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Az egyes fejezetek szerzői: 

Mika János: 3., 8., 9., 13. fejezet, Bevezetés… és Olvasmány 

Utasi Zoltán: 2., 7. és 10. fejezet 

Biró Csaba: 4., 5. és 6. fejezet 

Pénzesné Kónya Erika: 11. és 12. fejezet 

I.Bevezetés 

A „Műholdakról távérzékelt adatok feldolgozása és hasznosítása” c. tárgy elsősorban a földrajztanár, 

informatika tanár és a később (2011-ben) induló biológia tanár szakos hallgatók oktatását célozza. A frissen 

(2010 őszén) indult MA képzések során az első két tárgy tanárszak hallgatói már át is estek az első féléves 

képzésen. Vizsgajegyeik alapján elégedettek lehettünk (4,0-es átlag), egyetlen szomorúságunk volt, hogy 

matematika tanár szakos hallgatók egyáltalán nem jelentkeztek. Emiatt, no és a biológia tanár szak örvendetes 

beindulása okán a matematikus fejezeteket elhagytuk, s helyette a biológia és az informatika fejezetek számát 

növeltük. 

A tantárgy tanításának alapelvei és céljai: 

A címben jelzett technikával kapcsolatos releváns ismeretek átadása a földrajz-tanár, az informatika- és a 

biológia tanárszakok hallgatói, eljövendő tanárok számára. A kurzus bemutatja a hozzáférhető óriási adattömeg 

feldolgozásának informatikai támogatását, az ebben segítő-, és a hasznosításhoz szükséges statisztikus, 

térinformatikai és numerikus módszereket, valamint a felszín, a légkör és az óceánok állapotának és 

fejlődésének megfigyelése érdekében kidolgozott sokféle alkalmazást. A kurzusban az élő felszín-, a légkör-

összetétel, valamint az időjárási folyamatok megfigyelését a földrajz mesterképzésben elvárható arányos 

felkészültséghez igazítjuk, elsősorban a mögöttes folyamatok tekintetében. 

A tantárgy főbb tematikai csomópontjai: 

A tárgy kétféle típusú információt, kétféle megközelítést elegyít. Az egyik csoport a műholdas 

információszerzés, információtárolás és képfeldolgozás eljárásai tartoznak, a másik csoportba pedig az 

alkalmazások. Mindkét témakör kb. egyenlő mértékben 6-6 dupla órát tölt ki, támaszkodva a TTK D épületében 

installált saját műholdvételre és feldolgozó egységre. 

A képzés 12 órájának tartalma (fejezetbeosztása) a következő: 

I. Technikai és informatikai alapok: 

1. Műholdak a Föld körül 

2. A távérzékelés fizikája 

3. A műholdas távérzékelés informatikai alapjai (I) 

4. A műholdas távérzékelés informatikai alapjai (II) 

5. A műholdas távérzékelés informatikai alapjai (III) 

6. A műholdfelvételek elemzése térinformatikai módszerekkel 

II. A műholdakról nyerhető információ 

7. Időjárási megfigyelések 

8. Levegőkémiai megfigyelések 

9. A felszín morfológiai jellemzőinek vizsgálata 



   

 2  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

10. A növényzet, mint objektum szerepe a távérzékelésben 

11. Biodiverzitás, kártevők, állatvilág 

12. Meteorológiai műholdak a klímaváltozás kutatásában 

A fenti témákat egy olvasmány is színesíti, a METEOSAT műholdakról és információikról. 

A képzés módszerei: 

Előadás, Internetes szemléltetés, gyakorlat a műholdvevő helyiségben. 

Követelmények, a tanegység teljesítésének feltételei: 

Szóbeli vizsga, döntően a bemutatott ábrákból készített, vagy azokhoz hasonló képi válogatások felismerése, 

magyarázata és a kapcsolódó kérdések megválaszolása. A különböző szakokról érkező hallgatók számára a 

vizsga választhatóan vagy az információszerzésből, vagy az alkalmazásokból, vagyis a teljes tananyag feléből 

fog állni. A vizsga előre láthatóan nem papíron, hanem a hallgatók notebookján történik. Ez a megoldás 

lehetővé teszi, hogy a hallgatók egymástól független feladatok alapján adjanak számot felkészültségükről. 

II.Műholdak a Föld körül 

A fejezet első részében áttekintést nyújt a műholdas távérzékelés központi kérdését jelentő távérzékelési 

technikákról, azok paramétereinek összefüggéseiről, majd bemutatja a berendezések működtetéséhez szükséges 

földfelszínen és a világűrben elhelyezkedő egységeit azok főbb szerkezeti elemeit. 

1.  1. A távérzékelés alapjainak áttekintése 

Az alfejezet bemutatja a szenzorok működési alapelvét, előnyeiket és hátrányaikat, lehetséges alkalmazási 

módjaikat. Kitér a felhasználhatóságot alapvetően meghatározó felbontás összefüggéseire. (Az elektromágneses 

spektrum fizikai jellemzőinek ismertetése a későbbi fejezetekben történik.) 

A felvételezés történhet aktív vagy passzív érzékelő rendszerekkel. Az aktív rendszerekben a műhold által 

kibocsájtott jelek a célobjektumról visszaverődve kerülnek vissza (pl. földfelszín radarral történő felmérése). A 

passzív rendszerekben a felszínről érkező elektromágnesen hullámtartományok detektálása történik meg. Ez 

lehet a felszín által visszavert, vagy kibocsájtott sugárzás is. (Felszín alatt nemcsak a földfelszínt értjük, hanem a 

vízfelületeket, felszín alatti jelenségeket és a légkör egyes elemeit is). 

Az elektromágneses energia érzékelése történhet hagyományos fotografikus eljárásokkal (fényérzékeny emulzió 

bevonatú felületekre) vagy elektronikus szenzorokkal (melyek elektromos jellé alakítják át a fényenergia 

változásokat). 

A hagyományos eljárások előnye az egyszerűségükben és olcsóságukban rejlik, de műholdakról való 

visszajuttatásuk már nehezen megvalósítható lenne, így elsősorban a légifényképezésben használatos (bár a 

digitális technika itt is egyre jelentősebb teret nyer). 

A digitális módszerek fejlettebb technikai hátteret igényelnek, viszont érzékenységük jóval szélesebb 

tartományra terjed ki s a mérési eredmények – elektronikus jelek formájában –egyszerűen eljuttathatók a 

felhasználókhoz, így a műholdakban szinte kizárólag ezekkel a rendszerekkel találkozhatunk. 

A távérzékelésben fénykép alatt kizárólag a hagyományos eljárásokkal készült felvételeket értik, míg a kép 

(image) sokkal általánosabb értelmű, mindenféle eljárással készült felvételezés eredményére használatos 

kifejezés. 

1.1.  1.1 A digitális képrögzítés módszerei 

A kamerarendszerek 

A kamerarendszer, vagy másként az azonnali képkészítő (framing) rendszer egy ún. keretező rendszer, ami azt 

jelenti, hogy a vizsgált terület egészéről egyszerre készül felvétel. Ide tartoznak a digitális fényképezőgépek és a 
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videokamerák (melyek műholdas változatai alapelvükben megegyeznek a köznapi változatokkal, „mindössze” 

minőségükben vannak jelentős különbségek. 

Pásztázó rendszerek 

A pásztázó rendszerekben a felvételezés egy egyszerre kicsiny területet lefedő szenzorral történik, mely mintegy 

végigseper a teljes területen, s a végső kép ezek összességéből jön létre. Pixelnek nevezzük ezen legkisebb 

egységet, mely további részekre már nem bontható s – koordinátái mellett – egy értékkel adható meg. Az egy 

pixel által lefedett (kijelölt) terület méretét nevezzük térbeli felbontásnak (általában az oldalhosszakkal 

megadva, pl. 50x50 m), alakja pedig – a Föld görbületéből adódóan – változó. 

A felvételezés során lefedett területet két értékkel adható meg: 

1. Teljes látómező (AFOV – Angular Field Of View): az a szögtartomány, amelyben a szenzor egy darab kép 

készítése során végigpásztázza a területet. 

2. Pillanatnyi látómező (IFOW – Instantaneous Field Of View): az egy pixelre jutó látószög. 

Például, ha a detektor IFOW-ja 1 mrad és a szenzor 10 km magasságban található, akkor a nadírpontban 

(függőlegesen a műhold alatt) a felszíni felbontás 10x10 m. 

A szenzoron keletkező elektromos jel erőssége egyenesen arányos a beérkező fény mennyiségével, mely a 

területről kibocsájtott fény mennyiségével egyenesen, a pásztázás időtartamával pedig fordítottan arányos. A 

pásztázás jellege alapján megkülönböztethető keresztsávos, köríves, sávmenti és oldalra tekintő típus (2.1 ábra). 
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2.1 ábra: A különböző pásztázó rendszerek felépítése és működésük (Mucsi L. 2004) 

Keresztsávos pásztázás 

Gyakori képkészítési mód, melynek során a földfelszínről érkező fénysugarak először egy forgó főtükörre 

jutnak, majd további lencserendszereken keresztül a detektorra. A főtükör tengelye merőleges a repülés 

irányára, forgási sebessége állandó, a felvételezés egyszerre egy sáv mentén történik. A módszer előnye 

egyszerűsége, hátránya viszont a térbeli felbontás változásából adódik. Ugyanis a Föld görbülete miatt a 

pásztázás szélei felé haladva nő az egységnyi látószögre jutó terület mennyisége, vagyis csökken a felbontás, 

másrészt az egyenesen (csíkként) megjelenő felvételi sávok valójában íves földfelszíni területeket jelentenek, 

így ennek utólagos geometriai korrekciójára van szükség. 

Köríves pásztázás 

A forgó tükör és a detektáló egység az előzőhöz hasonló szerkezetű, azzal a lényeges különbséggel, hogy a 

főtükör tengelye függőleges. Ennek következtében a felvételezés mintegy előre, a mozgás irányába tekint 

(hátrafelé nem történik detektálás). A módszer nagy előnye, hogy mintegy követi a Föld görbületét, így az 

egységnyi látómezőre jutó földfelszín is azonos, vagy másként megfogalmazva a térbeli felbontás állandó. 

Hátránya viszont, hogy az adatfeldolgozó rendszerek általában a függőleges és vízszintes elrendeződésű 
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raszteres felvételek elemzésére alkalmasak, így a kapott köríves elrendeződést először bonyolult geometria 

korrekciónak kell alávetni. A köríves pásztázás felvételezési ideje sokkal rövidebb, mint a keresztsávosé. 

Sávmenti pásztázás 

Az előző két módszer esetén az egységnyi területre jutó felvételezési idő meglehetősen kevés. A felbontás 

növelése érdekében célszerű a tükörrendszer kiiktatása és egy detektorsor kialakítása (lényegében az érzékelők 

megsokszorozása). A sordetektor iránya merőleges a repülés irányára, a felvételezés egyszerre széles sávban 

történik. Ezt a rendszert toló-seprő (push-broom) technikának is hívják, s gyakori az újabb berendezések esetén. 

Oldalra tekintő pásztázás 

Az előző három rendszer főként nadírirányban készít felvételeket, míg ez a módszer a repülés irányához képest 

oldalra érzékel. Általában az aktív rendszerekben használják. 

2.  2. A felbontás kérdése 

A felbontás alatt az egységnyi földfelszínről érkező adat mennyiségét értjük, mely három összetevőből áll: 

térbeli, időbeli és spektrális felbontás. 

2.1.  2.1 Térbeli felbontás 

A térbeli felbontás a képelemek (pixelek) méretét, illetve az azt reprezentáló földfelszíni terület méretét jelenti. 

A Föld görbülete miatt ezek mérete a nadírpontban (a függőleges rálátás helyén) a legkisebb, alakjuk közel 

szabályos, míg a látótér szélei felé haladva méretük megnövekszik, és alakjuk szabálytalanná válik. Ezért a 

felbontás értékét e két szélsőértékkel egyaránt jellemzik. A technikai fejlődés következtében a pixelméret 

jelentősen csökken. A néhány évtizeddel ezelőtti néhány kilométeres értékek mára már egy méter alá 

csökkentek. 

A térbeli felbontás, az egy keringés során egyszerre lefedett sáv és a keringési magasság szorosan összefüggnek. 

Alacsonyabb pálya esetén a felbontás növelése egyszerűbben megoldható, hiszen egységnyi látószögre kisebb 

terület jut; viszont csökken (keskenyebbé válik) a lefedett sáv. A minél nagyobb felbontás természetesen az 

alkalmazások döntő többségénél kívánatos lenne, ennek viszont gátat szabnak a következő tények: 

1. A pixelméret csökkentésének egyrészt az optika teljesítőképessége szab határt, másrészt a területegység 

csökkenésével arányosan csökken a szenzorba jutó sugárzás mennyisége, így annak érzékenysége is 

korlátozó tényező. 

2. Alacsony pályán az előző probléma orvosolható lenne, viszont ez esetben csökken az egyszerre 

felvételezhető földfelszíni sáv szélessége (mivel a peremen már nagyon éles a rálátási szög), valamint a 

műhold nagyobb sebessége miatt csökken a felvételezési idő. 

3. Az előző két probléma bizonyos szintű technikai megoldása esetén is korlátozó tényező az adattárolás és 

továbbítás korlátozott volta. 

Alapvetően a felhasználás célja dönti el az optimális térbeli felbontást. 

2.2.  2.2Időbeli felbontás 

Az időbeli felbontás alatt egy adott területről, két egymást követő felvétel készítése között eltelt időt értjük. 

Alapvetően itt is a felhasználás célja határozza meg a kívánt értéket. Geostacionárius műholdaknál elméletileg 

csak a szenzorok műszaki lehetőségei szabják meg a felbontást (lényegében valós idejű felvételezés is 

lehetséges), míg alacsonyabb pályán a keringési magasság határozza meg azt: a földfelszínhez közelebb 

nagyobb a műhold sebessége, így az újralátogatás ideje is rövidül (mely természetesen függ még az inklináció 

értékétől is). 

2.3.  2.3Spektrális felbontás 

Spektrális felbontás alatt azon sávszélességet értjük, melyen az érzékelés folyik. Ezen belül az érzékelés 

történhet a teljes spektrumon egyszerre (azaz pánkromatikusan, mint pl. az emberi szem, köznapi digitális fotó 
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esetében), vagy több tartományra bontva, kisebb sávokban, mely utóbbi lehet multispektrális (3-20 sáv) vagy 

hiperspektrális (20 sáv fölött). 

A sávszélesség (és számuk) meghatározásánál két szempontra kell figyelemmel lenni. Egyrészt a spektrális 

felbontás növelése (s ennek következtében a sávszélesség csökkentése) megnöveli a lehetséges felhasználási 

lehetőségeket. Ennek oka, hogy a különböző jelenségeknek más-más tartományokba esnek a kibocsájtás 

maximuma(i) (pl. a növényzet állapotának felméréséhez a látható fény mellet az infravörös tartományok 

alkalmasak), többféle kompozitkép készíthető. Másrészt a csökkenő sávszélesség komoly technikai problémát 

vet föl: ennek következtében csökken az egységnyi területről beérkező fény mennyisége, így a detektálás 

érzékenyebb szenzorokat vagy hosszabb felvételezési időt kíván. 

Műszakilag a spektrális felbontás növelése alapvetően kétféle módon valósítható meg. Az egyik lehetőség egy 

szenzor alkalmazása és a bejutó sugárzás szelektálása (szűrők alkalmazásával), ez azonban gyors felvételezést 

kíván, hiszen a műhold folyamatos elmozdulása mellett biztosítani kell, hogy az egyes sugárzási 

tartományokban ugyanarról a területről készüljön felvétel. Ez viszont a bejutó összsugárzás mennyiségét 

csökkenti, így a detektálás hatékonyságát is. A másik lehetőség minden egyes tartományhoz külön-külön 

szenzor alkalmazása. Ennek előnye, hogy egy adott területről egy időben készül több hullámsávban a felvétel, 

melyre hosszabb idő is jut így, mint az előző módszernél, Hátránya viszont a megnövekedett hely-, energia-, 

tárolási- és feldolgozási kapacitásigény. A két módszert összevetve elmondható, hogy a második eljárás nyert 

inkább teret. 

2.4.  2.4A felbontás paramétereinek összefüggései 

A három felbontási paramétert összevetve elmondható, hogy összefüggnek: közülük egyet növelve a másik 

kettő általában csökken: ennek műszaki okai vannak. Vegyük például a következő esetet: a cél a minél nagyobb 

térbeli felbontás (pl. felszínborítottság térképezése, erőforrás-kutatás, stb. esetén). Ebben az esetben a 

műholdnak alacsony pályán kell mozogni (az előzőekben ismertetett detektálási problémák miatt), az ezzel 

együtt járó nagyobb keringési sebesség miatt viszont csökken az egységnyi területre jutó felvételezés ideje, mely 

pl. a spektrális felbontás csökkentésével küszöbölhető ki. Ezzel párhuzamosan – az inklinációtól függően – 

növekszik az újralátogatási idő is, azaz csökken az időbeli felbontás is. Tehát mindig az adott cél és a műszaki – 

gazdasági lehetőségek által meghatározott kompromisszumok határozzák meg ezeket a paramétereket. Például a 

meteorológiai alkalmazások esetén a fő cél az időbeli felbontás növelése, melyet általában geostacionárius 

műholdakkal oldanak meg. Ez viszont – a nagy magasság miatt – a térbeli felbontás rovására megy. Másrészt a 

nadírponttól távolodva jelentősen torzul a felvételezés geometriája, mely csökkenti a térbeli kiterjedést. Így 

természetesen egy darab műholdról nem monitorozható az egész Földfelszín. Amennyiben minden téren nagy 

felbontás szükséges, az egyedüli megoldás több, egymással összehangolt pályán mozgó műhold alkalmazása. 

3.  3.A távérzékelési rendszerek műszaki 
paramétereinek áttekintése 

A műholdas távérzékelés rendszerek alapvetőn két részre oszthatók: a földi és a világűr szegmensre. A földi 

elemek jelentik a műholdak pályára állításához, követéséhez és adatfeldolgozáshoz szükséges berendezéseket 

(pl. indítóállomások, követőállomások), míg a világűrbe a műholdak kerülnek. 

3.1.  3.1Földi szegmensek 

A földi kiszolgáló berendezések helyszínének kiválasztásában fő szempontja a műszaki alkalmasság. A cél a 

műholdakkal való összeköttetés minél nagyobb üzembiztonsága és lehetőség szerint a kapcsolat minél hosszabb 

időtartama. Kétféle időtartam különböztethető meg: 

1. Kapcsolat időtartama (contact time): azon időtartam, amíg a műhold és a földi szegmens képes 

kommunikálni egymással. 

2. Letöltési időtartam (download time): az adatok műholdról való letöltésének ideje. 

A letöltési idő rövidebb, mint a kapcsolat ideje, mivel a keringési pályának csak egy rövidebb szakaszán 

lehetséges az adatok biztonságos letöltése. Ennek oka például, hogy a horizont közelében tartózkodó műhold 

jele több utat tesz meg a földfelszín közelében, így nagyobb az esélye a jel zavarásának is. 
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A műholdkövető állomásokat lehetőség szerint sűrűn lakott területektől távol helyezik el, ugyanis a kisebb 

emberi aktivitás miatt a jelzavarás valószínűsége is kisebb. Másrészt a poláris területek is alkalmasabbak: ennek 

oka, hogy egy pólus környéki pályán mozgó műhold (a többség ezek közé tartozik) keringési periódusonkénti 

pályái is közel kerülnek egymáshoz (pl. 90°-os inklinációnál mindig áthalad a póluson), s így abban az esetben, 

ha az egyik keringési periódus során az adatok letöltése meghiúsul, a következő során még mindig elég közel 

lesz a bázis-állomáshoz a sikeres művelet érdekében. 

Az Európai Űrügynökség (ESA) fontosabb állomásai a Kanári-szigeteken (Las Palmas) és Norvégiában (Kiruna 

és Spitzbergák) vannak. (S nem utolsósorban az adott terület politikai helyzete is lényeges szempont lehet, 

hiszen a napjainkban sajnálatosan megerősödött terrorizmus célpontjai lehetnek – viszonylag kis rombolással 

óriási károkat lehet okozni.) 

A műholdak pályára állítása bonyolult és rendkívül költséges művelet, erre mindössze néhány ország képes. A 

starthely kiválasztását a földrajzi adottságok határozzák meg leginkább (alacsonyabb földrajzi szélességről 

könnyebb – és így olcsóbb is – a fellövés, másrészt a terület politikai jellemzői is lényeges súllyal szerepelnek. 

Az ESA a Francia Guyana (Kourou) állomását használja főként. 

3.2.  3.2Műholdak paraméterei 

A műholdak pályaadatai 

A műholdak pályája a következő értékkel adható meg: 

1. A (földfelszíntől mért) magasság 

2. A keringési sík egyenlítővel bezárt szöge (inklináció) 

3. Az – előző kettővel szoros összefüggésben lévő – keringési idő 

4. Újralátogatási idő: egy adott pont feletti ismételt áthaladás 

Pályamagasság 

Minden érték a kívánt felbontás (későbbiekben ismertetésre kerülő) paramétereinek megfelelően kerül 

meghatározásra. 

Pályamagasság alapján három csoportba oszthatók: 

1. Alacsony földkörüli pálya (LEO – Low Earth Orbit): 0-2000 km 

2. Közepes földkörüli pálya (MEO – Medium Earth Orbit): 2000-35768 km 

3. Magas földkörüli pálya (HEO – High Earth Orbit): 35768 km (geoszinkron pálya) fölött 

A pálya a körtől az ellipszisig terjedhet. 

Inklináció 

Az inklináció értéke a műhold pályájának a Föld egyenlítői síkjával bezárt szöge, mely direkt irányban (az 

óramutató járásával ellentétesen) értendő. Ezen érték egyben meghatározza a vizsgált földfelszín kiterjedését is, 

mivel ez az Egyenlítőtől mindkét irányban az inklináció értékének megfelelő szélességi körökig terjed. Például 

30°-os érték esetén nagyjából a térítők által határolt, trópusi öv vizsgálható. 

0°-os inklináció esetén a műhold az Egyenlítő síkjában mozog. A keringési időt megfelelően megválasztva 

elérhető, hogy a Föld és a műhold szögsebessége azonos legyen, azaz mindig a földfelszín egy bizonyos pontja 

fölött helyezkedik el (a felszínről nézve az égbolt egy pontjában „áll”). Ez az ún. geoszinkron, vagy más néven 

geostacionárius pálya, mely 35900 km-es magasságban valósítható meg. Ezen pálya előnye, hogy egy adott 

területről állandó megfigyelést tesz lehetővé, így kiválóan alkalmas a gyors változások monitorozására. Ilyenek 

pl. meteorológiai műholdak, de más, földfelszíni folyamatok (pl. erdőtüzek) nyomon követésére is alkalmas. A 

hátránya viszont a korlátozott térbeli felbontóképesség: ennek oka egyrészt a földfelszíntől való nagy 

távolságból adódik, másrészt a nadírponttól távolodva (a Föld görbülete miatt) növekszik és torzul az egy 

szenzorra jutó terület nagysága és mérete. 
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Amennyiben az inklináció 0°-nál nagyobb, a műholdak a földfelszínhez képest egy szinusz-szerű görbével 

jellemezhető látszólagos utat tesznek meg, melynek során minden keringési periódusban más-más ponton 

metszik az Egyenlítőt (2.2 ábra és 2.1 animáció). A sodródásnak (drift) nevezett jelenség miatt a lefedett terület 

„elcsúszik”, az inklinációtól és a pályamagasságtól függően kelet vagy nyugat felé. 

