli. A 2-24. ábrán eltérő polarizációval készített radar felvételek láthatók.

2- 23. ábra Különböző terepi felbontású RADAR felvételek ugyanarról a területről: a) 3 m felbontású, C-sávú
SAR felvétel, b) 25 m felbontású, C-sávú SAR felvétel. Forrás: http://radarsat.space.gc.ca/asc/eng/ satellites/
radarsat2/inf_data.asp
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2- 24. ábra Különbözőképpen polarizált radar felvételek és színkompozit mezőgazdasági területről. Forrás:
http://radarsat.space.gc.ca/asc/eng/satellites/ radarsat2/inf_data.asp
SRTM
Az elmúlt években a műholdas távérzékelő rendszerek mellett több olyan program indult, melynek során az
űrsiklók fedélzetéről történik felvételezés. Ilyen programokhoz tartozik az SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission). 2000 februárjában a NASA és az NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) által végzett
program során az Endeavour űrsikló fedélzetén elhelyezett radarrendszerrel - 11 nap alatt - a Föld felszín kb.
80%-ról digitális domborzati térképeket (DDM) készítettek. A felmérés 60˚ északi, illetve 57˚ déli szélességi
körök közötti területekre terjedt ki. Az 5,6 cm-es hullámhosszúságú radarjelekkel történő felvételezés a radarinterferometrián alapult. A térbeli bázisvonalú interferometria esetén a célterületet egyidejűleg két különböző
állásról (pályáról) mérik fel. A két antenna a jel kibocsátásának és visszaérkezésének időkülönbségét méri. A
fáziskülönbség pontos méréséből megállapítható a jeladó és a tárgy (földfelszín) távolsága. A jeladó helyzetének
ismeretében elkészíthető a felszín topográfiája. Az SRTM program keretében használt űrsikló nyitott rakterében
lévő fő antenna egy C- és X-sávú jel kibocsátására és fogadására volt képes, azonkívül az antenna pozícióját
mérő berendezést is tartalmazott (2-25. ábra). A külső antenna egy 60 m hosszúságú tartószerkezet végén
helyezkedett el . A felméréseket két eltérő terepi felbontásban végezték, ennek megfelelően a digitális
domborzatmodell két felbontásban készült el: a pontosabbnak 1 szögmásodperc, a kevésbé részletesnek 3
szögmásodperc a felbontása. 2003-tól a 3 szögmásodperc felbontású modellek az interneten bárki számára
elérhetők. Elérés: http://edcsgs9.cr.usgs.gov/ pub/data/srtm

2- 25. ábra. Az Endeavour űrsikló az űrben és az SRTM antennáinak elhelyezkedés vázlata. Forrás:
http://www.goldensoftware.com/newsletter/Issue52s.shtml
,
http://directory.eoportal.org/pres_SRTMShuttleRadarTopographyMission.html
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6. 2.6 A távérzékelési felvevő rendszerek fontosabb
jellemzői
A távérzékelési felvevő rendszerek értékeléséhez, a felvételek kiválasztásához, a különböző alkalmazásokhoz
alap információt és segítséget a szenzorok i 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 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 nyomonkövetésére 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.

7. 2.7 Összefoglalás
A tananyag elsajátítása után Ön megismerte a távérzékelésben használt képalkotás módszereit, eszközeit és az
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. 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!
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3. Mi a többsávos felvételen egy-egy pixel értékének (pl.74) fizikai jelentése?
4. Mi a különbség a pankromatikus, multispektrális és hiperspektrális felvételezés között?
5. Pásztázó letapogató rendszerek jellemzése különös tekintettel a lineáris sor elrendezésű letapogatókra
(pl.SPOT).
6. Multispektrális mechanikus letapogatók jellemzése (pl.LANDSAT).
7. Mondjon példát a hiperspektrális felbontású műholdas szenzorokra és sorolja fel az alapjellemzőit!
8. Foglalja össze az aktív mikrohullámú berendezések működésének alapjait (elektromágneses energia,
légkörhatás, képalkotás)!
9. Foglalja össze az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) program célját és a megvalósítás eredményeit!
10.
Mondjon példát az erőforrás kutatásban és globális Föld megfigyelésben használt aktív és passzív
szenzorokra!
11.

Milyen szenzorok képesek a DDM előállításához szükséges adatokat gyűjteni?

12.

A tananyag alapján töltse ki a következő táblázatot!

QUICKBIRD Landsat 7
Pan,
ETM
multispektrális

SPOT 5 Pan, Landsat 5
multispektráli MSS
s

Térbeli
felbontás
Időbeli
felbontás
Radiometriai
felbontás
Területi lefedés
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