 

2.2 ábra: A műholdpálya földfelszíni vetülete 

ERICC-constellation1.avi 

2.1 animáció: Egy elméleti, retrográd keringésű műhold pályája 

0°-90° közé eső pályasík esetén a műhold DNy-ÉK irányban halad. Kétszer metszi az egyenlítői síkot, ebből az 

északi féltekére történő átlépését felszálló csomónak, a déli féltekére történőt pedig leszálló csomónak 

nevezzük. 

Megfelelő repülési pályát választva (általában 1000 km alatti magassággal és 80-100 perces keringési idővel 

kalkulálva) elérhető, hogy a műhold mindig azonos – helyi – időben tartózkodjon egy adott pont felett, ez az ún. 

napszinkron pálya. Ennek előnye, hogy a felvételek összehasonlíthatóak, hiszen – első megközelítésben – a 

fényviszonyok mindig azonosak. Hátránya viszont a hosszú újralátogatási idő. Alaposabban körüljárva a kérdést 

viszont elmondható, hogy az azonos időpontban történő újralátogatás sem biztosítja az azonos megvilágítási 

feltételeket, hiszen például a Nap deklinációjának éves járásából adódó delelésmagasság-változás is 

befolyásolja. 

A 90° körüli inklináció a kvázipoláris (közel poláris) pályát jelenti. 

90°-180° közötti inklináció esetén a műhold mintegy szemben halad a Föld forgási irányával, ezért nevezik 

másképpen retrográd pályának is. 

Keringési idő 

A pályamagasság és a műhold sebessége a Kepler-törvények értelmében fordítottan arányos, azaz 

alacsonyabban gyorsabban haladnak. Értéke a 24 óra (geoszinkron) és egy-két óra között lehet. 

A műholdak szerkezete 
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Az 2.3 ábra és 2.2 animáció egy elméleti műhold fontosabb szerkezeti elemeinek áttekintő sémája, a burkolat 

eltávolítása után. Ahhoz, hogy a szenzorok megfelelően működjenek, több alrendszer összehangolt működésére 

van szükség, melyek megtervezésénél és kialakításánál alapvető szempont a gazdaságosság és célszerűség. 

Értve ez alatt azt, hogy a felhasználó igényeit összhangba kell hozni a műszaki és pénzügyi lehetőségekkel, 

biztosítani kell a berendezés minél hosszabb ideig tartó, zavartalan működését. A műholdak méretében és 

struktúrájában természetesen igen jelentős eltérések lehetnek, de alapvető alrendszereik a következőkben 

bemutatásra kerülő sémával leírhatók. 

 

2.3 ábra: Egy műhold főbb szerkezeti elemei 

(1. vázszerkezet, 2. magasság- és pályakontroll, 3. energiaellátás, 4. hőszabályozás, 5. szenzorok és adatkezelés, 

6. meghajtás) 

Mein Film.wmv 

2.2 animáció: Egy műhold főbb szerkezeti elemei 

Vázszerkezet 

A vázszerkezetnek alapvető feladata a további alrendszerek stabil rögzítése. Elvárás a nagyfokú stabilitás 

(hiszen a fellövés során ható jelentős erőknek is ellen kell állnia), másrészről a kis súly. Ezt a feladatot 

különleges ötvözetek használatával oldják meg. Léteznek előre gyártott platformok, melyek jelentős 

költségcsökkentést eredményeznek, de sokszor nem kerülhető meg az egyedi szerkezet alkalmazása. A váz 

alakjának lehetőség szerint olyannak kell lennie, hogy a hordozóeszköz rakterét minél gazdaságosabban 

használja ki. Az 1.3 ábrán bemutatott, trapéz keresztmetszetű alak például lehetővé teszi egyszerre több (jelen 

esetben 8 darab) műhold pályára állítását. 
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A vázszerkezet burkolatának kettős elvárásnak kell megfelelnie: egyrészt kellőn könnyű legyes, ugyanakkor 

stabil, ellenálló is. Biztosítania kell a belső részek védelmét, például a sugárzás, mikrometeoritok és 

hőmérsékleti szélsőségek tekintetében. 

Magasság- és pályakontroll 

A szakterminológiában az angol kifejezéssel AOCS-nak (Altitude and Orbit Control System) rövidített 

magasság- és pályakontroll berendezések gondoskodnak a műhold pályára állítása után annak megfelelő 

helyzetéről, mely jelenti egyrészt a keringési paramétereket, másrészt a felszínhez viszonyított megfelelő 

pozíciót. 

A régebbi műholdak jórészt még nem, vagy csak igen korlátozottan rendelkeztek a pályamódosításhoz 

szükséges meghajtási rendszerrel. Így a pályára állítás pontossága kulcsfontosságú volt, mivel a későbbiekben 

már nem volt lehetőség a korrigálásra. Újabban már rendelkeznek – igaz, korlátozottan – hajtóművel, melynek 

üzemanyaga általában az igen veszélyes hidrazin. 

A keringési pályán arról is gondoskodni kell, hogy a szenzorok a megfelelő irányba (a nadírpontba) nézzenek. 

Kétféle stabilizálással oldható meg ezen feladat. A – főképpen régebben alkalmazott – megoldás az egy tengely 

mentén történő stabilizálás. Ehhez a műholdat hossztengelye körül forgásba hozták. A módszer előnye, hogy 

külön – aktív – beavatkozást (pl. meghajtást) a későbbiekben már nem igényel. Hátránya, hogy a felvételezés 

korlátozott, hiszen a forgás során csak a Föld felé néző pozícióban lehetséges. 

A modern rendszereket már három tengely mentén stabilizálják, a megfelelő pozíciót folyamatos korrekciókkal 

(pl. fúvókákkal) biztosítják. Előnye a folyamatos felvételezés lehetősége, hátránya az üzemanyag-igénye. 

Mindezek ellenére is felléphet az ún. billegés, azaz a műhold a nadírponthoz képest elmozdul, de ez egy 

bizonyos értéket azonban nem haladhat meg. 

Energiaellátás (EPS – Energy Propulsion System) 

A szakterminológiában az angol kifejezéssel EPS-nek rövidített energiaellátási rendszer biztosítja a műhold 

működését. Két fő összetevője az energiatermelés és az energiatárolás. 

Az energiatermelés a Nap energiáját felhasználó, a fényt egyenáramú elektromossággá alakító napelemekkel 

történik. Ezek mérete és elrendezése a berendezések összenergiaigényétől függ. Nyilvánvaló, hogy ezek 

összfelülete arányos a megtermelt energia mennyiségével, de nem ez az egyedüli szempont: sokat számít az 

elrendezésük is. A napelemek elhelyezésének legegyszerűbb módja a műhold felületének beborítása, viszont ez 

csak korlátozott méretű területet jelent. Nagyobb energiaigény esetén szükség van kiálló, a vázhoz rögzített 

panelekre („szárnyakra”), melyeket viszont a fellövés során összehajtogatott állapotban vannak, s űrbéli 

kihajtogatásuk sokszor okozott már gondot. Nem elegendő azonban csupán a napelemek megfelelő összfelülete, 

gondoskodni kell annak megfelelő helyzetéről is. Könnyen belátható ugyanis, hogy a nadírba tájolt műhold a 

Naphoz képest folyamatosan változtatja pozícióját, így a napelemeket egyre kisebb szögben – e végül egyáltalán 

nem – éri a napsugárzás, mely jelentős ingadozásokat okozna az energiaellátásban. Alapvetően kétféle módon 

oldható meg a probléma. A vázhoz csatlakoztatott panelek – kis elektromotorok segítségével – a megfelelő 

irányba állíthatók. A vázat borító napelemek esetén erre nincs lehetőség: az egyedüli megoldás a kapacitás 

túlméretezése, azaz egyszerűen fogalmazva: amennyiben az egész felületet beborítják, az energiatermelés 

biztosított, hiszen valamelyik irányból csak megvilágítja a Nap. 

Mindezek mellett a műhold pályájának felén a Föld árnyékában nem képes energiatermelésre. Ezért is alapvető 

fontosságú a megfelelő kapacitású energiatárolás. Ezen akkumulátoroknak óriási igénybevételt kell kibírniuk: 

például egy 120 perces keringési alatt 60 percig töltődnek, majd ugyanennyi idő alatt teljesen lemerülnek; 

mindezt naponta 12-szer. Az átlagos, több éves elvárt működési időt tekintve könnyen belátható, hogy 

hétköznapi akkumulátorainknál mennyivel nagyobb igénybevételnek kell megfelelniük. 

Hőszabályozás (TCS – Thermal Control System) 

A hőszabályozás feladata a megfelelő üzemi hőmérséklet kialakítása. Az eltérő berendezések nagyon különböző 

hőmérsékleti optimumon működőképesek, s a világűr hidege, valamint a napos oldal felmelegedése is komoly 

kihívások elé teszi ezen rendszereket. 

A hőszabályozás jelentheti a berendezések hűtését vagy fűtését, melyek aktív vagy passzív rendszerekkel 

valósíthatók meg. A legegyszerűbb passzív rendszerek az ún. radiátorok, melyek lényege, hogy a műhold 

burkolata alatt hőcserélő rendszer működik: a napsütéses oldalon felmelegedő folyadékot átvezetik az árnyékos 



   

 11  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

oldalra. Előnye az egyszerűsége és minimális többletenergia-igénye, hátránya a korlátozott hőmérsékleti 

tartomány. Az aktív rendszerek fűtő- vagy hűtőberendezései már lényegesen szélesebb intervallumú temperálást 

tesznek lehetővé, viszont nagyon energiaigényesek. 

Szenzorok és adatkezelés (DH + TT&C – Data Handling and Telemetry Tracking and Control) 

A telemetria feladata a műhold és a földi állomások közötti kapcsolattartás. Ennek során történik meg egyrészt a 

repüléshez szükséges adatok továbbítása, másrészt az adatok letöltése. A két feladat más-más prioritásokat 

igényel: a navigáció adatmennyisége kisebb, viszont kulcsfontosságú a kapcsolat biztonsága, míg ezzel szemben 

a távérzékelt adatok letöltése nagyobb volumenű, időszakos feladat. Egyszerűen szólva kisebb probléma a 

mérési adatok egy részének, mint magának a műholdnak az elvesztése. Ennek megfelelően a kommunikáció is 

különböző rádióhullám-tartományokban zajlik (előbbi az X, utóbbi az S csatornán). 

A mérések során rövid idő alatt óriási adatmennyiség keletkezik, ezért ezek gyors, jelentős kapacitást igénylő 

tárolására nagy hangsúlyt fektetnek. A fedélzeti berendezések korlátozott mérete, a rendelkezésre álló energia 

szűkössége látszólag szemben áll a minél biztonságosabb adattárolás elvárásával: ugyanis előfordul, hogy a 

műhold és a bázisállomás között az áthaladás idején nem jön létre kapcsolat, s így a következő keringési 

periódusig meg kell őrizni az adatokat, miközben természetesen újabbak is keletkeznek. Kompromisszumos 

megoldásként általában 2-3 keringés időtartamára tárolódnak el az adatok, majd felülíródnak az újabbakkal. 

A szenzorok kalibrálása a mérések megkezdése előtt, illetve – ellenőrző jelleggel – a későbbiekben is szükséges. 

Referenciaként használatos a világűr vagy a műhold belsejében egy sötét terület, a Nap és a horizont. 

Ellenőrző kérdések 

Önellenőrző kérdések: 

Milyen pásztázó rendszereket ismer? 

Melyek a felbontás paraméterei? 

Melyek a műholdak fontosabb szerkezeti elemei? 

Teszt: 

Melyik fogalom jelenti több csatorna detektálását? 

a, Pánkromatikus 

b, Multispektrális 

Magasabb pályán haladó műhold esetén hogyan változik a térbeli felbontás? 

a, Csökken 

b, Nő 

Általában miből nyerik az energiát a műholdak működésükhöz? 

a, Hidrazin elégetéséből 

b, Napelem 

III.A műholdas távérzékelési fizikai alapjai 

A távérzékelés azt a tudományt értjük, melynek keretében egy tárgyról vagy jelen esetben a Föld felszínéről úgy 

gyűjtünk adatokat (ismereteket), hogy közvetlenül nem létesítünk vele fizikai kapcsolatot. A légi fényképezés 

néhány száz méter vagy pár km magasságból történik, a műholdas távérzékelés azonban több száz vagy több 

ezer km magasságból rögzíti a felszínről visszavert vagy felszín által kibocsátott elektromágneses sugárzást. (Az 

előbbi esetben aktív, az utóbbi esetben passzív távérzékelésről beszélünk. E megkülönböztetés semmilyen 

értékelést nem hordoz, csupán azt jelenti, hogy a műszer (hordozó eszköze) maga kibocsátott-e valamilyen 

sugárzást, vagy az objektum felől érkező jeleket dolgozzuk fel. 
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A távérzékelés előfeltétele, hogy kölcsönhatás jöjjön létre az információt közvetítő elektromágneses sugárzás és 

a megfigyelt objektum felülete között. A képalkotó berendezések (szenzorok) alkalmazása kapcsán bemutatjuk 

azt a hét elemet, amely szerepet játszik az adatok létrejöttében és rögzítésében. (Csathó É., 2003). Ezen elemek 

a következők: 

1. Az elektromágneses sugárzás forrása – a távérzékelés első előfeltétele. A sugárzás forrása világítja meg a 

vizsgálni kívánt tárgyat (felszínrészt). 

2. Sugárzás és az atmoszféra – amint a sugárzás a forrástól eljut a vizsgált tárgyig ill. onnan visszaverődik a 

képalkotó berendezésbe, kétszer megy keresztül a légkörön. 

3. Kölcsönhatás a vizsgált tárggyal – miután a sugárzás eléri a vizsgált tárgyat, azzal kölcsönhatásba kerül. A 

kölcsönhatás jellege a tárgy és a sugárzás jellemzőitől függ. 

4. A képalkotó berendezés (szenzor) rögzíti a rá jutó energiát. Miután az elektromágneses sugárzás által 

közvetített energia a tárgyon szóródik, visszaverődik (részben elnyelődik), vagy a tárgy maga is bocsát ki 

saját sugárzást, olyan berendezésre (szenzorra) van szükségünk, amely összegyűjti és rögzíti a beérkező 

elektromágneses sugárzást. 

5. Adattovábbítás, adatvétel és adatfeldolgozás – a szenzorok által rögzített energiát földi állomásra továbbítják, 

ahol különböző digitális képi feldolgozásnak vetik alá, mielőtt azok eljutnának a felhasználókhoz. 

6. Az adatok értékelése – vizuálisan vagy különböző feldolgozó számítógépi programok segítségével az 

adatokat kiértékeljük. 

7. Az adatok alkalmazása – a távérzékelési folyamat végső eleme, amikor a rögzített adatokból kivont 

információk segítségével következtetéseket állapítunk meg a vizsgált felszínrészre vagy jelenségre 

vonatkozóan. 

E fejezetben az első négy ponttal foglalkozunk. A további pontok a következő alfejezetekben kerülnek 

bemutatásra. 

4.  1.Az elektromágneses sugárzás (CCR Tutorial, 
2011 nyomán) 

A látható fény csak egy vékony szelete az elektromágneses sugárzásnak, melynek a látható fényen kívül sokféle 

formája létezik (pl. rádióhullámok, hő sugarak, Röntgen-sugárzás, stb.). Azonban bármilyen is legyen a 

sugárzási energia, tulajdonságaik a hullámelmélettel írhatók le. Az elektromágneses sugárzás az elektromos 

térből (E) és a mágneses térből (M) áll. Az elektromos tér a hullámterjedés irányára merőlegesen változtatja 

nagyságát, míg a mágneses térrel 90 fokos szöget zár be. Mindkét tér sebessége azonos a fény sebességével (C). 

3.1 ábra: A fény elektromos és mágneses terének sémája (balra) és a fény hullámtermészetét leíró jellemző, a 

hullámhossz (jobbra). Bővebben lásd a szomszédos bekezdések szövegében. 

A távérzékelés folyamatainak megértéséhez az elektromágneses sugárzás két tulajdonsága különösen fontos: a 

frekvencia pedig egy időegység alatt egy rögzített ponton áthaladó csúcsok száma. A következő összefüggés 

 

a Hertz (Hz), azaz 1/sec. 

4.1.  1.1Az elektromágneses spektrum (színkép) 

Az elektromágneses spektrumban a rövidebb hullámhosszú sugárzási tartományokat (többek között: gamma-

sugárzás, Röntgen-sugarak) a hosszabb hullámhosszú sugárzási tartományok követik A teljes spektrum 10-12 

méter és 104 méter közé esik (3.2 ábra). 

A látható fény (amit a szemünkkel is érzékelünk) fontos szerepet játszanak a távérzékelésben. A látható fény a 

teljes spektrumon belül keskeny, mindössze a 0,4–0,7 mkm-es tartományba esik. A körülöttünk lévő valamennyi 
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elektromágneses hullám érzékelésére nem vagyunk képesek, de tudunk olyan szenzorokat előállítani, melyek 

érzékelik a spektrum nem látható részét is. A látható tartomány a következő színekre bontható (hullámhossz 

szerint): 

Lila (0,400-0,446 mkm), zöld (0,500-0,578 mkm), sárga (0,578-0,592 mkm), narancs (0,592-0,620 mkm), vörös 

(0,620-0,700 mkm) 

3.2 ábra: A teljes elektromágneses spektrum (balra) illetve annak mikrohullámú része (jobbra). 

A spektrum következő fontos része az infravörös tartomány. Az infravörös sugárzás kb. 0,7 – 100 mkm 

hullámhossz tartományba esik (tehát több mint százszor szélesebb a látható fény hullámhossz-tartományánál). 

Ezt a tartományt két alapvető részre szokás osztani: a visszavert (reflektált) és az emittált (hő) infravörös 

sugárzásra. A távérzékelésben a visszavert infravörös sugarakat ugyanúgy használjuk fel, mint a látható 

sugarakat. A visszavert infravörös tartomány a 0,7–3,0 mkm közzé esik. Az emittált (hő) sugárzás a felszín saját 

hőjének kibocsátását jelenti, e tartomány határai: 3,0–100 mkm. 

A harmadik tartomány, melyet a távérzékelés kihasznál, a mikrohullámú sugárzás. Ez a hullámhossz tartomány 

1 mm-től 1 m-ig terjed és további sávokra szokás osztani (3.3 ábra). 

A felszín részei (növénytakaró, talaj, kőzetek, stb.) a különböző hullámhosszakon más-más mértékben verik 

vissza a rájuk eső elektromágneses sugarakat. Minél több, jól elkülönülő hullámhosszon rögzítjük a visszavert 

sugarakat, annál több információt szerezhetünk. 

Pl. a vízfelszín és a vegetáció a látható fény meghatározott részein hasonló mennyiségben veri vissza a beeső 

sugárzást, de az infravörös tartományban a két felszín teljesen különbözőképpen viselkedik, tehát ott egymástól 

megkülönböztethető. A visszaverés egyazon tárgyról 

3.3 ábra: A három elméleti felszínfajta által is lehet különböző a tárgy állapotától, függően. 

elnyelt energiahányad sémája (%) 

Az elektromos hullámoknak ahhoz, hogy elérjék a Föld felszínét, át kell haladniuk a teljes atmoszférán. A 

légkörben található gázmolekulák, vízgőz és egyéb szennyező részecskék hatással lehetnek a beeső fényre . A 

kölcsönhatásnak két típusát szoktuk megkülönböztetni: a szóródást és az abszorpciót. 

A szóródás akkor következik be, ha viszonylag nagy méretű gázmolekulák és egyéb részecskék vannak jelen a 

légkörben, melyek eltérítik az elektromágneses sugarakat eredeti irányukból. A szóródás nagysága több 

tényezőtől függ, nevezetesen a sugárzás hullámhosszától, a gázmolekulák és egyéb részecskék mennyiségétől és 

a légkörben megtett út hosszától. 

Az abszorpció (elnyelés) a légkörben található molekulák energia elnyelő képességének a következménye. Az 

ózon, a vízgőz és a széndioxid a három fő energia elnyelő közeg. 

Az ózon az ultraviola sugarak elnyeléséért felelős, a széndioxid a távoli infravörös sugarakat nyeli el, a vízgőz 

elnyelési tartománya a hosszúhullámú infravörös és a rövidhullámú sugárzási tartomány. 

A gázmolekulák és vízgőz energiaelnyelő tulajdonságának köszönhetően a spektrum egyes részein képesek 

vagyunk a távérzékelés módszerével adatokat gyűjteni, más részein pedig nem. Azokat a spektrum szakaszokat, 

melyeken a légköri abszorpció nincs jelen, ennek megfelelően távérzékelési adatgyűjtésre 

3.4 ábra A légkör sugárzás-áteresztő képessége alkalmasak – légköri ablakoknak nevezzük. 

(felül) és a nap illetve a Föld ún. fekete test 

sugárzásának energiatartalma (alul). A felszínre 

érkező, illetve onnan távozó sugarak a különböző 

hullámhosszakon ilyen arányban jutnak át a légkörön. 

4.2.  1.2 Példák a spektrális tulajdonságok kihasználására 
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A következőkben néhány példán jellemezzük, hogy az adott optikai tulajdonságok miként befolyásolták a kapott 

műholdképet. Elsőként megmutatjuk, hogy mennyi a légköri vízgőz összes mennyisége a Föld vertikális 

légoszlopában. Ennek megfigyeléséhez olyan tartományokra van szükség, amelyekben a vízgőz erősen gyengít, 

de nem annyira, hogy már csekély mennyiség esetén teljes legyen az elnyelés. Amint ezt fejezetünk végén, a 

Meteosat MSG holdak SEVIRI műszerénél megmutatjuk, az infravörös tartomány 6-7 mkm körüli sávjai 

ilyenek. Hasonló sávokban mér a MetOp is, amelynek produktuma a 3.5 ábrán látható. 

 

3.5 ábra: Függőleges légoszlop vízgőztartalma, 2007. június. (Forrás: EUMETSAT.) 

A következő példánk az aeroszolok megfigyelése (Alföldy B., 2004 nyomán). Az aeroszol optikai mélység a 

légoszlop teljes aeroszol tartalmára jellemző dimenzió nélküli fizikai mennyiség. Az optikai mélység egy adott 

közegbeli sugárzásgyengítésre jellemző, amely az adott közegben lévő gázok és aeroszolok 

sugárzáselnyelésének és szórásának együttes hatását jelenti. Minél nagyobb az aeroszol optikai mélység értéke, 

annál több aeroszol van jelen a légkörben. 

Egy adott hullámhosszra vonatkozó aeroszol optikai mélység számításához ismernünk kell a napsugárzás légkör 

tetejére beérkező spektrális intenzitásait, az adott hullámhosszon abszorbeáló (elnyelő) légköri gázok 

összmennyiségét, abszorpciós együtthatóját, valamint azt, hogy a mérés időpontjában mekkora volt az ún. 

relatív optikai légtömeg, azaz, hogy a mért sugárnyaláb mennyivel hosszabb utat tett meg a légkörben ahhoz 

képest, mintha merőleges pályán érkezett volna. Tudni kell, továbbá, a légköri molekuláris szórás okozta optikai 

mélységet az adott hullámhosszon, ami a levegő alapvető összetételének ismeretében kiszámítható. 

Az aeroszol optikai mélységet azon hullámhosszokon érdemes meghatározni, ahol vagy nincs számottevő 

gázabszorpció, vagy pedig az elnyelő gáz(ok) összes mennyisége a mérési időpontban pontosan ismert. Ezek a 

hullámhosszok: 368, 380, 412, 450, 500, 610, 675, 778, 862, 1024 nm. A fizikai elmélet elvben lehetőséget ad 

az aeroszol optikai mélység meghatározására bármely hullámhosszon is, de az eredmények bizonytalansággal 

lesznek terheltek, ha nem ismerjük pontosan a zavaró molekulák mennyiségét. Nem célszerű például 

meghatározni az aeroszol optikai mélységet a vízgőz széles abszorpciós sávjaiban. 

Az aeroszol optikai mélység értékek hullámhosszal való változását aeroszol spektrumnak hívjuk. Az erre 

illesztett görbe meredekségéből következtehetünk az aeroszol részecskék aktuális méreteloszlására is, 

pontosabban egy, a méreteloszlásra jellemző mennyiségre, amelyet α-val jelölünk. Ha csak a fenti 10 

hullámhosszra határozzuk meg az aeroszol optikai mélységeket, akkor két kiválasztott hullámhosszra egy 

formula segítségével számíthatjuk α értékét, amely minél nagyobb, annál nagyobb a kis részecskék részaránya 

az aeroszolban. 
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A 4. ábrán a mért napspektrumból számított aeroszol optikai mélység (AOD) értékeit láthatjuk a hullámhossz 

függvényében. (Alföldy B., 2004 nyomán). Az ábrán a piros színnel jelzett pontok származnak a fenti tíz 

hullámhosszból. A kék görbe egy felszíni multi-spektrális műszer mérésiből származó becslések. Látható, hogy 

a tíz hullámhosszból származó aeroszol optikai becslés elég jól megközelíti a teljes sávból kapott értéket. Ennek 

az a jelentősége, hogy a műholdas eszközön csak ilyen korlátozott számú sávban mérő szenzorok elhelyezésére 

van lehetőség. 

3.6 ábra Az aeroszol 

optikai mélység (AOD) a hullámhossz függvényében a teljes napspektrumban (kék vonal)illetve a 10 

szokásosan használt hullámhossz alapján (piros pontok). 

A következőkben a hóborítottságra mutatunk példát. Ehhez elég a látható tartományban ismerni az albedót és 

hozzá az adott pontban megmutatkozó kisugárzási hőmérsékletet. Ha ugyanis nagy hányadát veri vissza a 

felszín a beeső sugárzásnak, akkor az vagy felhő, vagy hó (jég). A kérdést a hosszúhullámon kisugárzott energia 

ismeretében lehet eldönteni. 

. Végül, a 3.8 ábrán azt mutatjuk be, hogy egy adott napon is meg tudjuk határozni a vízfelszín kisugárzásából a 

tengerfelszín hőmérsékletét. Ehhez persze derült időnek kell ott lenni, mert különben a felhőtető hőmérsékletét 

határoznánk meg. 

  

3.7 ábra: Hóborítottság a NOAA műholdak AVHRR mérései alapján, 2008. 01.19. (Forrás: EUMETSAT.) 
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3.8 ábra: A MetOp műhold mérései alapján számított tengerfelszín hőmérséklet (oC), 2008. november 12, 12 

UTC. (Forrás: EUMETSAT.) 

5.  2.Sugárzás – felszín (tárgy) kölcsönhatás (Csathó 
É., 2003 nyomán) 

A sugárzás azon része, mely nem nyelődik el és nem szóródik szét, a légkörön keresztül eléri a Föld felszínét. A 

felszínnel (a felszín tárgyaival) a sugárzási energia háromféleképpen léphet kölcsönhatásba. A beeső sugárzási 

energia kölcsönhatásának formái a felszín tárgyaival: elnyelés, áthaladás ás visszaverődés. A háromféle 

kölcsönhatás viszonya a sugárzási energia hullámhosszától valamint a felszín (tárgy) anyagától és pillanatnyi 

állapotától függ. 

A távérzékelésben a három kölcsönhatás közül a legfontosabb a visszaverődés. A visszaverődésnek két típusát 

szoktuk megkülönböztetni, a visszatükröződést és a szórt fényvisszaverődést. Ha a felszín, melyre a sugár 

ráesik, sima, akkor tükörszerűen veri vissza a majdnem teljes beeső fénymennyiséget. Ha a felszín darabos, 

érdes, a beeső sugárzás minden irányba hozzávetőlegesen egyenlő arányban verődik vissza. A két visszaverődés 

aránya függ a felszín érdességének hullámhosszhoz viszonyított méretétől. Ha a hullámhossz sokkal kisebb, 

mint a felszínt alkotó egyenetlenségek mérete, a szórt fényvisszaverődés lesz túlsúlyban. Pl. a finom 

szemcsézetű homokfelszín a nagyobb hullámhosszal rendelkező mikrohullámú sugárzás számára sima 

felszínnek tekinthető, míg igencsak durvának mondható a látható fény tartományába eső, lényegesen rövidebb 

hullámok számára. 

A Föld felszínén nagyszámú és többféle típusú visszaverő felülettel találkozhatunk. Mégis érdemes néhány – 

jellemző – felszín kölcsönhatását megvizsgálni a látható és az infravörös hullámhosszúságú beeső sugárzási 

energiával. 

Az egyik jellemző felszín a növények levélzete. A levelek klorofill tartalma nagymértékben elnyeli a kék és a 

vörös sugarakat, de visszaveri a zöld tartományban érkező sugárzási energiát. Ezért nyáron, amikor a klorofill 

tartalom a legnagyobb, a levélzetet zöldnek látjuk. Ősszel a levelek klorofill tartalma csökken, ennek 

következtében a vörös tartományban az elnyelés csökken és arányosan a visszaverődés erősödik. Ezért látjuk 

ősszel a leveleket pirosnak vagy sárgának. Az egészséges levél belső struktúrája tökéletes fényszórókén 

működik a közeli infravörös tartományban. Ha a szemünk érzékeny lenne a közeli infravörös sugarakra, a fákat 

nagyon-nagyon fényesnek látnánk. Éppen a közeli infravörös tartományban történő szórt sugárzás 

mennyiségéből tudjuk megállapítani, hogy az adott növény mennyire egészséges. 
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A másik jellemző felszínborítás a vízfelszín. A látható és a közeli infravörös tartomány hosszabb hullámait a víz 

jobban elnyeli, mint a látható tartomány rövidebb hullámait. Azért látjuk a vízfelszíneket kéknek, zöldes-

kéknek, mert ezekben a tartományokban a vízfelszín erősen visszaver. 

A vörös vagy infravörös képeken a vizek sötétek, mivel ezeken a hullámhosszakon majdnem a teljes energiát 

elnyelik. Ha a víz felső rétegeiben valamilyen lebegő anyag van (iszap) a beeső fény egy része ezekről 

visszaverődik és a vízfelszín világosabb lesz. Az elalgásodott vizekben a klorofill tartalom miatt a levelekhez 

hasonló kölcsönhatást tapasztalhatunk, tehát a zöld tartományban a visszaverés erős lesz. 

6.  3.A spektrális felbontás 

A spektrális görbék bemutatásakor említettük, hogy egy felszín különböző hullámhosszakon más-más 

mértékben veri vissza- és nyeli el az elektromágneses energiát. Az eltérő tulajdonságokkal jellemezhető 

különböző tárgyak megkülönböztetése a különböző hullámhosszakon mért elektromágneses energia 

összehasonlításával lehetséges. Olyan nagy felszíni osztályok, mint a növénytakaró vagy a vízfelszín általában 

széles hullámhossz-tartományban (látható és közeli infravörös) különböztethető meg. De a növénytakarón belül 

az adott növényfajta megkülönböztetésére sokkal keskenyebb hullámhossz-tartományban készített felvétel 

szükséges. 

Ennek megfelelően a spektrális felbontás a szenzor azon tulajdonsága, hogy egy időben hány előre 

meghatározott keskeny hullámhossz-tartományban képes méréseket végezni. Minél több spektrális 

tartományban készítünk egyidejűleg képet, annál nagyobb a spektrális felbontás. Egy-egy hullámhossz-

tartományt, melyben a képek készülnek, (kép)sávoknak nevezzük. Azokat a szenzorokat, melyek egy időben 

több hullámhossz-tartományban készítenek képeket, multi-spektrális szenzoroknak, a képeket multi-spektrális 

képeknek nevezzük. Az erőforrás-kutatásban az alkalmazott spektrális sávok száma korlátozott (1-8 között), de 

ismerünk több száz nagyon keskeny hullámtartományban mérő, ún. hiper-spektrális szenzorokat is. 

7.  4.A Meteorosat MSG megfigyelési sávjai 

2002-ben felbocsátották az első második generációs Meteosat holdat, az MSG-1-et (Meteosat-8), 2005-ben 

pedig az MSG-2-t (Meteosat-9). A második generációs Meteosat holdakat technikailag fejlettebb műszerekkel 

szerelték fel. Arra fejlesztették ki, hogy mind az időjárás előrejelzés (nowcasting, numerikus előrejelzés), mind 

a klímakutatás igényeit kielégítsék. 

A műhold fő műszere a SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager, Látható és Infravörös 

Leképező Berendezés), mely 12 spektrális csatornában érzékeli a bejövő elektromágneses sugárzást, 3 km-es 

(11 látható és infravörös csatorna) és 1 km-es (egy nagyfelbontású látható csatorna) területi felbontásban (3.1 

táblázat). A műhold a látótartományát, azaz a fél földgömböt 15 perc alatt szkenneli, tapogatja végig. Korábban 

összesen csak három csatornán történtek a mérések, kisebb területi felbontásban és a teljes félgömböt 30 perc 

alatt tudta végignézni. 

Az MSG is tengelye körül forgó hold.. Az MSG holdak térbeli felbontását is finomították a korábbiakhoz 

képest. 11 csatornában a műhold alatti pontban (nadír) a felbontás 3 km. A nagyfelbontású látható csatornában 

pedig 1km-es a mintavételezés a nadírban, de adatmennyiségi korlátok miatt csak a fél földtányérról készülnek 

képek, nyugat-keleti irányban. 

A SEVIRI műszernek 8 spektrális sávja van a termális infravörös tartományban, 3 a napsugárzás 

tartományában, és egy széles hullámhossz tartományú, nagy térbeli felbontású látható sáv. Az I. táblázat további 

részleteket nyújt a csatornákról és legfontosabb felhasználási területeikről (Putsay M. és Kocsis Zs., 2009) 

3.1. táblázat: A SEVIRI műszer sávjainak jellemzői és fő alkalmazási területeik 
 

Csatorna A tartomány jellemzői (µm) Fő 

alkalmazási 

lehetőségek 

  
  

x 
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1. VIS0.6 0,635 0,56 0,71 felszín, 

felhők, 

szélmezők 

2. VIS0.8 0,81 0,74 0,88 felszín, 

felhők, 

szélmezők 

3. NIR1.6 1,64 1,50 1,78 felszín, 

felhő-fázis 

4. IR3.9 3,90 3,48 4,36 felszín, 

felhők, köd, 

szélmezők 

5. WV6.2 6,25 5,35 7,15 vízgőz, 

magas 

szintű 

felhők, 

légköri 

instabilitás 

6. WV7.3 7,35 6,85 7,85 vízgőz, 

légköri 

instabilitás 

7. IR8.7 8,70 8,30 9,1 felszín, 

felhők, 

légköri 

instabilitás 

8. IR9.7 9,66 9,38 9,94 ózon 

9. IR10.8 10,80 9,80 11.80 felszín, 

felhők, 

szélmezők, 

légköri 

instabilitás 

10. IR12.0 12,00 11,00 13,00 felszín, 

felhők, 

légköri 

instabilitás 

11. IR13.4 13,40 12,40 14,40 Cirrus 

felhők 

magassága, 

légköri 

instabilitás 

12. HRV szélessávú látható(kb. 0,4 – 1,1 µm) felszín, 

felhők 

Összehasonlításul a Meteosat műhold infra csatornája (10,5-

Meteosat vízgőz csatornáját az 5. és 6. csatorna (5,7-

látható sávját (0,5-

Meteosat sorozatban teljesen új hullámhosszakat jelent. 
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A 3. és 4. csatornák alapján elkülöníthetők a víz és jég tetejű felhők, illetve mód nyílik a ködös vagy alacsony 

felhővel borított területek detektálására. A 11. infra csatorna CO2 elnyelési sávban mér, a cirrus felhők 

magasságának meghatározásában van segítségünkre, ezen kívül felhasználjuk a légköri instabilitás számításánál, 

tartományában mérő 8. infra csatorna újdonság a geostacionárius holdak eszközei között is, a légkör teljes 

ózontartalmáról nyújt információt. Ezen kívül használható a sztratoszféra dinamikai folyamatainak 

megfigyelésére és a tropopauza szintjének meghatározására is. 

IV.A műholdas távérzékelés informatikai alapjai I. 

Ezt a fejezetet egy rövid történelmi áttekintéssel kezdjük, megemlítve a távérzékelés és digitális képfeldolgozás 

fontosabb fordulópontjait, mérföldköveit. Ezt követően röviden összefoglaljuk az információval, adatátvitellel 

kapcsolatos elméleti alapfogalmakat. Végül megismerkedünk a digitális képfeldolgozás folyamatával, röviden 

kitérve matematikai hátterére. 

8.  1. Távérzékelés és digitális képfeldolgozás 
történelmi aspektusai 

Alig telt el harminc év a fényképezés feltalálását (1839 L. J. Daguerre és N. Pierce) követően, és elkészült az 

első (80 méteres magasságból) ballonról készített légi fénykép (1859: Tournachon). Ezt követően a légi 

fényképezés a repüléssel párhuzamosan rohamos fejlődésnek indult. 

Első jelentős állomás W. Wright repülőgépről készített fényképsorozata 1909-ben. Természetesen a fejlődés 

elsődleges mozgatórugója a különböző hadászati események rögzítése volt. Emellett megjelentek egyéb 

irányzatok, amelyek a későbbiekben egyre nagyobb teret nyertek maguknak, mint például régészet, térképészet, 

építészeti tervezés, környezet kutatás, stb. Az 1940-es évek második felében rakétákról próbáltak minél nagyobb 

magasságból képeket készíteni a Földről, de az igazi áttörés 1959-ig váratott magára. 

 

4.1. kép 

Az első űrfelvétel a Földről 1959-ben készült (Explorer 6) 

A távérzékelés kifejezést az 1970-es évektől a különböző földmegfigyelő rendszerek megjelenése óta 

használják. A 80-as évek végéig kizárólag csak a két űrnagyhatalom működtetett űr távérzékelő rendszereket, a 

90-es évek közepe óta viszont már számos ország, illetve nemzetközi szervezet üzemeltet ilyen eszközöket. 

Az 1950-es évekből származnak az első olyan tudományos alapú cikkek, amelyekben megjelennek a képi 

információk kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos fogalmak. 
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4.2 kép 

Russel Kirsch 3 hónapos fia 1957 (176 x 176 pixel) 

A 70-es évektől a digitálisan tárolt adat, információ jelentősen megnő. Ezen adatok kezelése, feldolgozása egyre 

nagyobb szerephez jut. Ebben az időszakban az elméletek matematikai megalapozása kerül előtérbe. 

 

4.3 kép 

Első kép a Holdról. (Ranger 7 1964) 

Az évtized végére a számítógépes képfeldolgozás önálló tudományterületté növi ki magát. Felhasználási 

területeinek palettája jelentősen bővül. Az évszázad végére elmondható, hogy a digitális képfeldolgozás az 

egyik legmeghatározóbb tudományterületté vált, és ezt a pozíciót napjainkig is őrzi. 

9.  2. Információelméleti alapismeretek 

Az információ az informatika alapfogalma. Mint alapfogalom nagyon érdekes, ugyanis többféle 

megfogalmazása létezik, de mindegyik megfogalmazás alappillére az, hogy az információ bizonytalanságot 

csökkent, újdonságtartalommal rendelkezik, új ismeretet ad. 

Az információ olyan ismeret, amely egy jelenséggel vagy folyamattal kapcsolatosan csökkenti a 

bizonytalanságot, olyan hír, amely újdonsággal szolgál, és hozzájárul egy jelenség megismeréséhez. (Koncz, 

1990) 

Az információ mennyiségének mérőszáma az entrópia, melynek jele H. 

Tekintsük a teljes eseményrendszert alkotó n elemből álló jelrendszert. A rendszer információtartalma abban az 

esetben, amikor a kibocsátott jelek valószínűsége (pi=p=1/n) megegyezik. 

 

Amennyiben a valószínűségek egyenlősége nem teljesül, akkor átlagos információtartalmat számolhatunk. 

Ekkor a 
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függvényt entrópiának nevezzük. 

Az entrópia tehát nem más, mint a rendszer határozatlanságának, bizonytalanságának mértéke, ami ebben a 

megközelítésben azt jelenti, hogy egy jel kibocsátásakor annyi információhoz jutunk, mint amennyi 

bizonytalanság megszűnik. 

Műholdak esetében a környezetünkből érkező műszerek által detektált információáradat kezelése különösen 

nehéz feladat elé állít minket, mivel nagy távolságról érkező, nagy mennyiségű és szenzitív adat továbbításáról, 

tárolásáról és feldolgozásáról kell gondoskodni. Azon túl, hogy nehéz egy költséges feladat is, hiszen az adatok 

tárolásához hatalmas tárolókapacitás, a feldolgozáshoz pedig nagy számolókapacitású, ún. 

szuperszámítógépekre van szükség. 

Annak érdekében, hogy minél kisebb legyen az információveszteség, a műholdas kommunikáció egyik fő 

feladata, hogy maximalizálni kell a Föld és a műhold közötti információátviteli időt, azaz a műhold 24 órás 

kommunikációját biztosítani. 

Másik fontos feladat, a valóban hasznos és értékes adatok minél nagyobb százalékban történő kinyerése. Itt az 

elsődleges cél az adatfeldolgozás idejének lerövidítése, hiszen ha a feldolgozást nem sikerül azonnal, vagy egy 

rövid időn belül elvégezni, akkor a napról napra egyre növekvő adatmennyiség hatására a korábbi információk a 

feledés homályába merülnek és az idő előre haladtával egyre kisebb lesz rá az esélyünk, hogy valaha is 

feldolgozzuk. 

A feldolgozott vagy feldolgozásra váró adatok tárolása is egy nehezen megoldható feladat, hiszen a 

számítógépek tárolókapacitás nem végtelen, a tárolókapacitás növelése költséges. Ennek kiküszöbölésére 

különböző tömörítési, tárolási eljárások láttak, illetve a mai napig is látnak napvilágot. 

10.  3.A kommunikációs csatorna jellemzői 

Műholdas kommunikációnál az átviteli közeget elsődlegesen a Föld légköre alkotja. A különböző frekvenciájú 

elektromágneses hullámok eltérő terjedési tulajdonságokkal rendelkeznek, ezért az egyes 

frekvenciatartományokból érkező jelek feldolgozására különböző megoldások léteznek. Általános probléma, 

hogy a műholdak által rögzített információmennyiség sokkal nagyobb, mint amennyit az műhold és a Föld 

között lévő csatornán továbbítani lehet. 

Adatátviteli közeget (csatornát) jellemző mennyiségek: 

Adatátviteli sebesség, amely az egy másodperc alatt továbbított adatmennyiség. 

Mértékegysége:[bit/s], [bps] 

Jelzési sebesség, ami az egy másodperc alatti jelváltozások számát jellemzi. 

Mértékegysége: [baud] 

Sávszélességnek kétfajta megfogalmazása is létezik: 

Zajmentes, sávkorlátozott csatorna maximális adatátviteli sebessége 

Egy zajmentes, sávkorlátozott csatornán elérhető maximális adatátviteli sebesség, melyet 1924-ben H. Nyquist 

bizonyított: 

ahol 

1. H: a csatorna sávszélessége; 

2. V: a jel diszkrét értékeinek száma. 

Zajos, sávkorlátozott csatorna maximális adatátviteli sebessége 
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Zajos sávkorlátozott csatorna esetén a maximálisan elérhető átviteli sebességet Claude Shannon (1948) 

határozta meg. Információelméleti megfontolások alapján a véletlen zajjal terhelt csatorna elméleti maximális 

adatátviteli sebessége: 

 

ahol 

Shannon-korlát 

Zajos sávkorlátozott csatornán a maximális adatátviteli sebesség független a jelszintek számától, a 

mintavételezési gyakoriságtól. 

 

A gyakorlatban a Shannon által meghatározott korlátot megközelíteni is nagyon nehéz. 

Zajmentes sávkorlátozott csatornán a maximális adatátviteli sebesség végtelen: 

A Shannon korlát információelméleti megfontolásokból származik és érvényességi köre rendkívül széles. 

11.  4. Digitális jelfeldolgozás 

Digitális jelfeldolgozás (Digital Signal Processing, DSP) az a folyamat, amikor egy fizikai mennyiséget 

valamilyen módon, számítógépen feldolgozhatóvá teszünk és kiértékelünk. Legfontosabb alkalmazási terülte a 

digitális képfeldolgozás. 

Digitalizálás folyamatára egzakt matematikai definíciók és tételek léteznek, amelyekről a későbbiekben még 

szót ejtünk. 

A feldolgozás alapvetően három fő lépésből áll: 

- Leképezés: a 3D-s objektumokról érkező elektromágneses jelekből 2D-s kép létrehozása. 

- Mintavételezés: a jelből kiválasztjuk az értékek egy véges halmazát. A kiválasztott értékek a minták. 

Kétdimenziós esetben ez az xy sík egy rácsba való felosztását jelenti. 

Shannon-féle mintavételi törvény: Mintavételezett jelből akkor állítható elő információveszteség nélkül az 

eredeti analóg jel, ha a mintavételi frekvencia legalább kétszerese az analógjelben előforduló legmagasabb 

frekvenciának, azaz 

 

- Kvantálás: a képfüggvény folytonos fényességértékei és a digitális megfelelőik közötti átalakítás, amelynek 

eredménye egy olyan képfüggvény, aminek véges sok, diszkrét értéke van. 

A digitális jelfeldolgozás egyéb alkalmazási területei többek között a hang és beszédfeldolgozás, illetve a 

méréstechnika. 

Digitális képfeldolgozás alatt a környezetünkből származó vizuális információ feldolgozását és kiértékelését 

értjük. Elsődleges feladata a valós világ objektumainak (3D) képét számítógéppel kezelhető adatokká alakítani. 

12.  5. Digitális kép 

Digitális képnek több megfogalmazása létezik, mi elsősorban olyan szabályos 2D-s modelleket értünk rajta, 

amely a vizsgált objektum spektrális és radiometriai tulajdonságairól tárolnak elsődlegesen mennyiségi 

információkat. 

A digitális képfeldolgozás a képi információk kinyerése szempontjából három csoportba sorolható: 

1. előfeldolgozás 
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2. képosztályozás 

3. képfelismerés 

Előfeldolgozáson szűkebb értelemben a digitális kép létrehozását értjük, tágabb értelemben azt a folyamatot, 

amely a nyers űrfelvételt gyakorlati felhasználásra alkalmassá teszi. Itt legkülönfélébb számítógépes eljárások 

tárháza alkalmazható a képkorrekciók (radiometriai, geometriai, légköri) kezelésére és leképezési hibák 

javítására. 

A képosztályozás célja a képeken lévő alakzatok felismerése, és ennek segítségével a lényegi információinak 

leírása. Alapjait tekintve két lényegében különböző irányzata létezik: 

- statisztikus 

- szintaktikus. 

A képfelismerés célja a képeken szereplő objektumok tanuló algoritmusok felhasználásával történő felismerése, 

azonosítása. Végső cél itt a látás automatizálása. 

13.  6. A képfeldolgozás matematikai alapjai 

Az előzőekben már esett szó arról, hogy a jelfeldolgozás (képfeldolgozás) igen tekintélyes matematikai háttérrel 

rendelkezik. Az analóg, digitális jelek feldolgozásánál két alapvető módszer áll rendelkezésünkre: 

14.  7. Fourier-transzformáció 

Fourier-féle integrálformula 

A Fourier transzformáció alapja a Fourier-integrál. Ha a nem periodikus  függvény tetszőleges véges 

intervallumban kielégíti a Dirichlet-féle feltételeket, továbbá 

 

konvergens, akkor fennáll 

 

minden olyan pontban, amelyben az  függvény folytonos, és 

 

a szakadási helyeken. 

Fourier-transzformáció 

Legyen  az idő nem periodikus függvénye. A következő kifejezés: 

 

ahol  az  függvény Fourier-transzformáltja, vagyis a frekvencia tartománybeli „képe” ,  a 

frekvencia és . -t gyakran nevezik  spektrumának is, az eljárást pedig Fourier-

transzformációnak. 

Inverz Fourier-transzformáció 
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15.  8. Konvolúciós módszerek 

Legyenek  és folytonos függvények. Jelölje konvolúciójukat , melyet a következő kifejezést: 

 

kétoldali konvolúciónak nevezzük. 

Ha  esetén is és  is nullával egyenlő, akkor az előző összefüggés alapján az 

 

egyoldalú konvolúció adódik. 

Tulajdonságai 

1. Kommutatív törvény: 

 

1. Asszociatív törvény: 

 

1. Disztributív törvény: 

 

Képtartományban a konvolúciónak a közönséges szorzás művelete feleltethető meg: 

 

Két függvény konvolúciójának esetén, a konvolúciótételt a következőképpen lehet invertálásra használni. 

Tulajdonképpen ezek az összefüggések az eredeti függvény meghatározására szolgálnak. 

1. A képfüggvény  alkalmas szorzatfelbontása. 

 

4.1 ábra 

1.  és  képfüggvény  eredeti képfüggvények meghatározására táblázat alapján. 
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4.2 ábra 

1. A megadott képfüggvényhez tartozó eredeti függvény képzése  és  konvolúciójaként az

összefüggés szerint az eredeti tartományban. 

 

4.3 ábra 

V. A műholdas távérzékelés informatikai alapjai II. 

Ebben a fejezetben a digitális képek alapvető jellemzőiről (felbontás, színmélység) illetve a színterekről lesz 

szó. 

16.  1. Digitális képek alapvető jellemzői 

A digitális képeket két fő csoportba soroljuk, egyik csoportot a vektor grafikus (helyvektorokkal jellemzett) 

ábrázolásmód jellemzi, míg a másik csoportba a raszter grafikus képek tartoznak, amelynek elemi alkotói a 

képpontok (pixelek).Vektorgrafikus rendszerek esetében az objektumok kiterjedését helyvektorokkal írják le. 

Előnye a rasztergrafikus képekkel ellentétben, hogy kiértékelésének erőforrásigénye sokkal kisebb, másrészt 

képesek relációs adatkapcsolatok kiépítésére. 

Egy rasztergrafikus kép pixelekből áll. A pixel (picture element) a kép tovább nem bontható un. elemi része. 

Pixelekhez csatornánként egy egész szám rendelhető. Ez az érték esetünkben arányos az adott csatornán a pixel 

által a földfelszín egyes felületegységről az érzékelőre érkező elektromágneses sugárzás erősségével. Raszteres 

képfájlok adathordozón történő tárolásakor a következő részekből épülnek fel: 

1. fejléc – tartalmazza a kép formátumát, palettáját és dimenzióját (x,y) pixelekben. 

2. adatrész – pixelek színkódjait tartalmazza 
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16.1.  1.1 Felbontás, rétegek 

A felbontás informatikai megközelítésből, tulajdonképpen nem más, mint az adott felületegységre jutó 

képpontok száma. A felbontást digitális képállományok esetén általában a függőlegesen és vízszintesen 

elhelyezkedő pixelek szorzatával adjuk meg. Néhány elterjedtebb és széles körben használatos felbontás érték 

(800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 1600 x 1280, 1920 x 1080). 

Ha a felbontást a képalkotó eszközök szemszögéből vizsgáljuk, újabb fogalmakkal kell ismerkednünk. 

Legelőször is attól függően, hogy a képalkotók milyen hullámsávban dolgoznak, megkülönböztetünk optikai és 

mikrohullámú eszközöket. Az alapján, hogy az eszközök rendelkeznek-e saját energiaforrással 

megkülönböztetünk aktív és passzív képalkotó eszközöket. A passzív eszközök működéséhez szükséges 

megvilágítást a Nap biztosítja. 

Fontos megjegyezni, hogy a képalkotók a képeket két dimenzióban rögzítik. Az olyan felvételeket, amelyek egy 

adott területről egy időben a spektrum több sávjában képesek felvételeket készíteni, multispektrális 

felvételeknek nevezzük. Elmondható, hogy a felbontás a képalkotó eszközöknek az egyik legfontosabb 

paramétere. 

A képalkotó eszközök felbontásai: 

1. geometriai felbontás 

2. radiometriai felbontás 

3. spektrális felbontás 

4. temporális (időbeli) felbontás 

Geometriai felbontás 

A felvételt készítő rendszer egyik legfontosabb jellemzője, hiszen az egymáshoz közeli objektumok 

megkülönböztethetőségének mértékét szolgáltatja. Informatikai szempontból a leglényegesebb vonatkozása, 

hogy a felbontás növelésével a rögzítésre kerülő adatmennyiség négyzetesen növekszik. 

Mértékegységek: dot per inch (dpi), lines per inch (lpi), pixels per inch (ppi). 

Radiometriai felbontás 

Radiometriai felbontás a digitalizálás során használt mérési szintek számát adja meg, amely általában 2 

valamely hatványának feleltethető meg. Egy 256 szinttel jellemzett felvétel tárolásához képpontonként 8 bitre 

van szükség. A mai radarfelvételek általában 16 bites szintmélységgel rögzítenek. Itt is elmondható, hogy a 

nagyobb radiometriai felbontáshoz, nagyobb adatmennyiség tartozik. 

Mértékegysége: bit per pixel (bpp) 
 

bitek száma árnyalatok száma 

1 2 

4 16 

5 32 

6 64 

8 256 
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12 4096 

16 65535 

64 1,8*1019 

Spektrális felbontás 

Spektrális felbontással a szenzorok azon tulajdonságát jellemezzük, amely megmutatja, hogy hány spektrális 

tartományban képes egyidejűleg méréseket végezni. A sávok számának növelésével arányosan nő a rögzítendő 

adatmennyiség. Egy-egy spektrumot (hullámhossz-tartományt), melyben a képek készülnek,(kép) sávoknak 

nevezzük. 

 

Típusai: 

1. Pankromatikus (1 sáv) 

2. Multispektrális (3-20 sáv) 

3. Hiperspektrális (20-300 sáv) 

Időbeli felbontás 

Az időbeli felbontáson a képsorozatok egyes képeinek készítése között eltelt időközöket értjük. Alábbi 

táblázatban néhány műhold és a hozzá tartozó időbeli felbontás értékek láthatóak. 
 

Műhold Temporális felbontás 

SPOT 26 naponta 

Landsat (TM) 16 naponta 

NOAA naponta 

Terra/Aqua (MODIS) naponta 

Rétegek 

A legtöbb digitális képek elemzésére használatos grafikai program a képeket rétegekből (layers) építi fel. 

Tulajdonképpen ezt úgy képzelhetjük el, mintha fólia darabokat helyeznénk egymásra. 

16.2.  1.2Színmélység 

Minden egyes pixel színét külön adatként tárolja a digitális képállomány. Minden színnek saját értéke van. A 

színmélység a pixelek színét meghatározó értékek (bitek) mennyiségét jelenti, amik egy-egy képpontot 

határoznak meg. A kép minőségét befolyásolja, hogy a szín hány bites értékkel van meghatározva. Minél több 

bittel határozzuk meg egy pixel színét, annál több szín jeleníthető meg a képen. 
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Megjeleníthető színek mennyisége alapján négyfajta raszteres képtípus különböztethető meg: 

1. bittérképes (bitmapped) 

2. szürkeárnyalatú (grayscale) 

3. színpalettával indexelt (indexed color) 

4. valódi színezetű (true color) 

17.  2. Színterek 

A képek elemzése során nemcsak a felbontással és a színmélységgel fogunk találkozni, hanem a különböző 

színterekkel is. Ezért röviden ismertetem azt a néhány színteret, amivel a leggyakrabban találkozhatunk. 

A színterek a színek ábrázolására használt virtuális terek, koordinátarendszerek, ahol az egyes színeket azok 

koordinátái fejezik ki. A szín koordinátái arra utalnak, hogy az adott szín milyen mennyiségben tartalmazza a 

színtér alapszíneit. Az RGB színtérben a vörös szín koordinátái a 255; 0; 0, vagyis a vörös színt maximálisan 

tartalmazza, míg a többi alapszínt nem. 

A színtér három alapszínét elsődleges színvegyértéknek hívjuk. Az RGB színtér esetében ez a vörös a zöld és a 

kék elsődleges színek úgynevezett szín-vegyértékhármast alkotnak. 

Egy tetszőleges színvegyérték előállítható az alábbi színegyenlettel: 

 

ahol, r,g,b az alapszínek aránya. 

A színvegyértékeket súlyponti koordinátákkal is jellemezhetjük. 

Ebből, ha 

 

akkor, a C szín súlyponti koordinátái: 

 

 

 

amiből következik, hogy 

 

Másodlagos színvegyértékek: 

1. Magenta (R + B): bíborvörös 

2. Cyan (G + B): ciánkék 

3. Yellow (R + G): sárga 



   

 29  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

  

4.4 ábra 

Az RGB színtér szemléltetése egységkockával 

17.1.  2.1 RGB, CMY, CMYK és a HSV/HSB színterek 

A színkeveréseknek két alapvető módja létezik: 

1. additív (összeadó színkeverés) – elsődleges fényforrások 

2. szubsztraktív (kivonó színkeverés) – másodlagos fényforrások 

Elsődleges fényforrások csoportjába tartoznak azok a testek, amelyek önállóan képesek fényt kibocsátani (pl. 

nap, izzólámpa). Másodlagos fényforrás csoportjába pedig azok a testek sorolhatóak, amelyen önállóan nem 

bocsátanak ki fényt (visszaverik a rájuk eső fényt). 

RGB színtér 

Az RGB színtérről az előzőekben már volt szó, a vörös (red), zöld (green), kék (blue) alapszínekből kikeverhető 

színeket tartalmazza. A színrendszer elemeinek hullámhosszai: vörös: 700 nm, zöld: 546nm, kék: 435nm 

CMY/CMYK színtér 

A CMY színtér a ciánkék (cyan), bíborvörös (magenta), sárga (yellow) alapszínekből kikeverhető színeket 

tartalmazza. A CMYK színteret a nyomdatechnika hívta életre, megegyezik a CMY színtérrel, azzal a 

különbséggel, hogy az alapszíneihez hozzáadjuk a fekete színt is. Ennek az az oka, hogy a CMY alapszínek 

keverésével csak sötétszürke színt tudunk előállítani. 

HSB / HSV 

HSB/HSV színtér, nevét a H(Hue) - színárnyalat, S(Saturation) - színtelítettség, B(Brightness) vagy V(Value) 

világosság, angol kifejezések rövidítéséből kapta. Ezt a színteret egy hengerkoordináta-rendszerben 

ábrázolhatjuk. 

HSL 

A H és az S ugyanaz, mint az előzőekben ismertetett HSV modellben, az L(Lightness) pedig a fényerőt jelenti. 

A HSV modelltől annyiban különbözik, hogy, a maximális szín telítettséget akkor kapjuk, ha az L értéke 50%. 

L=0 esetén a feketét, L=1 esetén a fehéret kapjuk a többi paraméter értékétől függetlenül. 

17.2.  2.2 Színterek közötti konverziók 

 

RGB és CMYszínterek közötti átszámítására a következő összefüggések: 
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CMY és CMYK színterek közötti átszámítására a következő összefüggések: 

B = min (C, M, Y) 

C = (C − B)/(1 − B) 

M = (M − B)/(1 − B) 

Y =(Y − B)/(1 − B) 

C= min (1, C ∗  (1 − B) + B) 

M = min(1, M ∗  (1 − B) + B) 

Y = min(1, Y ∗  (1 − B) + l) 

megjegyzés: A CMY – CMYK színterek átváltásánál a B (Black) fekete színt jelenti. 

 

RGB és HSV színterek közötti átszámítására a következő összefüggések: 

S - Saturation 

 

V- Value 

 

H - Hue 

   

 

ha R=max és G = min 

 

különben ha R=max és G  min 

 

különben ha G=max és B = min 

 

különben ha G=max és B = min 

 

különben ha R=max 
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egyébként 

 

 

 

másodlagos szín (msz)=Hex – elsődleges szín (esz) 

 

 

 

RGB színek 

ha esz =0 akkor  

ha esz =1 akkor  

ha esz =2 akkor  

ha esz =3 akkor  

ha esz =4 akkor  

ha esz =5 akkor  

 

 

 

ahol a minimumot veszi fel az R, G és a B 

 

ha S = 0, H értelmezhetetlen. 

ha akkor H=360 –H fok, normalizálni kell 0,1 –re H= H /360. 

 

HSI és RGB színterek közötti átszámítására a következő összefüggések: 

Első lépés a H-t visszaállítjuk fokokra H = 360 H 

Ha akkor, 
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Ha  akkor, 

 

 

 

 

Ha akkor, 

 

 

 

 

VI.A műholdas távérzékelés informatikai alapjai III. 

Ebben a fejezetben megismerhetjük a térinformatikának egy másik fontos területét, amely a digitális képek, 

űrfelvételek kiértékelésével, jól meghatározott információ kinyerésével foglalkozik. Példákon keresztül 

bemutatásra kerül a digitális képfeldolgozás alapvető módszereinek és eszközeinek matematikai és informatikai 

háttere. 

18.  1. Bevezetés 

Űrfelvételek készítésénél és majdani kiértékelésénél minden esetben valamilyen jól meghatározott információ 

kinyerése a cél. Digitális képek egyik legfontosabb tulajdonsága a kontrasztja. Kontraszt korrekciós 

lehetőségeiről a későbbiekben még lesz szó, de annyi elöljáróban elmondható, hogy az egyes pixelértékek 

hisztogramja alapján javítható. Még több információt nyerhetünk ki a különböző szűrési eljárások használatával 

illetve a zajos képek simításával. A fekete-fehér egysávos képek színeihez valamilyen fizikai paraméter-

intervallum is társítható, színkódolással is megjeleníthetőek (terminális felvételek esetében). Többsávos 

felvételek esetében a legtöbb információhoz ún. színkompozit formában történő megjelenítésével jutunk. 

Fontos tudnunk, hogy a standard multispektrális kompozit természetes színektől eltérően egy hamis un. 

hamisszínes felvételt ad. Előfordulhat az is, hogy a felvételeken a vegetáció a vöröshöz közeli árnyalataiban 

figyelhető meg. A vizek tanulmányozására a természetes színkompozit bizonyult a legjobbnak. A Landsat TM 

felvételek alapján bizonyította, hogy általános célra a legmegfelelőbb színkompozit az, amely egy-egy látható, 

közeli infravörös és középső infravörös sávot tartalmaz. 

19.  2.Hisztogram 

A hisztogram a digitális képek egyik legfontosabb jellemzője, amely azt írja le, hogy a képen a szürkeségi 

árnyalatok (világosságértékek) előfordulása milyen sűrűségfüggvényt mutat. Mivel a pixel értékeket diszkrét 

értékű valószínűségi változónak (intenzitásnak) tekintjük, a sűrűségfüggvény is diszkrét értékek sorozata. 

Hisztogramok ábrázolásánál a vízszintes tengelyen a lehetséges pixel értékek állnak, a függőleges hasábok 

magassága az egyes pixelek relatív gyakorisága. A hisztogram sokmindent elárul a képről. Megállapíthatjuk, 
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hogy milyen a kép szürkeségi felbontása, tónusa vagy akár a kontrasztja. Egy kép kiegyenlített tónusú, ha 

minden szürkeségi tartomány közel egyformán fordul elő benne. 

Ha az alacsony pixelértékek száma többszörösen meghaladja a többi képpontét, akkor a kép un. alulexponált. 

Ebben az esetben a kép sötét területein nullához közeli pixelértékű fekete foltok találhatók, amelyeken belüli 

pixelek elvesznek. Fordított esetben a kép un. túlexponált. Ha a feltűnően kis különbség mutatkozik a világos és 

sötét területek között, akkor a képet kontrasztszegénynek nevezzük. Az előzőekben tárgyaltak szürkeárnyalatos 

képek esetén foglalkoztunk vele. Kiterjeszthető multispektrális színes képekre is. 

Színes képek esetében az egyes színkomponensek hisztogramját külön-külön határozhatjuk meg. A színképeket 

színkomponensekre bontjuk, és rajtuk külön-külön végrehajtjuk a hisztogram transzformációt, majd a 

feldolgozott színcsatornákból visszaállítjuk a képet. 

20.  3. Hisztogram széthúzás és kiegyenlítés 

Hisztogram transzformációk (széthúzás és kiegyenlítés) segítségével a képet módosíthatjuk, hogy az 

megfeleljen a számunkra hasznos információ kinyerésére. Kontrasztszegény képek esetében hisztogram 

széthúzásával javíthatunk a képen. Műholdfelvételek esetében a digitális képek intenzitásának dinamikai 

tartománya általában kisebb, mint a legvilágosabb és legsötétebb pontja közti különbség. 

Hisztogram kiegyenlítés lépései: 

1. a digitális kép legsötétebb pontját toljuk el az un. abszolút fekete pontba, 

2. a legvilágosabb pont intenzitását pedig az abszolút fehér pontba, 

3. az összes többi pont intenzitását ezzel arányosan változtassuk meg. 

Miután megnöveltük a pixelek közti intenzitás értéket a kép kontrasztosabb lett. 

21.  4. Szűrések 

Mivel a digitalizált képek jelentős többsége zajos, ezért az egyik legalapvetőbb feladat a szűrés. Zajnak 

nevezzük a kép feldolgozása szempontjából értéktelen információt. A valós képi információk kinyerése 

érdekében, számolnunk kell egy statikus tényezővel, ami jelentős eltéréseket mutathat pl. a kép konstans 

fényerősségű helyein is. Ha a zajok szűrésére nem figyelünk kellően oda, akkor sajnos a kép további 

analizálásához használt szűrési eljárásaink (éldetektálás) hatásfoka csökken. Szűrési algoritmusok elsődleges 

feladata, hogy pixel értékek helyi ingadozásait kiküszöböljük. 

Az itt alkalmazott eljárások két csoportba sorolhatók. Az első csoportba tartozó eljárások az eredeti képen 

(képsíkon) dolgoznak, míg a második csoportba tartozók esetében a szűrést frekvencia tartományban végezzük 

el (Fourier transzformáció). 

De mielőtt a különböző szűrési módszerekkel részletesebben megismerkednénk, egy fontos alapfogalomról kell 

még szót ejteni, ez pedig a maga a szűrő (mag). A mag általában egy 3x3-as vagy egy 5x5-ös mátrix. Ennél 

nagyobb elemszámú szűrők is használatosak, de mindegyikről elmondható, hogy páratlan számú elemszer 

páratlan számú elemet tartalmaznak. 

 

6.1 ábra 

Egy jól használható szűrő előállításának legfontosabb paraméterei: 
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1. gyors, 

2. izotróp, 

3. torzítatlan. 

22.  5. Lineáris szűrés 

A konvolúciós szűrők matematikailag legegyszerűbb csoportjába a lineáris operátorok tartoznak. Fontosnak 

tartom itt is megjegyezni, hogy a konvolúció nem más, mint a szorzás általánosítása. Lineáris szűrés esetében az 

egyes képpontok új pixel értékeit úgy kapjuk meg, hogy az eredeti képpont és a környezetében lévő képpontok 

pixelértékeit átlagoljuk. Ezzel az eljárással egy 3x3-as szűrő esetében háromszoros zajcsökkentést érhetünk el. 

Meg kell jegyezni, hogy örömünk nem lehet határtalan, hiszen a kép kimagasló fényintenzitás változásait 

egyúttal „elmostuk”, tehát a kép élességén rontunk. 

Lineáris szűrés matematikai modellje 

 

ahol,  az eredeti kép pixelértékeit, pedig az új kép pontjainak számított értékeit tartalmazza. 

Az előző képlettel teljesen egyenértékű felírás: 

 

ahol 

 

Megjegyezném, hogy a középső elem jelen példánkban a kaphat nagyobb súlyt is, ekkor súlyozott lineáris 

szűrőről beszélünk. 

23.  6. Rank és medián szűrők 

Az előzőekben megismert szűrési eljárás az átlagolásnak köszönhetően a kimagasló zaj hatásokat csak „elkeni”. 

Tehát a lineáris szűrők nem adnak megoldást egy pontszerű magas intenzitásértékű pixel szűrésére. Azok az 

eljárások, amelyek ezt lehetővé teszik számunkra a rank szűrők csoportjába tartoznak. Ezeket a szűrési 

eljárásokat egy példán keresztül mutatom be. 

Kiindulásként tekintsünk egy 7x7-es képet. Az ábrán megfigyelhető, hogy a  –es pixel értéke 49, ami a 

többszöröse a kép többi pixeléjének. 
 

3 4 5 2 4 4 6 

4 5 4 4 3 3 3 

5 6 6 6 4 7 2 

3 4 4 49 3 5 5 

4 4 4 5 5 5 7 
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8 2 4 5 6 3 4 

3 4 5 6 5 4 3 

Alkalmazva az előzőleg megismert algoritmus a lineáris szűrésre azt kapjuk, hogy 
 

       

 
5 5 4 4 4 

 

 
5 10 9 9 4 

 

 
4 10 10 10 5 

 

 
4 9 9 10 5 

 

 
4 4 5 5 5 

 

       

Rank szűrő algoritmusa: 

1. sorrendbe rendezik minden egyes pixelérték és a környezetéhez tartozó pixelértékeket (k darab); 

2. A sorból kiemelik az n-edik elemet, ez lesz az új pixel értéke. 

Megjegyzés: 

n = 1 esetében mindig a legkisebb, míg n= k esetében a legnagyobb értéket választottuk. A rank szűrők 

csoportjának speciális esete a medián szűrő, ebben az esetben mindig az n=k/2 tehát a középsőt választjuk. 
 

       

 
5 5 5 4 4 

 

 
5 5 9 5 5 

 

 
5 9 10 9 5 

 

 
4 5 9 5 5 

 

 
4 5 5 5 5 

 

       

24.  7. Élkeresés 

A képfeldolgozás egyik legérdekesebb és legintenzívebben kutatott területe az éldetektálás. Elsődleges 

célkitűzése a digitális képeken lévő objektumok automatikus, emberi beavatkozás nélküli gépi felismerése. Az 

objektumok felismerésének legelemibb lépése a különböző tárgyak megkülönböztetése. Tehát ha élkeresésről 

beszélünk, akkor a nem mást, mint a különböző objektumok kontúrvonalait keressük. Élek detektálásánál az 

első lépés a kép elkülönülő objektumaihoz tartozó részletekre történő szétbontása, szegmentálása. 

A tárgyak között a határ valószínűsíthetően ott van, ahol a kép fényessége ugrásszerűen változik. Előfordul, 

hogy a vizsgált objektum és a háttér egybeolvadnak, ebből kifolyólag határfelületük nem detektálható, ugyanis 

fényességük között nincs számottevő különbség. Ha élkereséshez fogunk, nagy fába vágjuk a fejszénket, 



   

 36  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

feladatunk egyelőre annyi lesz, hogy az aktuális problémához megtaláljuk a megfelelő algoritmusokat, melyek 

segítségével a fényesség ugrások kontúrvonalai kirajzolhatók. 

25.  8. Élek keresése gradiens vektor használatával 

Mielőtt a matematikai leíráshoz hozzákezdenénk, fontos egy pár alapfogalmat tisztázni. A képek intenzitását 

innentől fogva, mint kétváltozós skalárfüggvényt tekintünk. 

 

ahol  és  a képpont koordinátái, /> pedig az intenzitása. Az előző függvény intenzitásváltozásának 

gradiens vektora: 

 

A gradiens vektor tulajdonságainak értelmezéséből adódik, hogy abszolút értéke annál gyorsabban változik, 

minél nagyobb az intenzitásváltozás az  függvény környezetében. Tehát megállapítható, hogy éleket nagy 

valószínűséggel ott találunk, ahol a gradiens értéke magas. Ezt az értéket képek elemzésénél, mi magunk is 

beállíthatjuk, korrigálhatjuk. 

 

26.  9. Élek keresése Laplace operátor használatával 

Élek keresésére az előzőekben megismert gradiens vektor segítségével ez első deriváltból vonhatunk le 

következtetéseket. Felmerül a kérdés van-e értelme magasabb rendű deriváltak vizsgálatára. Nézzük mit kapunk, 

ha az  skalár függvénynek vesszük a második deriváltját. A művelet elvégzése után az 

 gradiensének divergenciáját az alábbi módon értelmezzük: 

 

Diszkrét értékű konvolúcióval képezzük a deriváltat, akkor az  irányban az alábbi operátor mátrixszal 

egyenértékű: 

 

6.2 ábra 

Ha y irányban is elvégezzük a műveletet, majd képezzük a két másodrendű derivált összegét akkor az, az alábbi 

3x3-as mátrixszal való konvolúciót jelenti: 

L=  

6.3 ábra 
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Az eredményül kapott L a képfeldolgozás a Laplace operátor mátrixa. 

Összességében elmondható, hogy a másodrendű deriváltak használata a képfeldolgozásban az élkiemelésen 

kívül a kép élesítésére és minőségének javítására is felhasználhatóak. 

27.  10. Tömörítési eljárások 

A műholdról érkező, jellemzően képi információ mennyisége hatalmas, ezért kifejezetten fontos terület, hogy az 

elsősorban raszter grafikus adatok egyrészt a háttértárakon a lehető legkisebb helyet foglalják el, másrészt 

hálózaton gyorsabban továbbíthatók és visszakereshetőek legyenek. Digitális képek tömörítésére rengeteg 

eljárás létezik, de alapvetően a tömörítési eljárások az alábbi két csoportba sorolhatóak: 

1. veszteségmentes tömörítés: ebben az esetben kicsomagoláskor visszaállítható az eredeti állapot; 

2. veszteséges tömörítés: itt minden esetében információveszteséggel kell számolnunk, de cserébe nagyobb a 

helymegtakarítást érhetünk el. 

Míg veszteséges tömörítés esetében tehát egy nagyobb helymegtakarítást érhetünk mégis figyelnünk kell, hogy 

mely adatokon végzünk veszteséges illetve veszteségmentes tömörítést, hiszen könnyen előfordulhat, hogy 

értékes információkat veszítünk el. 

27.1.  10.1Veszteségmentes tömörítési eljárások 

Huffman kód alapú tömörítés 

A Huffman kódolási eljárás alapötlete, hogy a gyakrabban előforduló elemeket rövidebb kóddal helyettesíti, 

mint a ritkábban előfordulókat. Így azon elemekhez rendeli a legrövidebb kódokat, amelyek a legtöbbször 

fordulnak. Az eljárás két lépésből áll. Először a kódban előforduló elemekről egy gyakorisági táblát készít, majd 

az elkészített tábla alapján egy bináris fát épít fel. A végső kódokat a bináris fa megfelelő sorrendben történő 

kiolvasásával állítja elő. Huffman kódolást alkalmazó raszter formátumok: TIFF, JPEG. 

RLE (Run Lenght Encoding) alapú tömörítés 

A futáshossz alapú tömörítés eljárás, amely nagyon jól alkalmazható sorfolytonos tárolású (képek) adatokon. 

kódolási eljárás, amely a kódot és az azt egymás után követő azonos értékek helyett az azonos értékek számát 

tárolja. Elsősorban alacsony színmélységű képek esetén hatékony, RLE alapú tömörítést alkalmazó raszter 

formátumok: BMP, RLE, Targa, PCX, TIFF. 

LZW (Lempel-Ziv) alapú tömörítés 

Az LWZ algoritmusa az egymást követő tömörítendő adatból (adatcsoportokból) egy táblát épít fel. A tábla 

méretét limitálhatjuk (pl. 4096). Az adatokat szekvenciálisan olvassa ki, majd minden egyes kiolvasáskor 

megvizsgálja, hogy a táblában előfordult-e már ilyen elemekből álló sorozat, amennyiben nem, belehelyezi az 

aktuális adatcsoportot. Ha a vizsgált csoport már szerepel a táblában, akkor a táblában elfoglalt indexe kerül 

letárolásra. Amennyiben az adatcsoportok száma meghaladja az előírt limitet, törli a táblát, ezzel lehetőséget 

adva újabb adatcsoportok elhelyezésére. Az eljárás legnagyobb előnye, hogy a táblát nem kell letárolni, ugyanis 

kitömörítés folyamán minden további nélkül felépíthető. Az LWZ alapú tömörítési eljárást alkalmazó raszter 

formátumok: GIF, TIFF. 

27.2.  10.2Veszteséges tömörítési eljárások 

1. Diszkrét koszinusz transzformáció 

A diszkrét koszinusz transzformáció (discrete cosine transform - DCT) célja, hogy a lényegtelen információt 

kiszűrje, mivel a jelek alacsony frekvenciás összetevőire koncentrálnak, nagy tömörítési hatásfok. A DCT 

tulajdonképpen egy valós számokon értelmezett a diszkrét Fourier transzformációs eljáráshoz hasonló 

transzformáció. A képet leggyakrabban 8x8 képpontból álló tartományokra bontja, majd diszkrét koszinusz 

transzformációval kétdimenziós frekvenciasíkba transzformálja az adatokat. A szürkeárnyalatos képek esetén 

akár 1:60 tömörítési arányt is el lehet érni. Diszkrét koszinusz transzformációt alkalmazó raszter formátumok: 

JPEG, FIF.A JPEG formátum a DCT transzformációt követően a tartományokon RLE, majd Huffman kódolást 

alkalmaz. 
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1. Wavelet tömörítés 

Wavelet-ek legnagyobb előnye, hogy viszonylag alacsony számítási kapacitást igényelnek. Elsődlegesen 

rekurzív szűrések sorozatából álló algoritmusa nagyban hasonlít a DCT algoritmusához. A diszkrét wavelet 

transzformáció a képek 2N méretű adattartományonként egy ugyanilyen dimenziójú méretű kimeneti 

tartományba transzformálja át. Raszteres terepmodellek esetében a DCT-nél is jobb tömörítési arány érhető el. 

1. Fraktál tömörítés 

A fraktál tömörítés algoritmusa a képek azonos és/vagy hasonló részleteit keresi ki, mivel a képek többsége 

kellően redundáns ezért ezzel az eljárással igen nagy tömörítés érhető el. Gyakorlati életben kevésbé elterjedt, 

mivel az ismétlődő vagy hasonló képrészleteket megtaláló algoritmus hosszadalmas és nagy számítási igényű. 

Elérhető tömörítési arány 1:100-oz , de akár 1:1000-es tömörítés is elérhető segítségével. 

VII.A műholdfelvételek elemzése térinformatikai módszerekkel 

Az előző fejezetek elméleti áttekintése után a következőkben a műholdfelvételek kiértékelésének gyakorlati 

megvalósításáról, annak feladatairól és problémáiról esik szó. 

28.  1.A műholdfelvételek adatszintjei 

A műholdakról nyert adatok feldolgozottság alapján több szintbe sorolhatók, ezek: 0, 1A, 1B és 2. 

Az ún. 0. szint a nyers adat (raw data), vagyis a szenzorokból közvetlenül érkező jel. 

Az 1A. szint (auxiliary data) a feldolgozás első fokát jelenti, amely mindössze az adatok ismert értékű 

pontokhoz való kalibrációját foglalja magába, vagyis a szenzor jeleit a valóságnak megfelelően állítják be. E 

szintig erősen korlátozottak a variációs lehetőségek. 

Az 1B. szint (geolocated data) jelenti a felhasználók többsége által már ténylegesen használható adatokat. Az 

1A szintre építve a kalibráció után megtörténik az adatok georeferálása (geolokációja), mely lényegében az 

egyes pixelekhez földrajzi koordinátákat rendelve beazonosítja azok földfelszíni helyzetét. Ezen a szinten még 

nem történik meg a multi-, illetve hiperspektrális felvételek csatornáinak kompozittá való összedolgozása. 

Alkalmas új eljárások kipróbálásához, szélesebb variációs lehetőségeket ad, mivel a csatornákból számos 

kombinációban készíthető kompozit, melyek a földfelszín, illetve a légkör más-más elemének, folyamatának 

vizsgálatára alkalmasak. 

A 2. szint (thematic map) a kompozit alapján kiértékelt eredménytérképet jelenti, mely a felhasználók széles 

köre számára hasznosítható. Feldolgozása, kiértékelése kisebb munkaigényű (kevesebb időt, kevésbé specifikus 

szoftvereket igényel), de a felhasználhatóság is korlátozottabb, mivel kevés kombinációs, illetve változtatási 

lehetőség. Így az egyszerű, már ismert eljárásokra alapuló elemzések esetén elegendő. Feldolgozása, 

kiértékelése kisebb munkaigényű (kevesebb időt, kevésbé specifikus szoftvereket igényel), de a 

felhasználhatóság is korlátozottabb. 

29.  2. A műholdfelvételek beszerzési lehetőségei 

A műholdfelvételek beszerzési forrása sokrétű. A legautentikusabb források természetesen a saját műholdas 

programokkal rendelkező országok megfelelő szervezetei; a feldolgozott, másodlagos adatok pedig még 

szélesebb körből érhetők el. Legnagyobb adatbázissal a NASA rendelkezik, de más nemzetek is gyorsan 

zárkóznak fel. Európa nemzeti, űrkutatással foglalkozó szervezeteit fogja össze az Európai Űrügynökség (ESA – 

European Space Agency), mely sokrétű kutatási tevékenységet végez. Adatszolgáltatási tevékenységei közül 

kiemelendő az EUMETSAT program. 

Az EUMETSAT 1986-ban indult, célja elsősorban a légkör, víztömegek és felszín meteorológiai-klimatikus 

célú vizsgálatainak összefogása, koordinálása. A résztvevők számára ezen adatokat viszonylag könnyen és 

olcsón elérhetővé tették. A meteorológiai és egyéb kutató műholdakról származó adatokat előfeldolgozás után 

(1B. szint) távközlési műholdakra sugározzák, melyek jele egyszerű (kis teljesítményű) tányérantennákkal és 

megfelelő elektronikai berendezésekkel (külön beltéri egység vagy a számítógépbe integrált egység formájában) 

fogható. Az egyszerű alkalmazásokhoz (például a csatornákból származó adatok képpé alakításához) 

elegendőek egyszerűbb, akár ingyenesen is elérhető szoftverek, míg a fejlettebb alkalmazásokhoz már 

szükségesek speciális térinformatikai szoftverek. Mind az egyszerűbb kutatási feladatokba, mind az oktatásban 



   

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

sokrétűen használható adatbázist jelent, a problémát „mindössze” a rendkívül nagy adatmennyiségből 

(szélsőséges esetben napi 30-40 GB) a felhasználó számára releváns információk kiszűrése jelent. 

30.  3. Az 1B szintű adatok alapján tematikus térkép 
szerkesztése 

Az alfejezet a következőkben 1B szintű műholdfelvétel további feldolgozásának lépéseit, lehetőségeit tekinti át, 

melynek célja a 2. szint elérése, vagyis tematikus eredménytérkép elkészítése. A könnyebb áttekinthetőség miatt 

a Landsat TM (Thematic Mapper) multispektrális felvételeiből egy konkrét mintaterületen (Howe Hill, Új-

Zéland) és térinformatikai szoftverrel (IDRISI) történik a folyamatok bemutatása. (A Landsat TM szenzorainak 

érzékelési tartományai: TM-1. 0,45-0,52 µm; TM-2. 0,52-0,60 µm; TM-3. 0,63-0,69 µm; TM-4. 0,76-0,90 µm; 

TM-5. 1,55-1,75 µm; TM-6. 10,4-12,5 µm; TM-7. 2,08-2,35 µm) 

30.1.  3.1 A felvétel dokumentációja 

A munka megkezdésekor célszerű áttekinteni az űrfelvétel dokumentációját (7.1 ábra), mely lényegesen több és 

sokrétűbb információt tartalmaz, mint például egy egyszerű digitális fényképfelvétel. Szükséges lehet ebben a 

megfelelő átalakításokat végrehajtani, melynek célja és oka abban keresendő, hogyha több űrfelvétellel 

rendelkezünk, az ezekkel végzet közös munka (pl. kompozitkészítés) végrehajtása csak abban az esetben lesz 

lehetséges, ha az adatformátumok és kivágatok megegyeznek. 

Adatformátum alatt az adattárolás módját értjük, mely meghatározza – többek között – az adatok élességét 

(tizedesjegyek számát), adattípusát. 

Kivágat alatt két dolog értendő. Egyrészt a raszteres képek dimenziói (oszlopok és sorok száma, valamint az egy 

pixelre eső terület – vagyis a felbontás) legyenek azonosak, másrészt pontosan ugyanarra a területre 

vonatkozzanak. Egyszerűen szólva a raszterhálóknak fedésbe hozhatóknak kell lenniük. 

A geolokációnak (vagyis az egyes pixelek földrajzi koordinátáinak) is meg kell egyezni. Ez függ például a 

kiválasztott referenciafelülettől (forgási ellipszoidtól) és a vetülettípustól. 

Geostacionárius műholdak esetén problémát jelenthet, az eredeti felvételnek csak kis részére van szükség, 

például csak az Európára vagy Magyarországra vonatkozó adatokra. Az eredeti nagy adatmennyiség miatt nem 

célszerű az elemzést az egész lefedett területre (szélsőséges esetben egy egész félgömbre) elvégezni, s csak ezt 

követően kiemelni a kívánt régiót, mivel ez a folyamat igen idő- és erőforrás-igényes lehet. Ezért szükséges a 

nyers adatokból kivágatot készíteni, s ezzel folytatni a számítási folyamatokat, ügyelve arra, hogy a geolokáció 

értékeinek is változatlannak kell maradni! 
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7.1 ábra: Az űrfelvétel dokumentációja 

(A kivágat adatai: columns (oszlopok) és rows (sorok) – a raszteres kép mérete; minimum és maximum x és y – 

földrajzi koordináták) 

30.2.  3.2A felvétel megjelenítése 

Az dokumentáció ellenőrzését követően az adatok egyszerű térképként megjeleníthetők. Egy adott felvétel 

esetén a megjelenő képhez többféle színkiosztás (paletta) is rendelhető, de a mintázat ugyanaz. Az eredmény az 

ún. hamis színes felvétel, ami azt jelenti, hogy a színek nem a valóságosnak megfelelők (pl. az erdő 

leggyakrabban piros színnel jelenik meg ezeken). Ennek oka többrétű. Egyrészt bizonyos mintázatok valós 

színek esetén kevésbé különülnek el (pl. a különböző zöld árnyalatok más-más növényzettípust jelenthetnek), 

így ezek spektrumát a megjelenítéskor úgymond széthúzzák. Másrészt a detektált sugárzás egy jelentős része a 

látható tartományon kívül esik (pl. infravörös), s ezt – értelemszerűen – valós színekben nem láthatjuk, 

számunkra is látható színt kell hozzárendelni (ekkor úgymond összenyomják a hullámtartományt). A paletta 

határozza meg, hogy mely értékhez mely színeket rendelünk. Számos, a szoftverekben előre meghatározott, 

illetve a felhasználó által definiált színskálából választhatunk. A (7.2 ábra) ugyanazt a területet két különböző 

paletta használatával mutatja. 
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7.2 ábra: A Howe Hill területéről készült Landsat TM-1 csatorna különböző paletták használatával (bal oldal: 

Quantitative – Standard IDRISI Palette; jobb oldal: Qualitative) 

30.3.  3.3Kompozitok 

Kompozitnak nevezzük a több csatorna fedvényművelettel történő egyesítéséből létrejövő képet, melyhez három 

felvételre van szükség. Leggyakrabban a kék, zöld és piros színeket rendelik ezekhez, szabadon kombinálható 

kiosztásban, mely variációs lehetőségek a kép mintázatát nem, az áttekinthetőséget viszont jelentősen 

befolyásolják. 

A kompozitkészítés alapvető feltétele, hogy a raszteres állományok dimenzióinak (adattípus, oszlopok és sorok 

száma), valamint a kivágatnak (a lefedett területnek) pontosan azonosnak kell lenniük. Lényegében egy olyan 

fedvényművelet történik, melynek során az egymással fedésbe kerülő pixelek között történik matematikai 

művelet (jelen esetben összeadás, ami lényegében a színkeverésnek felel meg). 

A kompozit célja a mintázatok azonosítása. Bármely tematikus térkép készítésénél az alapvető cél az, hogy az 

egy kategóriába tartozó területek azonos módon jelenjenek meg. Pánkromatikus képek esetén csak egyféle 

mintázat azonosítható, hiszen a teljes detektált sugárzási spektrum egy képen jelenik meg, így speciális 

elemzésekre nincs lehetőség. Multi- és hiperspektrális felvételek esetén azonban a csatornák tetszőlegesen 

kombinálhatók, sokféle végeredmény lehetséges. Ennek értelme és haszna azon a tényen alapszik, hogy a 

különböző objektumok más-más spektrumban vagy spektrumokban bocsájtanak ki egyedi, csak az adott 

jelenségre jellemző sugárzást, így ez alapján beazonosíthatók. Természetesen a lehetőségek csak elméletileg 

ilyen nagyszámúak, a gyakorlatban már kialakult, mely kombinációkat mely jelenségek megfigyelésére lehet 

használni. A 7.1 táblázat speciális, meteorológiai célú kompozitokat mutat be. 

A 7.3 ábra a Howe Hill területét mutatja, a bal oldalon a látható tartományban a valóságoshoz hasonló 

színkiosztással (a TM-1-hez kék, a TM-2-höz zöld, a TM-3-hoz pedig piros színt rendelve), a jobb oldalon pedig 

az infra-tartományokban (TM-4. TM-5. és TM-6.). 

7.1. táblázat: Meteorológia célú kompozitok (Lensky és Rosenfeld alapján) 
 

Felhasználás célja Piros csatorna Zöld csatorna Kék csatorna 

Nappali természetes 

színek 
NIR 1,6 VIS 0,8 VIS 0,6 
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Nappali mikrofizikai VIS 0,8 IR 3,9 IR 10,8 

Nappali 

sugárzásmennyiség 
VIS 0,8 NIR 1,6 IR 3,9 

Konvektív viharok WV 6,2 – WV 7,3 IR 3,9 – IR 10,8 NIR 1,6 – VIS 0,6 

Éjszakai mikrofizikai IR 12,0 – IR 10,8 IR 10,8 – IR 3,9 IR 10,8 

Nappali és éjszakai, 

valamint sivatagi por 
IR 12,0 – IR 10,8 IR 10,8 – IR 8,7 IR 10,8 

Légkör tömeg WV 6,2 – WV 7,3 IR 9,7 – IR 10,8 WV 6,2 

 

7.3 ábra: A Howe Hill a látható (bal oldal) és az infra-tartományban (jobb oldal) 

30.4.  3.4Az űrfelvétel módosítási-javítási lehetőségei 

Az űrfelvételek feldolgozása történhet közvetlenül az eredeti értékekre alapozva vagy végrehajthatók 

módosítások a jobb, átláthatóbb eredmény érdekében. A művelet történhet az eredeti felvételi sávokon 

(csatornákon) vagy a kompoziton is, vagyis lényegében bármely munkafázisban. Alapvetően két típusú 

eljárásról lehet szó: élek kiemelése és/vagy szűrés. 

Az élek kiemelése a szomszédos, eltérő értékű pixelekkel megadható területek közötti különbséget emeli ki oly 

módon, hogy a pixelek értékeit távolítja egymástól. Az eredeti felvétel így módosul (már nem a valós értéket 

mutatják), de a kiértékelés szempontjából fontos mintázat változatlan marad, s a kontrasztosabb kép átláthatóbb. 

A szűrés egy bizonyos mérettartomány alatti pixelcsoport „beolvasztását” jelenti a szomszédos területekbe. 

Ennek oka, hogy az eredeti felvételt alkalmazva a végső eredménytérkép túlságosan mozaikos lenne, mely bár 

pontosabb, de sokkal nehezebben áttekinthető, használható. Ez az eljárás lényegében egyfajta generalizálás. 
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A szűrés alapvetően két paraméterrel adható meg: a matematikai-geometriai eljárás típusa, illetve a kiszűrt 

(beolvasztott) pixelcsoportok maximális mérete. Ez utóbbit növelve a tematikus térkép egyre egyszerűbbé válik, 

ugyanakkor egyre pontatlanabbá is. A 7.4 ábra egy ilyen, ún. mean filterrel készített szűrés eredményét mutatja 

be. 

 

7.4 ábra: A Howe Hill TM-1. csatornájának eredeti (baloldal) és szűrt képe (jobboldal) 

30.5.  3.5 Osztályozás 

Az eredeti űrfelvételen – a valóságnak megfelelően – nagyon sok típusú elemet lehet elkülöníteni, melyek nagy 

száma már inkább a felhasználhatóságot gátolja, mintsem a pontosságot növeli. Szükséges tehát egyfajta 

generalizálás, vagyis meghatározott – az aktuális célnak megfelelő – összevonás, erre alapozva újraosztályozás. 

Például egy egyszerű felszínborítottsági térképen nem szükséges az erdők típusát, korát, egyéb paramétereit 

ismerni, csak azt az egy dolgot, hogy erdő borítja-e valójában azt a területet; vagyis minden fás vegetáció az 

„erdő” kategóriába kerül. Ezen eljárás lehet automatikus vagy manuális. 

Automatikus osztályozás 

Automatikus osztályozás esetén a generalizálás mechanikusan történik, a felhasználó csak néhány paramétert 

adhat meg (például a kategóriák számát, intervallum-értékeit, az eljáráshoz használt matematikai függvényeket). 

Előnye a gyorsaság, hátránya viszont, hogy nem a valós kategóriákhoz igazodik. Vegyünk például egy olyan – 

nagyon leegyszerűsített esetet, amidőn a felvételen elkülöníthető egy erdő, egy cserjés és egy füves vegetáció. 

Egy egyszerű vegetációtérképen két kategóriára lesz szükség: erdő és füves növényzet, vagyis a cserjést „be kell 

olvasztani” a szomszédos kategóriákba. Automatikus osztályozást választva előfordulhat, hogy pl. a cserjést 

nem az erdőhöz sorolja (ahová logikusan tartoznia kellene), hanem a füves növényzethez, mivel sugárzási 

spektruma ahhoz áll közelebb. A 7.5. ábra a 7.3. ábrán látható terület három kategóriába történő 

újraosztályozásával készült. Megfigyelhető, hogy úgymond mennyi információ veszik el az eredetihez képest, 

ugyanakkor mennyivel könnyebben áttekinthető. 
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7.5 ábra: A Howe Hill TM-1. csatornájának automatikus eljárással újraosztályozott képe 

Tanulóterületek alapján történő osztályozás 

A valós követelményeknek sokkal jobban megfelel, ha a felhasználó határozza meg, összesen hány kategóriára 

van szüksége s ezekbe mely elemek tartozzanak. Ehhez ún. tanulóterületeket kell kijelölni az eredeti felvételen. 

Ezek olyan területek, melyek valós tartalma ismert (pl. terepbejárással meghatározva). A művelet során a 

felhasználó az egy kategóriába rendelni kívánt, de különböző értékű pixeleket valamilyen módon megjelöli. A 

legegyszerűbb eljárás az, amidőn ezekből a kategóriákból kis területeket körbehatárol, majd ez alapján (immár 

automatizálva) megtörténik az újraosztályozás (vagyis a hasonló területeket bevonja ebbe a kategóriába). A 7.6 

ábrán látható az egy kategóriába sorolni kívánt területek kijelölése (a kép bal felső negyedében található élénk 

színű három folt). Az eredetivel való összevetésért lásd a 7.3 ábrát. Majd a tanulóterületek alapján megtörténik 

az újraosztályozás (7.7 ábra). 
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7.6 ábra: Tanulóterületek kijelölése a Howe Hill területén, a TM-1. sávon (baloldal: az eredeti műholdfelvételen 

kijelölt tanulóterületek (világoskék, sötétkék és sárga foltok), jobboldal: a tanulóterületek kiemelése) 

 

7.7 ábra: A Howe Hill TM-1. csatornájának manuális eljárással újraosztályozott képe 

30.6.  3.6 Statisztika, lekérdezés 

A létrehozott tematikus térképek önmagukban csak egyszerű vizuális kiértékelésre alkalmasak, azaz például 

raszteres képként elmentve láthatók a mintázatok. Pontosabb eredmények eléréséhez szükséges a mintázatok 

geometriájának kvantitatív elemzése, statisztikai eljárások alkalmazása, lekérdezések (SQL műveletek). A 

legegyszerűbb ilyen típusú meghatározás például az egyes kategóriák területszázalékos arányának 

meghatározása. 
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31.  4. A raszteres és vektoros geometria adattípus 
alkalmazási lehetőségei 

A térinformatikai rendszerekben is két geometriai elemtípus fordulhat elő: raszteres és vektoros. A műholdas 

távérzékelés többségében raszteres állományokat eredményez (pl. meteorológiai alkalmazások, 

erőforráskutatás), kevés vektorosat (pl. helymeghatározás). Mindkét rendszernek vannak előnyei és hátrányai a 

másikkal szemben. 

A vektoros adatmodell előnyei és hátrányai (a raszteres adatmodellel összehasonlítva): 

- Időigényesebb adatgyűjtés 

- Nagyobb geometriai pontosság 

- Összetettebb adatszerkezet 

- Hálózatok elemzésére alkalmas 

- Méretaránytól függetlenül jól áttekinthető 

- Kisebb tárolási kapacitást igényel 

A raszteres adatmodell előnyei és hátrányai (a vektoros adatmodellel összehasonlítva). 

- Gyorsabb adatgyűjtés 

- Adott területegységre eső adatmennyiség nagyobb 

- Egyszerűbb adatszerkezet 

- Területi elemzésre (fedvényműveletekre) alkalmasabb 

Nem lehet tehát egyikről sem kijelenteni, hogy az egyedüli „jó” típus. Mivel az előnyök és hátrányok 

alkalmazásfüggők, így az adott feladat alapján dönthető el, melyiket célszerű választani. Számos esetben 

egyazon feladatban mindkettőt szükséges alkalmazni, ebben az esetben a mindkét rendszert kezelni képes, ún. 

hibrid rendszerre van szükség. Például egy területhasználati térkép szerkesztéséhez szükség van egyrészt 

raszteres állományokra (lásd: 11. fejezet) a felszínborítottság meghatározásához, másrészt vektoros 

állományokra a határok kijelöléséhez. Általában ez csak úgy valósítható meg, ha az egyik típust átalakítják a 

másikba, s így egy rendszerben folytatódik a feldolgozás. Ez a folyamat az ún. konverzió, mely mindkét irányba 

történhet, csak nem egyforma hatékonysággal: a vektorból raszterré történő konverzió egyszerűbb és pontosabb. 

Ellenőrző kérdések 

Önellenőrző kérdések: 

Mit jelent a kompozit? 

Milyen módosítások hajthatók végre a csatornákon, illetve a kompoziton? 

Mit jelent a geometriai objektumok konverziója? 

Teszt: 

Melyik adatszint tartalmaz geolokációt? 

a, 1A 

b, 1B 

Mit jelent a hamis színes kép fogalma? 

a, A színek az eltolás miatt nem a valóságosnak megfelelők 
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b, Az adatfeldolgozás során programhiba miatt rosszak a színek 

Hány csatornából készül egy kompozit? 

a, 2 

b, 3 

c, 4 

VIII.Műholdas távérzékelés az időjárás-megfigyelés és előrejelzés szolgálatában 

E fejezetben az időjárás előrejelzésének két területén, a 0-6 órás, ún. ultrarövid távú előrejelzésben, valamint az 

ennél hosszabb, akár több napra szóló számítógépes előrejelzést bemenő adatokkal támogató műholdas 

termékeket mutatjuk be. Ezek a termékek azonban az előrejelző központok gyakorlatában rendszerint más 

információ-forrásokkal kombináltan kerülnek felhasználásra. Az első esetben a legfontosabb, hogy már láthatók 

azok a képződmények, amelyek mozgása és fejlődése az igazán jelentős időjárási jelenségeket, nem ritkán 

szélsőségeket okozzák. Nagyon lényeges, hogy ma már nem csupán a létezésük, helyük (mozgásuk) és 

kiterjedésük állapítható meg ezeknek a képződményeknek, de számos fizikai jellemzőjük is. Ezeket a 

jelenségeket minél gyakrabban (jelenleg 15 percenként) és térben minél részletesebben (a meteorológiai 

műholdak jelenlegi 1-6 km-es felbontásának határáig) célszerű bevonni az előrejelző munkába. Ez a munka a 

képződmények mozgásának és fejlődésének a követésén túlmenően ma már finom felbontású időjárási 

modellekbe való beépítésre is kiterjed. 

A második esetben a lényeg a rendszeresség, azaz a felszíni és magaslégköri (rádiószondás) megfigyelések 

kiegészítése minden olyan időpontban, amikor (jellemzően 6-12 óránként) a nemzetközi előrejelző központok 

nagy térségre, esetleg az egész Földre kiterjedő 12 óránál biztosan távolabbra tekintő előrejelzéseket készítenek. 

A lakatlan területek, elsősorban az óceánok feletti adathiányok ezen a módon ma már jól kipótolhatók. A fenti 

alkalmazások jellemzően nemzetközi együttműködésben „csúcsra járatják” a sokcsatornás információt légköri 

állapotjelzőkké transzformáló, sugárzás-átviteli és légkörfizikai tudást. 

32.  1. Műholdképek az ultra-rövidtávú előrejelzés 
(nowcasting) szolgálatában 

A műholdak alkalmazásának legfontosabb területe a meteorológián belül a nowcasting, vagyis az időjárás 

analízise és néhány órás előrejelzése. A gyorsan fejlődő, sokszor veszélyes időjárási képződmények jól 

megfigyelhetők az egyre jobb időbeli, térbeli és spektrális felbontású műholdképeken. Nowcasting számára az 

időbeli felbontás elsődleges, így a geostacionárius műholdakat lehet leginkább használni ezen a téren. 

A műholdmeteorológia területén az elmúlt tíz év legjelentősebb változásának lehettünk tanúi a 2002-2004-es 

években, és a fejlődés további felgyorsulása várható. A rég várt második generációs Meteosat műholdak első 

tagja, az MSG-1, melyet 2002 augusztusában lőttek fel, 2004 január 29-től vált operatívvá Meteosat 8 néven. Az 

első generációs Meteosathoz képest kétszeres az időbeli és a térbeli felbontás is (15 perc és a műhold alatti 

pontban 3 km), az eddigi 3 spektrális tartomány helyett 11 tartományban végez méréseket. Ezen kívül a 12. 

csatorna egy széles sávú látható tartományban mérő műszer, amelynek felbontása 1 km a műhold alatt. Ez a 

térbeli felbontás különösen alkalmas a nowcasting céljaira, a gyorsan fejlődő zivatarfelhők is jól követhetők és 

már a kezdeti, kis átmérőjű fázisukban is felismerhetők. 

Az EUMETSAT irányításával egy nemzetközi kutatócsoport kidolgozott nowcasting céljára egy speciális 

feldolgozó programcsomagot az MSG műholdadatokra vonatkozóan (SAFNWC/MSG), amelynek béta-

tesztelésében 2003 óta részt veszünk a Magyar Űrkutatási Iroda támogatásával. Az első operatív programverzió 

2004. június végére készült el, melynek installálása és számítástechnikai tesztelése után, augusztus 12-étől a 

legfontosabb, és általunk leginkább megbízhatónak tartott produktumok bekerültek a HAWK rendszerbe: 

felhőmaszk, borultság, felhőfajták, felhőtető nyomás, felhőtető magasság, felhőtető hőmérséklet, a gyenge ill. 

közepes és a heves csapadék valószínűsége. A produktumok közül néhány példa egy kompozit képpel 

kiegészítve a 8.1 ábrán látható. 

8.1 ábra: Példák az MSG kompozitokkal azonosítható időjárási képződményekre, részben kombinálva a más 

forrásokból történő megfigyelés és adatkezelés termékeivel: (felhődetektálás (bal felső), légnyomás a felhőtető 

szintjében (jobb felső), felhőfajta (bal alsó), felhőtető-hőmérséklet (jobb alsó). (Diószeghy M., et al., 2004) 
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Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ) került kidolgozásra került az az automatikus ultrarövidtávú 

előrejelző és nowcasting rendszer (MEANDER), amelyben szintén kicserélték a korábbi Meteosat képekből 

számolt felhő-produktumokat az új műholdból számolt mezőkre, melyek fontos bemenő adatai a rendszernek. 

A programcsomag kis rácstávolsággal dolgozik és a lehető legtöbb meteorológiai információt, továbbá 

numerikus modelleredményeket is felhasználva egy döntési mechanizmus végén 3 órás előrejelzést készít. Sőt, 

ha indokolt, riasztást is küld a szolgálatos meteorológusnak a veszélyes légköri folyamat megindulásáról. 

Az MSG holdak számos új lehetőséget kínálnak, például a szélmezők különböző magasságokban (tehát 

nemcsak a felhők tetőszintjében) számítása terén, amelyhez a felhőzet, a vízgőz és az ózoneloszlás alakzatainak 

változását kell nyomon követnünk, szintén megbízhatóbbá vált a sűrűbb mintavételezésnek köszönhetően. Az 

MSG hold fedélzetén elhelyezett GERB mérőberendezés az első geostacionárius pályán mozgó 

sugárzásháztartás-mérő műszer, amely új megvilágításba helyezheti a felhőkkel és vízgőzzel kapcsolatos 

folyamatokat. A SEVIRI és GERB műszerek egyidejű adatai segíthetnek feltárni a nagy magasságokig fejlődő, 

ún. mély konvekció (zivatarfelhők) eddig ismeretlen folyamatait. 

Az EUMETSAT munkacsoportokat hozott létre az új műholdas adatok feldolgozására (Satellite Application 

Facility – SAF). Ezek a következők: Nowcasting, Ózon megfigyelés, Numerikus előrejelzés, Talajfelszín 

megfigyelés, Gras (légköri vízgőz tartalom meghatározása), Klíma, Óceán és tengerjég SAF. A feladatuk 

meteorológiai paramétereket meghatározó programcsomagok kidolgozása. 

A programcsomagok az EUMETSAT tagországok nemzeti meteorológiai szolgálatainak és kutató 

központjainak együttműködésben készültek és még mindig készülnek. Az EUMETSAT tervei szerint minden 

tagország megkapja a kész szofvert vagy az ezekből származó produktumokat. 

1999-től Magyarország (az OMSZ) a Nowcasting SAF egyik béta-tesztelője lehetett, illetve a verifikálásában is 

részt vesz. A Nowcasting SAF programcsomag bétatesztelési időszaka 2004. júniusában zárult le. A 

programcsomag produktumait 12 csoportba sorolták, mindegyik csoporthoz tartozik egy minőségi mutató is, 

amely pontonként ad információt, mennyire megbízható az adott eredmény (Putsay M. és Kocsis Zs., 2009). 

A 12 produktum csoport a következő: 

1. Felhő detektálás 

(felhő, részben felhő, derült, hó/csak nappal/); 

1. Felhő típus 

(20 kategória; derült: szárazföld, tenger, hó, jég, felhő több szinten, optikailag vastag vagy vékony, réteges v. 

gomolyos, halmazállapot a felhő tetején); 

1. Felhőtető 

(hőmérséklet, magasság, nyomás); 

1. Csapadékot adó felhő 

(gyenge intenzitású csapadék (0.1-5.0 mm/h) valószínűsége, nagy intenzitású csapadék (>5.0 mm/h) 

valószínűsége); 

1. Kihullható vízmennyiség 

(derült területen teljes légoszlopban); 

1. Vízgőztartalom rétegenként 

(derült területen, 3 rétegben és a teljes légoszlopban); 

1. Konvektív csapadék intenzitása 

(éjszaka kevesebb csapadék int. osztály); 

1. Stabilitási index 
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(derült területeken LI /lifted index/, a borult területeken IR kép); 

1. Légtömeg analízis 

(légtömeg osztályozás, sötét csík a vízgőzképen hideg-front mögött, 

a gerinc tengelye, az ekvivalens potenciális hőmérséklet legnagyobb 

gradiensének területe); 

1. Szélvektorok 

(szélvektorok helye, iránya, nagysága, minősége); 

1. Automatikus műholdkép interpretálás 

(osztályozás, alakfelismerés konceptuális modellek alapján); 

1. Gyorsan fejlődő zivatarfelhők 

(konvektív felhők nyomon követése, vonalak, területek megjelölése). 

A nowcasting SAF produktumai mellett, van néhány olyan mennyiség is, amit az Eumetsat központjában 

állítanak elő és küldenek operatív rendben minden 15 percben a tagországok meteorológusainak. Ilyen 

produktum például az ún. “Lifted Index” (8.2 ábra), mely a légkör instabilitását kifejező mérőszám. Minél 

instabilabb a légkör, az index értéke annál kisebb. A térképen a sárgával, valamint pirossal jelölt területek felett 

instabil rétegződésű levegő van. 

 

8.2. ábra: Lifted Index, 2003. június 5. 09:00 UTC. (Forrás: EUMETSAT.) 

33.  2. Meteorológiai műholdak a számszerű 
előrejelzésben 

A meteorológiában alkalmazott számszerű előrejelző modellek numerikus módszerekkel oldják meg a légkörben 

lejátszódó folyamatokat leíró parciális differenciálegyenleteket. E hidro-termodinamikai egyenletrendszer 

megoldása matematikai szempontból egy kezdeti érték feladat, amelynek még erős egyszerűsítésekkel sem 

ismeretes analitikus megoldása. (A finom felbontás megkövetelte korlátos tartományú modellezés esetén ehhez 
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még egy peremérték feladat is társul.) Az egyenletrendszer megoldására térben és időben diszkretizált 

matematikai modelleket alkotunk, amelyek a légkör bizonyos jellemzőinek jövőbeli állapotát számítják ki egy 

ismert kezdeti feltétel alapján. 

A kiindulási adatokat egy térbeli rácshálózat rácspontjaiban kell megadni a számszerű előrejelző- vagy 

klímamodellek számára. A meteorológiai jellemzőket térben a modell rácspontoktól eltérő helyeken és más-más 

időben mérik, tehát ahhoz, hogy a modell használni tudja ezeket, egy egységes tér-idő rendszerbe kell foglalni 

őket. 

A numerikus modellek pontossága szempontjából kiemelt jelentőségű a kezdeti feltételek megadásának 

egzaktsága, hiszen pontatlan kiindulási feltételekből még tökéletes modell esetén sincs esélyünk jó előrejelzésre. 

A kezdeti feltételek meghatározásakor arra törekszünk, hogy ehhez lehetőleg az összes elérhető megfigyelési 

adatot felhasználjuk. A különböző forrásokból származó, eltérő térbeli és időbeli felbontású adatok numerikus 

modellbe történő beillesztését, valamint a modell számítási eredményeinek az aktuális mért értékekhez 

igazítását adatasszimilációnak nevezik. A hagyományos operatív gyakorlatban alkalmazott adatasszimiláció 

abból áll, hogy általában 3-6 óránként korrigálják a modell által előrejelzett értékeket az időközben beérkező, 

mért adatoknak figyelembe vételével. 

A numerikus előrejelzés számára a legfontosabb produktumok a szélmezők és maguk a nyers radianciák a 

különböző hullámhossztartományokban. A szélvektorokat a megfigyelt felhő és vízgőzalakzatok 

elmozdulásából számíthatjuk az egymás utáni képek segítségével. A széladatokat és a radianciákat asszimilálják 

a számítógépes numerikus modellekbe, melyek a légkör jövőbeli változásait számítják, és az időjárás-

előrejelzések alapját képezik. 

Ha végigtekintünk a műholdas adatok numerikus modellekbe építésének néhány évtizedes történetén, akkor az 

alábbi kapcsolat vázolható fel a modellekbe beépített adatok és az adatasszimilációs rendszerek között: 1970-től 

az 1990-es évek elejéig adatasszimilációs rendszerként az optimális interpolációt használták. A számítás 

közvetlenül a modell rácspontjaira történt. Technikai okokból ezzel a módszerrel csak lineáris összefüggést 

lehetett figyelembe venni a modellparaméterek és a mért adatok között. Ez azt jelentette, hogy csak 

származtatott adatokat tudtak beépíteni a numerikus előrejelző modellekbe. Az 1990-es évek második felében 

fejlesztették ki a variációs módszert, mely képes arra, hogy a számításokat a megfigyelési térben végezze. 

Ekkortól a modellparaméterek és a megfigyelések közötti „nemlinearitás” már nem okozott gondot, tehát 

lehetővé vált a nyers radianciák beépítése a numerikus modellekbe. 1997-ben jelent meg az ún. négydimenziós 

variációs adatasszimilációs rendszer, amelyben a korábbiakban hatóránként végzett korrekció helyett időben 

folytonos korrekció történik. Jelentős volt a fejlődés a műholdas adatok felbontása terén is. A ’90-es évek 

közepéig-végéig a modellekbe beépített adatok felbontása 500 km volt. Az 1990-es évek végétől a nyers 

radiancia adatokat már 250 illetve 120 km-es felbontásban használták. 

A származtatott és a nyers műholdas adatoknak a numerikus előrejelző modellek analízisére és előrejelzésére 

gyakorolt hatását sokan vizsgálták. Ezek már az 1970-80-as években kimutatták a műholdas adatok pozitív 

hatását a Déli féltekén és a trópusokon. Az Északi féltekén jobbára csak gyengén pozitív, esetenként 

elhanyagolható hatást mutattak ki. E korszak után még az Északi féltekén tapasztalt gyengén pozitív hatás is 

eltűnni látszott. Ennek oka egyrészt, hogy egyre fejlettebb modellekkel dolgoztak, miközben a többi felhasznált 

adat minősége is fokozatosan javult. Például egyre több szinoptikus állomás adata vált hozzáférhetővé, és sokat 

fejlődött a rádiószondák műszerezettsége is. Ezzel szemben, a műholdas adatokat a kilencvenes évek elejéig 

változatlan formában építették be a modellekbe, miért is relatív hatásuk lecsökkent. A megoldást az optimális 

interpolációt felváltó variációs módszer bevezetése-, valamint a származtatott műholdas adatok helyett, a nyers 

radianciák beépítése jelentette. 

Az utóbbi években számos tanulmány készült, melyekben részletesen elemezték a műholdas adatok hatásának 

időbeni alakulását a többi megfigyelési rendszer jelenlétében. Kelly et al. (2004) munkája egyike az eddig 

elvégzett legátfogóbb hatástanulmányoknak, amely mindkét féltekére kiterjed, és összességében több mint 20 

évet ölel át. Ebben a szerzők hangsúlyozták, hogy napjainkban a műholdas adatok mennyisége, térbeli és időbeli 

felbontása gyorsabban fejlődik az egyéb forrásokból származó adatokhoz képest. Részletesen elemezték az 

ECMWF numerikus időjárás-előrejelzések pontosságának változását is a műholdas adatok alkalmazása 

következtében 1981 és 2003 között (8.3 ábra). 

Az Északi féltekén az 500 hPa magasságának 3, 5 illetve 7 napos előrejelzésének megbízhatósága a bő 20 év 

alatt 85, 65 illetve 45 %-ról 96, 84 illetve 67 %-ra nőtt. A Déli féltekén ugyanakkor még ennél is jelentősebb 

volt a javulás. Emiatt napjainkra gyakorlatilag eltűnt az Északi és a Déli féltekére végzett előrejelzések 

pontossága között a ’80-as évek elején még megfigyelhető 10-15 %-os különbség. Összességében azonban, pont 
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az egyéb adatok hiánya miatt, a Déli féltekére sokáig nem lehetett olyan pontos előrejelzéseket végezni, mint az 

Északi féltekére. Márpedig erre mind a klímamodellek miatt, mind a Déli féltekén végbemenő egyéb jelentős 

meteorológiai jelenségek – trópusi ciklonok, El Niño jelenség, stb. – miatt nagy szükség van. 

 

8.3. ábra Az 500 hPa magasság előrejelzési pontosságának növekedése az ECMWF modellek fejlődése és a 

bemenő adatok bővülése nyomán, 1981 és 2003 között. A függőleges tengelyen a valódi és az előrejelzett 

mezők anomáliái közötti korreláció szerepel (%-ban). A vízszintes tengelyen pedig az évek utolsó két 

számjegye. A sávok felső határa az északi, az alsó pedig a déli félgömbi átlagos pontosságra utal. (Forrás: Kelly 

et al., 2004.) 

A műholdas adatok relatív hatása tehát az előrejelzésre a Déli féltekén mindig is nagyobb volt, mint az Északi 

féltekén. Kelly et al. (2004) vizsgálatai azonban arra engednek következtetni, hogy 2003-ra a műholdas adatokat 

olyan tér- és időbeli felbontásban tudták a korszerű adatasszimilációs rendszerek alkalmazásával beépíteni a 

globális klíma- és időjárás-előrejelző modellekbe, hogy a Déli valamint Északi féltekére vonatkozó 

előrejelzések pontossága közötti különbség már 2003-ra gyakorlatilag eltűnt. 

A modellfejlődés és a bemenő adatok bővülése okozta javulás egy másik aspektusa, hogy az 500 hPa magasság 

előrejelzése 1980-ban átlagosan csak 5 napig tudta biztosítani a kritikus 60%-os korrelációjú beválást, addig 

2003-ra ez az időtartam 8 napra nőtt. 

Az időjárás számszerű előrejelzésében korábban főleg az adathiányos területeken jelentett előnyt a kezdeti 

állapotok pontosítása, kiegészítése. Az utóbbi egy-két évtizedben már kimutatható előnyt jelent a más adatokkal 

jobban ellátott térségekben is, mert a modellek felbontása és fizikai tartalma ugrásszerűen javult, és az ehhez 

igazodó négydimenziós asszimilációs technikákkal a felkínált információ-többlet jól hasznosítható. 

Az utóbbi években lehetőség nyílt a tengerek felszínén fújó szél mérésére. A tenger felszín szelet műholdról, 

szkatterométerrel lehet mérni. Ez a műszer, rádióhullámokat bocsát ki az óceánok felé, majd méri az óceán 

felszínéről visszavert hullámokat, melyekből a felszín közeli szelek nagysága és iránya meghatározható. A szél 

produktumok a MetOp műholdon található ASCAT (Advanced Scatterometer) és a QuickSCAT műholdon 

elhelyezett SeaWinds műszerek mérései alapján készülnek. A SeaWinds adatokból kétféle szél produktumot is 

számolnak. Ezek csak a térbeli felbontásukban különböznek egymástól, 25 és 100 km-es felbontással 

rendelkeznek. A 8.4. ábrán a 100 km-es felbontású SeaWinds produktumra és a 25 km-es felbontású ASCAT 

produktumra látunk egy-egy példát. 



   

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

  

8.4. ábra: Tenger felszín szél. Bal: 100km-es felbontású SeaWind szél produktum (2008. 11. 18.). Jobb: ASCAT 

szél produktum (2008. 11 17.). Magyarázat: piros nyilak: a szkatterométerrel mért szelek; kék nyilak: a 

numerikus előrejelző modell által meghatározott szelek; piros vonal: felszíni nyomási mező; telt kék szín: jég. A 

kép háttere egy infravörös sávban készült műholdkép. (Forrás: EUMETSAT, kiemelés: Putsay M. és Kocsis Zs., 

2009). 

A központ készíti el és adja közre a 600 és a 300 hPa nyomás szintek közötti réteg nedvességtartalmát. Ennek az 

a jelentősége, hogy a nagy nedvességtartalom segíti, a kicsi pedig fékezi a felhőképződést. Emellett, ezt a 

mennyiséget az óceánok mellett pl. a Szahara és más sivatagok felett sem lehetne kellő felbontásban más 

módokon előállítani és a numerikus előrejelző modellekbe táplálni, mert ott nagyon ritka a magaslégköri 

megfigyelő hálózat. 

Végezetül, megmutatjuk, hogy néhány fontos légköri mennyiség milyen vertikális tartományban milyen 

pontossággal állítható elő a Meteosat műholdas információiból operatív (Near Real Time) illetve utólagos 

(Offline) rendszerben. 

Hőmérséklet profil (Temperature Profile) a magasság függvényében (8.1 táblázat). 

8.1. táblázat: A hőmérséklet profil produktum tulajdonságai 
 

 
Near Real Time Offline 

Mértékegység Kelvin (K)  

Tartomány 0-50 km (felszíntől 1 hPa-ig) 0-80 km 

(felszíntől 

0,01 hPa-

ig) 

Skála 180-350 K  

Vertikális felbontás 0,5 km  
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Pontosság 0-5 km 

5-30 km 

30-40 km 

40-50 km 

50-80 km 

2-3 K 

1 K 

1-5 K 

5-10 K 

N/A 

2 K 

<1 K 

1-3 K 

5-10 K 

5-10 K 

Nedvességi profil (specifikus nedvesség) a magasság függvényében (8.2. táblázat). 

8.2 táblázat: A nedvesség profil produktum tulajdonságai. 
 

 
Near Real Time Offline 

Mértékegység kg/kg  

Tartomány 0-15 km (felszíntől 100 hPa-ig)  

Skála 0-50 g/kg  

Vertikális felbontás 0,5 km  

Pontosság 0,2 g/kg vagy 10% 0,1 

g/kg 

vagy 

5% 

Nyomás profil a magasság függvényében egy földi pont felett. (8.3 táblázat) 

8.3 táblázat: A nyomás profil produktum tulajdonságai. 
 

 
Near Real Time Offline 

Mértékegység hektopascal (hPa)  

Tartomány 0-50 km (felszíntől 1 hPa-ig) 0-80 km 

(felszíntől 

0,01 hPa-

ig) 

Skála 0,01-1100 hPa  

Vertikális felbontás 0,5 km  

Pontosság 2 hPa vagy 0,2% 1hPa vagy 

0,1% 

Felszíni nyomás csak az NRT produktumok között szerepel. (8.4 táblázat) 

8.4. táblázat: A felszíni nyomás produktum tulajdonságai. 
 

Mértékegység hektopascal (hPa) 
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Tartomány felszín 

Skála 900-1100 hPa 

Pontosság 0,2% vagy 2 hPa 

IX. Műholdas távérzékelés a levegőminőség megfigyelése szolgálatában 

34.  1. Környezeti célú műholdak 

A levegőkémia aktuális kutatási területei a savas eső, a nyári szmog helyzetek, az ózonlyuk, az aeroszolok és az 

üvegházhatású gázok vizsgálata. Természetesen, az egyes kutatási területek nem függetlenek egymástól, egyes 

szennyező anyagok, mint például az ózon több probléma esetében is meghatározó szerepet tölt be. E szennyező 

anyagok légköri koncentrációjának detektálására a 20. század végéig alapvetően Föld bázisú megfigyelő 

rendszereket használtunk. Az egyik legjelentősebb, globális állomáshálózatot a Meteorológiai Világszervezet 

működteti. A mérőhálózat neve Global Atmosphere Watch (GAW). 

A GAW hálózatába tartozó állomásokat a mérési programjuk alapján két alapvető kategóriába sorolják. A 

globális állomások mérési programja az említett légkör kémiai folyamatokat meghatározó összes szennyező 

anyag mérésére kiterjed, míg a regionális állomások mérési programja jóval szűkebb, az adott térségre jellemző 

és ott problémát okozó szennyező anyagok mérésére korlátozódik. Magyarországon is található ennek a 

hálózatnak egy állomása K-pusztán. A hazai állomás mérési programja alapján a regionális állomások közé 

sorolandó. 

Az utóbbi évtizedek technikai fejlődése természetesen a levegőkémiai mérések területén is ugrásszerű volt. A 

GAW állomások pontszerű mérései mellett a műholdakon elhelyezett különféle szondázó egységek segítségével 

lehetővé vált, hogy egyes szennyező anyagok koncentrációját és ezekkel összefüggő fizikai, természeti 

folyamatokat, problémákat globális módon feltérképezzük. Ilyen érzékelő többek között a GOME, a 

SCIAMACHY, valamint a MOPITT. Továbbiakban röviden bemutatjuk ezeket a műszereket és kitérünk a 

műszerek alkalmazási területeinek ismertetésére is. Elsőként a környezeti megfigyelő műholdak lehetőségeit 

ismertetjük, majd ezután az EUMETSAT holdjaira is kitérünk. 

A GOME (Global Ozone Monitoring Experiment) berendezés az ERS-2 műhold fedélzetén található, amelyet az 

ESA (European Space Agency) 1995. április 21-én lőtt fel. GOME egy spektrométer, amely méri a talajfelszín 

és a légkörben lévő molekulák által visszavert napsugárzást. A műszer ezen kívül alkalmas a Nap spektrumának 

direkt mérésére is. GOME széles hullámhossz tartományban mér: az ultraibolyától (240 nm) a közeli 

infravörösig (790 nm) finom felbontással (0,2 – 0,4 nm). 

A GOME fő feladata a teljes légoszlop ózontartalmának mérése, de mivel a műszer széles tartományban mér, 

lehetőség van más légköri összetevők mérésére is, mint például a nitrogén-dioxid, a formaldehid, a kéndioxid 

vagy az aeroszol részecskék. A műszer elsődleges feladata, tehát feltérképezni a légoszlop teljes 

ózontartalmának földrajzi eloszlását, és nyomon kísérni a koncentrációjában bekövetkező változásokat. A 

folyamatosan képződő adatbázis fontos szerephez jut a klímakutatásban, valamint segítségével nyomon lehet 

követni az emberi tevékenység mindazon káros hatásait, amelyek a Föld légkörében megfigyelhetők. 

A SCIAMACHY (SCanning Imaging Absorption spectroMeter Atmospheric CHartographY) szintén egy 

spektrométer, amelynek elsődleges feladata a tropszférában és a sztratoszférában megtalálható nyomgázok 

globális mérése. A műszer az ESA ENVISAT műholdján található, amelyet 2001-ben lőttek fel. SCIAMACHY 

a GOME-nál jóval szélesebb hullámhossz tartományban mér: 240-től 1700 nm-ig, 0,2-0,5μm felbontással 

valamint egy –egy keskeny sávban 2000 nm és 2400 nm-nél. A műszer finom felbontása valamint az, hogy 

széles hullámhossz tartományban képes mérni, lehetővé teszi, hogy még olyan nyomgázok koncentrációját is 

detektálja, amelyek nagyon kis mennyiségben vannak jelen a légkörben. Annak érdekében, hogy a 

SCIAMACHY-val mért információt tudományos célokra is fel lehessen használni az optika három különböző 

geometriai elrendezését használják. A Nadir geometria különösen sikeresen alkalmazható a teljes légoszlopban 

lévő nyomgázok (O3, NO2) koncentrációjának meghatározására, bizonyos anyagok profiljának kimérésére a 

troposzférában és a sztratoszférában, felhő-detektálásra, aeroszol optikai mélység és a felszín visszaverő 

képességének mérésére. A Limb geometria esetében a műszer látszólagos horizontja feletti 1000 km vastag 

légréteg kerül letapogatásra. Ennek a beállításnak a fő alkalmazási területe a nyomgázok sztratoszférikus 

profiljának nagyon finom felbontású meghatározása, valamint az aeroszolok profiljának a detektálása. Az 
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Okkultációs geometria esetében a SCIAMACHY kiválaszt egy távoli célpontot, amely lehet a Nap vagy a Hold. 

A műszer célba veszi ezt a távoli célpontot amint az a horizont fölé kerül, majd végigpásztázza a légkör alsó 100 

km vastag tartományát. A mérési sorozat alatti összes spektrális intenzitás rögzítésre kerül. Ezzel a módszerrel 

lehetőség van a nyomgázok és az aeroszolok profil eloszlásának a meghatározására. Gyakorlatban a troposzféra 

esetében így lehet például megfigyelni a biomassza égését, detektálni erdőtüzeket, a sztratoszférában pedig az 

ózonlyuk méretének és helyének alakulását, valamint a vulkáni tevékenységek hatását a légkör összetételére. A 

9.1 ábra együttesen mutatja be a GOME és a SCIAMACHY mérési tartományát és a mért szennyező anyagokat. 

A MOPITT (Measurements Of Pollution In The Troposphere) a 705 km magasan, napszinkron pályán keringő 

AM-1 jelű, NASA műholdon található. Feladata a szénmonoxid és a metán légköri koncentrációjának 

térképezése a troposzférában. E két kémiai anyagnak a mérése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy megértsük a 

troposzféra válaszait különféle természeti (pl. erdők növekedése) - és katasztrófa (pl. biomassza égése) 

eseményekre. 

 

9.1 ábra A légkör kémiai összetételét megfigyelő három műholdas misszió (l. részletesebben a szövegben) 

spektrális megfigyelési tartományai, és ez ezekben jól látható légköri alkotórészek. 

A szénmonoxid azért áll az érdeklődés középpontjában, mert jól jelzi a troposzférában más kémiai anyagok 

szállítódását és egyben információt szolgáltat a troposzférában lejátszódó kémiai reakciókról. A metán egy 

olyan üvegház gáz, amelynek a forráserőssége kelti fel leginkább az érdeklődését mivel a források nagy része 

még mindig ismeretlen a kutatók előtt. 

35.  2. A Meteosat műholdak lehetőségei 

Különösen hasznosnak bizonyultak a műholdak az ózonlyuk időszakos alakulásának nyomon követésében. E 

gáz megfigyelésére már az EUMETSAT operatív műholdjai alapján is jó lehetőség kínálkozik. 

Függőleges légoszlopban található összmennyiségre vonatkozó produktumok A teljes légkörre vonatkozó ózon 

és egyéb nyomgázok mennyiségének meghatározása a GOME-2 műszer mérései alapján történik. A GOME-2 

spektrométer, az UV és a látható tartományokban mér. A szórt napsugárzás spektrumát méri, és az elnyelő 

gázok spektrumvonalai alapján határozza meg a mennyiségüket. A csoport munkálatai a teljes ózon és NO2 

produktumok előállításával kezdődtek, 2009 januárjától a teljes ózon, NO2, SO2, valamint a troposzférikus ózon 

és NO2 produktumok operatív módon rendelkezésre állnak. Ezen produktumok „near-real-time” (3 órával a 

mérés után) az EUMETCast adásán keresztül is elérhetőek. 

Az ózon profil meghatározása is a GOME-2 mérései alapján történik. A 8.2. ábrán láthatunk egy példát. A 

produktum jelenleg „near-real-time” elérhető a EUMETCast-on keresztül, illetve „offline” megrendelhető az 
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UMARF archívumból. A MetOp műholdon még egy ózon szondázására alkalmas műszer található: az IASI. A 

két műszer (GOME-2 és IASI) eltérő technikát alkalmaz a vertikális profil meghatározására: az IASI a Föld 

hőmérsékleti sugárzását méri az infravörös tartományban (3,65-15,5), míg a GOME-2 a visszavert napsugárzást. 

 

9.2 ábra: Ózon profil, 2008 február 2. Térbeli metszet Szibéria, Japán, Fülöp-szigetek, Indonézia, Ausztrália 

és az Antarktisz felett. (Forrás: EUMETSAT, válogatás: Putsay M. és Kocsis Zs., 2009) 

Az IASI érzékenysége a troposzféra turbulencia mentes középső és felső rétegeiben a legjobb, míg a GOME-2 

érzékenysége a felső sztratoszférában. 

Két különböző felszíni UV produktumot állít elő az O3M SAF: a near-real-time verzióban UV indexet 

számolnak. Ebből a derült égre vonatkozó UV index már operatív, a borult égre vonatkozó még fejlesztés alatt 

áll. Az offline verzióban az UV index mellett többféle UV sugárzási dózist számolnak (9.3. ábra). A GOME-2 

és AVHRR adatokból állítják elő a produktumot, azaz a MetOp-on található két különböző műszer adatait 

kombinálják. Ez a produktum figyelembe veszi a felhők hatását is. 

Az ábrán megfigyelhetjük, hogy a napsugarak dőlésszögéből adódó csillagászati különbségek határozottan 

zonális jelleget kényszerítenek rá a becsült napi UV sugárzás itt bemutatott dózisára. Ehhez képest a felhőzetből 

adód különbségek havi átlagban (!) kevésbé jelentősek. Nem volna helyes ugyanakkor elfelejtenünk, hogy a 

nyári legmagasabb napállás idején az északi féltekén a térítőkig húzódik fel a maximális napállás, azaz a 

mostani Egyenlítő-közeli sáv. Valamint azt sem, hogy mindez havi átlagban igaz, miközben az emberi bőr a 

legmagasabb besugárzás idején már 15-20 perces folyamatos napozás nyomán károsodhat! 
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9.3 ábra: Napi UV sugárzási dózis a felszínen, 2008. április 1. (Forrás: EUMETSAT.) 

36.  3. Az izlandi vulkáni hamu megfigyelése 
Európában (Kocsis et al., 2010 nyomán) 

Az európai légi közlekedést megbénító vulkáni hamu az izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörésének köszönhető, 

mely április 14-én a kora délutáni órákban robbanásszerűen tört ki, az azt megelőző földrengések után. A 2010. 

április 14-én kiszabadult hamufelhő légköri magasságát legalább 8000 méterre becsülték. Izland környékén 

ekkor a nyugatias szelek domináltak, melyek a hamufelhőt keletre, a kontinens irányába fújták. Április 15-én 

érte el a felhő Észak-Európát, mely eredményeként több repteret is le kellett zárni. 

Az izlandi vulkán kitörését az Európai Meteorológiai Műholdakat üzemeltető Szervezet, az EUMETSAT 

operatív műholdjának, a Meteosat-9 műholdnak a képein az OMSZ-nál folyamatosan nyomon követték. Mivel a 

különböző hullámhosszakon a légkör, és a légkörben található komponensek (jelen esetben a vulkáni hamu) 

sugárzási jellemzői eltérőek, a csatornák kombinálásával több összetevőről is kaphatunk információt. Ahhoz 

tehát, hogy a Meteosat műhold képein a vulkáni hamu láthatóvá váljék, az EUMETSAT kollégái kompozit 

képeket készítettek. E kompozit képeken az alábbi objektumokat lehet azonosítani (9.3 ábra): 

Felhők: 

Piros, narancs-sárga, rózsaszín - hamufelhő (koncentrációtól függően) Barna - magas, vastag felhők (a 

felhőtetőn jégkristályok vannak) Fekete - magas, vékony, áttetsző jégfelhők Barnás-sárga - középszintű felhők 

Zöld - középszintű vékony, áttetsző felhők Sárga, zöldes-sárga - alacsonyszintű vízfelhők 

Felszín: 

Kékes ill. halvány rózsaszínes - derült föld vagy tengerfelszín (kékes – nedvesebb azalsó légréteg; halvány 

rózsaszín - szárazabb az alsó légréteg) Fehéres lilás foltok - derült sivatag nappal Sárgás lilás rózsaszínes foltok 

- derült sivatag éjszaka 
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A 9.4 ábrán az április 16-án reggel készült helyzetet látjuk. Ekkorra a felhő már Németország, Lengyelország és 

Finnország fölé került. A nap folyamán a hamufelhő tovább haladt Csehország irányába, majd estére már 

Szlovákiát és Ausztriát is elérte. 

Az EUMETSAT poláris műholdat is üzemeltet, a MetOp-A műholdat 2006. október 19-én lőtték fel. A poláris 

műholdak egy adott területet átlagosan csak naponta kétszer látnak. Előnyük viszont, hogy pályájuk a Földhöz 

jóval közelebb esik, így a rajtuk lévő műszerek közelebbről látják a földfelszínt, és a légkört, így nagyobb 

felbontású és pontosabb méréseket tudnak végezni. A MetOp-on több mint 10 különböző műszer található. 

Ezek közül a GOME-2 és az IASI műszerek képesek a vulkáni hamu detektálására, sőt mennyiségi jellemzésére. 

A GOME-2 műszer a Földről műhold felé érkező a légkörről és a felszínről visszavert szórt sugárzást méri az 

ultraibolya, és a látható fény tartományában (240 - 790 nm); 4 csatornában vesz fel spektrumot. Elsősorban 

légköri ózonkoncentráció és ózonprofil mérésére fejlesztették ki, mivel azonban a légköri aeroszolnak is jelentős 

elnyelése, szórása van ezeken a hullámhosszakon, alkalmas a vulkáni porfelhő detektálására is. 

A 9.5 ábrán a GOME-2 műszerből számolt AAI (Aerosol Absorbing Index, aeroszol elnyelési index) indexet 

mutatjuk be. Ezen jól megfigyelhető a vulkáni adott napi helyzete (e képek egymás mögé helyezésével a felhő 

mozgása, és szétterjedése) Európa felett. A következő napi képen az is látható volt, hogy a vulkán április 17-én 

ismét jelentős mennyiségű hamut bocsátott a légkörbe. 

Ugyanakkor, ha a 9.1 alfejezetben jelzett eszközökkel megfigyelt anyagösszetételt is tanulmányoznánk (a 

kutatók annak idején megtették), akkor abból láthatnánk, hogy a vulkáni kitörés az éghajlatot nagyobb léptékben 

befolyásoló más anyagokat, elsősorban a sugárzási mérleget befolyásoló gázokat nem bocsátott ki. 

 

9.4 ábra: A METEOSAT-9 por kompozit képe 2010. április 16-én, 06:40 UTC-kor. 
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9.5 ábra: MetOp-A GOME-2 aeroszol elnyelési index, 2010. április 16. 

37.  4. Az antropogén aeroszolok megfigyelése 

A légkör összetételének a változásai módosítják az éghajlati rendszer energia-háztartását. E változásokról a záró, 

13. fejezetben számolunk be. Mivel az üvegházgázok koncentrációja a hosszú (10 – 200 éves) légkörben 

tartózkodási időnek köszönhetően közel egyenletes (lásd a „Klímaváltozás, hatások, válaszadás” c. jegyzetben, 

az alábbiakban csak az aeroszol-részecskék hatásait részletezzük. 

A 9.1 táblázatban összefoglaltuk annak a nem kevesebb, mint tíz műholdas optikai eszköznek a legfőbb 

tulajdonságait, amelyekből valamilyen aeroszol optikai jellemzőt lehet számítani. Az aeroszolok közvetlen 

hatását háromféleképpen is szokás jellemezni. A τaer az aeroszol optikai vastagság megmutatja, hogy az e-t, ún. 

természetes számot negatív előjellel erre a hatványra emelve, milyen hányada nem jut le a légkör aljára a 

Napból érkezett sugárzásnak. Az α, vagyis az aeroszol-réteg egyszeres albedója, megmutatja, hogy mekkora 

hányada verődik vissza a beérkezett sugárzásnak adott hullámhosszon a világűr felé (azért „egyszeres”, mert a 

felszínt elérő, onnan visszaverődő, s a rétegen átjutó energia-hányadot már nem vesszük figyelembe). 

Végül, a DRE, azaz a természetes és antropogén aeroszol részecskék által okozott együttes direkt hatás azt 

mutatja meg, hogy mennyivel hagyja el több energia a Föld-légkör rendszert annál, mintha egyáltalán nem 

volnának légköri aeroszolok. Ez utóbbi hatásra vonatkozó, műholdas becsléseket a 9.2. táblázat tartalmazza. 

Eszerint, a természetes és antropogén direkt sugárzási hatás a különböző eljárásokkal elég jól azonos 

mértékűnek adódott. A kilencféle eszközzel kapott, a különféle közelítésekkel ennél jóval nagyobb számú 

becslés együttesen -5,4 Wm-2 értékűnek adja ezt a hatást. 

Összevetve ezt a értéket az 1. ábra számaival, elmondhatjuk, hogy a felhőzethez, a légköri víztartalomhoz vagy 

a légkör természetes üvegházhatásához képest, másodlagos a szerepük. Ugyanakkor, ha az üvegházhatós 

megváltozásainak fentebb említett számértékeivel szembesítjük, feltételezve, hogy a természetes és antropogén 

tényezők nagyságrendje a DRE-ben azonos, akkor az aeroszol-részecskék szerepe sem elhanyagolható. 

9.1 táblázat: Az aeroszol-részecskék optikai tulajdonságainak meghatározását lehetővé tevő érzékelők,ezek 

működési időszaka spektrális tartományai és a belőlük származtatott aeroszol jellemzők. (További magyarázat: 

IPCC, 2007: 2.2 táblázat, amit itt erősen rövidítettünk). 

τaer – az aeroszol optikai vastagsága, adott hullámhosszon, α – az aeroszol-réteg albedója, DRE – a természetes 

és antropogén aeroszol részecskék által okozott direkt hatás a Föld-légkör rendszer rövidhullámú 

energiamérlegére. 
 



   

 60  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Műholdas eszköz Mérési időszak Spektrális sávok Aeroszol-jellemzők 

AVHRR (Advanced Very 

High Resolution 

Radiometer) 

1979-től napjainkig 5 sáv (0,63, 0,87, 3,7, 10,5 

és 11,5 μm) 
τaer, α 

TOMS (Total Ozone 

Mapping Spectrometer) 
1979-től napjainkig 0, 33 és 0,36 μm τaer, aeroszol index, 

POLDER (Polarization 

and Directionality of the 

Earth’s Reflectances) 

1996 nov. – 1997 jún; 

2003 ápr. – 2003 okt.; 

2005 jan – napjainkig 

8 sáv (0,44 – 0,91 μm) τaer, α, DRE 

OCTS (Ocean Colour and 

Temperature Scanner) 
1996 nov. – 1997 jún; 

2003 ápr. – 2003 okt.; 
9 sáv (0,41 – 0,86 μm), 3,9 

μm 
τaer, α 

MODIS (Moderate 

Resolution Imaging 

Spectrometer) 

2000-től napjainkig 12 sáv (0,41 – 2.1 μm) τaer, α, DRE 

MISR (Multi-angle 

Imaging Spectro-

Radiometer) 

2000-től napjainkig 4 sáv (0,47 – 0,86 μm) τaer, α 

CERES (Clouds and the 

Earth’s Radiant Energy 

System) 

1998-tól napjainkig széles, integrált DRE 

GLAS (Geoscience Laser 

Altimeter System) 
2003-tól napjainkig aktív lidar 

(0,53, 1,06 μm) 

aeroszol vertikális profil 

ATSR-2/AATSR (Along 

Track Scanning 

Radiometer/ Advanced 

ATSR) 

1996-tól napjainkig 4 sáv (0,56 – 1,65 μm) τaer, α 

SeaWiFS (Sea-Viewing 

Wide Field-of-View 

Sensor) 

1997-től napjainkig 0,765 és 0,865 μm τaer, α 

9.2 táblázat: Az aeroszol-részecskék okozta direkt sugárzási kényszer műholdas becslései (Forrás IPCC 2007: 

2.3 táblázat, röv.) 
 

Műholdas eszköz Mérési időszak DRE (Wm-2) 

MODIS; TOMS; 2002 -6,8 

CERES; MODIS 2000 márc. – 2003. dec. -3,8 – -5,5 

MODIS 2001 aug. – 2003. dec. -5,7 ± 0,4 

CERES; MODIS 2000 nov. – 2001. aug. -5,3 ± 1,7 

POLDER 1996 nov. – 1997. jún. -5,2 
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CERES; VIRS 1998 jan. – 1998. aug., 2000 márc. -4,6 ± 1,0 

SeaWiFs 1998 -5,4 

POLDER 1996 nov. – 1997. jún. -5 – -6 

ERBE Jul 1987 1987 júl. – 1997. jún. –6,7 

Átlag (szórás) 
 

–5.4 (0.9) 

A következő, 9.6 ábrán bemutatjuk, hogy milyen térképi formában jelenik meg a DRE a kvázipoláris műhold 

különböző pályáin megfigyelt és abból összerakott értékekből. Élesen kiugrik ebből a konkrét képből az Atlanti 

óceán fölé sodródott sivatagi homok erős szórása. 

 

9.6 ábra: GOME-2 Aeroszol sugárzási kényszer (DRE), 2007 június 23-án. Sivatagi por az Atlanti-óceán felett. 

(Forrás: EUMETSAT.) 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a levegőkémiában globális és regionális skálán kínálkozik lehetőség a 

legtöbb szennyezőanyag általános, illetve havária jellegű feldúsulásának monitorozására. 

X.A felszín morfológiai jellemzőinek vizsgálata 

A felszín egységeinek, jellemzőinek vizsgálata során két kérdésre kell választ adni: Hol van? Mi van ott? Az 

elsőre a horizontális és vertikális kiterjedés meghatározása ad választ (lényegében a földrajzi koordináták és a 

tengerszintfeletti magasság), mely vektoros adatokra épül. A másodikhoz raszteres adatokra van szükség, 

melyek forrása és alkalmazási lehetőségei rendkívül sokrétűek. A fejezet első része a domborzat kontinuus 

(magasság) és diszkrét (határvonalak) elemeinek felmérésébe vezet be, a második bemutat néhány gyakorlati 

alkalmazási lehetőséget. 

38.  1.A domborzat kvantitatív felmérése 
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A földfelszín feltérképezése ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget, melynek célja a térben való tájékozódás 

megkönnyítése. Katonai és gazdasági okok miatt készültek az első ókori térképek, melyek még alig nyújtottak 

többet egy egyszerű, szinte tájképszerű ábrázolásnál. A felmérési technikák (műszerek, módszerek) és az 

ábrázolási módszerek (vetületi és térképészeti rendszerek) egyre gyorsuló ütemben fejlődtek, de egészen a XX. 

századig úgymond „földhöz ragadtak” voltak: ugyanis a hagyományos eljárások során a felmérés a 

földfelszínről történik, mely számos problémát rejt. A pontosságot alapvetően a mérési módszerek határozzák 

meg, melyek az évszázadok alatt egyre kifinomultabbakká váltak, de a területi lefedettséget és felbontást más, 

legalább ilyen súlyú problémák is meghatározzák. A térképezés pontossága, volumene a nagyobb társadalmi 

aktivitású területeken (pl. népsűrűség, gazdasági jelentőség tekintetében) jelentősebb, míg más tájak ma is szinte 

fehér foltnak számítanak (pl. kiterjedt sivatagok, magashegységek). A légifelvételek alkalmazása jelentős 

előrelépést jelentett, de a területi egyenlőtlenségeket csak mérsékelni tudta, megszüntetni nem, hiszen az 

emberiség számára kevésbé jelentős területek továbbra is feltáratlanok maradtak. Mindezen okok miatt 

fölmerült az igény egy egységes, az egész Földre kiterjedő geodéziai felmérés iránt, mely legegyszerűbben 

űreszközök alkalmazásával valósítható meg. 

Mindez kezdetben csak globális léptékű méréseket jelentett, többek között a Föld pontos méretének és alakjának 

meghatározását segítette. A hagyományos geodéziai eljárásokat nagymértékben megkönnyítette és 

leegyszerűsítette a XX. század végének fontos alkotása: a műholdas helymeghatározás. Az elsőként az Amerikai 

Egyesült Államok által kiépített GPS rendszer által rendelkezésre áll egy bárhol, szinte bárki számára 

egyszerűen használható rendszer, a pontosság növekedésével pedig az egyszerűbb alkalmazásoktól eljutottunk a 

nagy precizitást igénylő térképészeti alkalmazásokig. Ugyanakkor a földfelszín feltérképezése még ezen 

módszerrel is terepi munkát igényel, mivel – egyszerűen szólva – a készülékkel oda kell menni a felmérendő 

területre. Ezt kiküszöbölendő született meg az ötlet a világűrből történő átfogó térképezésre, mely mintegy 

letapogatja a felszínt a radartechnika alkalmazásával: ennek eredménye az SRTM digitális adatbázis. 

38.1.  1.1A műholdas helymeghatározás 

Története 

A földrajzi koordináták gyors és pontos meghatározásának igénye alapvető követelmény a tájékozódási és 

térképészeti folyamatok során. A műszeres mérések az égbolt objektumainak, mindenekelőtt a csillagok, s 

ezekhez viszonyítva a földfelszíni pontok koordinátáinak meghatározására irányultak. Ehhez a több ezer éves 

módszerhez képes jelentős újítást jelentett, midőn immár mesterséges égitestekhez viszonyítva történik a pozíció 

meghatározása: a műholdak ilyetén irányú felhasználása a XX. század végének eredménye. 

Természetesen ennek létrejöttét is katonai célok indokolták, ugyanis jelentős előnyt jelentett egy olyan rendszer 

birtoklása, mely a Föld egészén azonnal megadja a felhasználó pontos helyét. Kezdetben a korszak két 

nagyhatalma, a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok járt élen e fejlesztésekben, de a későbbiekben 

más, világpolitikai ambíciókat dédelgető államok, szövetségek is a nyomukba eredtek. 

Máig egyedüliként az amerikai GPS (Global Positioning System) rendszer működik globális kiterjedéssel, mely 

3 dimenziós helyzetmeghatározásra alkalmas. A rendszer első műholdja 1989-ben került pályára, s a teljes 

lefedettséget biztosító 24 darabos kiépítettséget 1994-re érték el. Szinte a kezdetektől a polgári felhasználók 

előtt is nyitott rendszer pontatlansága – a meghatározás szándékos torzítása miatt – eleinte több száz méter volt, 

de Bill Clinton kezdeményezésére 2004. május elsejétől e torzítás megszüntetésre került, így jelenleg a – 

készüléktől függő – pontosság akár milliméteres is lehet. 

A Szovjetunió GLONASS névre keresztelt rendszerének első műholdja 1982-ben került pályára, majd 1995-ig 

mind elkészült, szigorúan csak katonai célokra. A birodalom 90-es évek elején történt összeomlása után a 

rendszer is jórészt tönkrement, maradék műholdjait amerikai rendszerbe integrálták. A jogutód Oroszország 

később ismét döntött a rendszer teljes működőképességének eléréséről, amire – a gazdasági helyzettől függően – 

ma is törekednek. 

Az Európai Unió (és néhány társult állam) szintén belekezdett saját műholdas navigációs rendszer kiépítésébe, 

mely a Galileo nevet kapta. Ennek oka egyrészt az amerikai és orosz, napjainkban is alapvetően katonai célú és 

irányítású rendszerektől való függetlenség, másrész mintegy a gazdasági-politikai erő bizonyítása. A pénzügyi 

nehézségek miatt szinte folyamatosan csúszó projekt teljes kiépítésének céldátuma jelenleg a 2018-as év. 

A felemelkedő Kína szintén beszállt e versenybe, s Beidou néven futó rendszere jelenleg 3 műholdból épül fel. 

A későbbiekben ezt váltja majd a Compass: A kezdetben Kínára és környezetére koncentráló rendszer a 

későbbiekben globálissá válik. 
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A szintén jelentős gazdasági potenciállal rendelkező Japán QZSS nevű rendszere viszont csak lokális jellegű, 

Kelet-Ázsiára és Ausztráliára terjed ki, hasonlóan – Kína mellett – Ázsia másik feltörekvő országához, Indiához 

((IRNSS). 

Működési elve 

Ezen alfejezet a jelenleg teljesen működő, globális lefedettséget biztosító amerikai GPS rendszer felépítését 

mutatja be, de a többiek is azonos alapelven működnek. Alapvetően három működési-szerkezeti egységre 

tagolható, melyek a következők: 

1. földi bázisállomások 

2. műholdak 

3. vevőkészülékek 

A földi szegmenst a bázisállomások alkotják, melyek egyik alapvető szerepe a műholdak pályájának 

meghatározása, azok nyomon követése (radartechnológia segítségével). A Föld körül keringő mesterséges 

holdak ugyan „ismerik” pontos pozíciójukat (a keringési idő és a pálya paraméterei alapján kiszámítható), de a 

mozgásukban bekövetkező szabálytalanságok miatt ez pontosításra szorul. A szatellitek úgymond vertikálisan 

billegnek, azaz a Föld középpontjához viszonyított távolságuk – melynek elméletileg azonosnak kellene lennie – 

változik. Ennek oka egyrészt a Föld geoid alakjában keresendő: a geofizikai szintfelületek (azonos gravitációjú 

felületek) szabálytalanok, mely több száz méteres eltéréseket is jelent az elméletileg (forgó testre meghatározott) 

forgási ellipszoidtól. Másrészt lokális gravitációs anomáliák (pl. az ún. mascon-ok) is befolyásolják a 

pályamagasságot. Mivel a helymeghatározásban nem a Föld középpontjához, hanem az elméleti tengerszinthez 

mérik a magasságot, ezért szükséges az értékek korrekciója. A bázisállomások másik fontos szerepe a műholdak 

órájának szinkronizálása, pontosítása (ennek jelentőségét lásd később). 

A műholdkövető állomások helyszínének kijelölésénél a műszaki okok mellett a politikaiak is kb. azonos súllyal 

esnek latba. Ezért a trópusi övezetben található állomások az Egyesült Államok birtokain vagy érdekeltségi 

területén helyezkednek el (Hawaii, Asencion, Diego Garcia, Colorado Spring, Cape Canaveral). 

A műholdak 20200 kilométeres magasságban, 60° inklináció értékkel megadható körpályán mozognak, 

egyenletes térbeli lefedettséggel (azaz a „szomszédosak” pályái azonos szöget zárnak be). A teljes 

lefedettséghez 24 darab szükséges, melyek közül átlagosan 12 darab látható a horizont felett (10.1. animáció). 

(Egyébként az orosz GLONASS rendszer műholdjai a GPS rendszerbe integráltan is működnek jelenleg, így 

javítva annak használhatóságát.) A műholdak két frekvencián (L1: 1575,42 MHz és L2: 1227,6 MHz), szórt 

spektrumú jelet sugároznak (angol megnevezése: pseudo-random noise, röviden: PNR). Ez minden műholdnál 

különböző, ez alapján történik meg annak azonosítása. A PNR kódoknak két fajtája van: 

1. C/A (Coarse/Acquistion code, vagyis durva/elérés), mely ezredmásodpercenként 1023 jelet tartalmaz, egy 

kódelem időtartama 1 µs. 

2. P(Y) kód (Precision code, vagyis pontosság), mely 10230 jelet tartalmaz, s egy kódelem időtartama csak 0,1 

µs. 

A C/A kódot az L1 frekvencián adják, a P kódot mindkettőn. Utóbbit csak titkos katonai vevővel lehet 

dekódolni. Az 1994-1998 között sugárzott zavaró jel (SA – selective availability) miatt a pontosság akár több 

száz méter is tévedhetett, melyet azóta megszüntettek. 

A műholdakon nagy pontosságú atomórák vannak elhelyezve, mely az egyezményes koordinált világidőre 

(UTC) vannak beállítva. 

A vevőkészülékek a Föld felszínén vagy kis magasságban (pl. repülőgépeken) használatosak. A napjainkban 

sokféle változatban kapható berendezések mérési pontossága széles határok között mozog (a beépített órától 

függően), a gépjárművekben használt, egyszerűbb navigációs berendezések méteres pontosságától a geodéziai 

alkalmazások milliméteres felbontásáig. 
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10.1. animáció: A GPS műholdak konstellációi 

A helymeghatározás térgeometriai műveleteken alapszik, melyben a csomópontokat a műholdak és a 

vevőkészülékek jelentik és időmérésre alapozott távolságmérésre alapszik. 

A műholdak tehát egyedi jelet sugároznak, mely – a rövidhullám sajátosságai miatt – csak egyenes vonalban 

terjednek, így érzékeléséhez a vevőkészüléknek „látnia kell” a horizont fölött elhelyezkedő szatellitet (ezért nem 

működik takarásban, pl. épület belsejében, mély szurdokban, sűrű lombkorona alatt, stb.). A jel kibocsájtásának 

pontos időpontja ismert (ismétlődően), a vevőkészülék pedig meghatározza a vétel időpontját. A rádióhullámok 

terjedési sebességének ismeretében e két érték különbségéből meghatározható a műhold és a vevőkészülék 

távolsága (t1). Ez önmagában még nem eredményez helyzetmeghatározást, hiszen ez a pont bárhol lehet egy t 

sugarú gömbön. Ezért szükséges – és elméletileg elegendő is – újabb két műhold, mivel – az előzőhöz 

hasonlóan meghatározott – t2 és t3 sugarú gömbök metszéspontjában található a készülék. A három gömb ugyan 

két pontban metszi egymást, de ezek közül egyik a műholdak pályája fölé, vagyis a világűrbe esik, s csak a 

másik a földfelszínre. Ehhez az eljáráshoz a műholdak és a vevőkészülékek óráinak pontosan szinkronban 

kellene járniuk. Ez azonban általában nincs így, ezért egy negyedik műhold is szükséges a pontosításához. 

Egyébként minél több szatellit látható, annál pontosabb az eljárás. 

38.2.  1.2Az SRTM digitális adatbázis 

A felmérés 

Az amerikai NASA (National Aeronautics and Space Administration) 1996-ban kezdte meg az SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission) programot, melynek célja a földfelszín 80%-nak (a poláris területek kivételével) 

digitális domborzati térképezése volt egy űrrepülőgép fedélzetén elhelyezett radarrendszerrel. Hosszú 

előkészítés után 2011. február 11-én startolt az Endeavour űrrepülőgép, melynek missziója mindössze 11 napig 

tartott, melyet 18 hónapig tartó adatfeldolgozás követett. 

Az 57° inklinációjú pályán keringő űrrepülőgépről a 60° északi szélesség és az 57° déli szélességű területek 

felmérése történt meg, mely így lefedte a déli félteke kontinenseit (az Antarktisz kivételével) és az északi félteke 

szárazföldjeinek jelentős részét (de így kimaradtak pl. Skandinávia, Oroszország, Kanada, stb. poláris területei – 

10.1. ábra). A mérés 5,6 centiméteres hosszúságú radarjelekkel történő radar-interferometrián alapul, két sávon 

(C és X). Az interferenciát két, egymástól fix távolságban elhelyezkedő biztosította: egyik az űrrepülőgép testén, 

a másik tőle 60 méterre, egy karon került rögzítésre. Mivel az adatokat a fedélzeten tárolták, így azok 

továbbítására nem volt szükség. A méréseket földfelszíni kontrollal is javították (felszíni geodéziai mérések, 

GPS kisegítő alkalmazása, radarjel-visszaverő felületek elhelyezése). 
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10.1. ábra: Az SRTM területi lefedettsége 

Adatok 

A mérések eredményeképpen létrehozott digitális domborzatmodell két verzióban érhető el. A pontatlanabb 3x3 

szögmásodperc felbontású változat (mely körülbelül 90x90 méteres földfelszíni felületnek felel meg) nagyobb 

foktrapézokba rendezett kivágatai (melyek 1201x1201 pixel méretűek) szabadon elérhetőek (10.1. ábra). A 

pontosabb, 1x1 szögmásodperc felbontású állományok viszont csak külön engedéllyel használhatók. 

Az SRTM nagy előnye a – szinte – globális lefedettség, hátránya viszont a radartechnológia rejtette korlátokban 

keresendő. A hibák forrása sokrétű. 

A műhold pályaingadozásai követik a Föld geoid alakját, az adatok viszont WGS84 ellipszoidra (alapfelületre) 

vonatkoznak: ezek pontosítása földfelszíni geodéziai módszerekkel történt. 

A radarhullámok csak a nadírban lévő pontról adnak pontos magassági értéket. Ferde rálátás esetén gyakori, 

hogy a mély formák egyes részei radarárnyékba kerülnek, így a magasságértékek is torzulnak. Az ezen helyeket 

kitöltő interpolációs eljárások időnként jelentős hibával terheltek. Például a Google Earth internetes alkalmazás 

SRTM alapú térbeli domborzatmodelljén a 10.2. ábrán bemutatott Tordai-hasadék (Románia) keskeny, mély 

középső része mintegy kitöltésre került, a völgy közepe látszólag kiemelkedik. Ennek oka, hogy a radarhullám a 

ferde rálátás miatt a szurdok oldaláról verődött vissza, nem pedig az aljáról, így ezt értelmezte a legmélyebb 

pontként. 

Vízfelszínek esetén szintén jelentős eltérések lehetnek a valós értékekhez képest, ezek interpolációval történő 

javítása az újabb változatokban már nagyrészt megoldott. 
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10.2 ábra: Interpolációs hiba a Tordai-hasadék digitális domborzatmodelljén (Google Earth) 

Felhasználás 

Az SRTM hibái mellet is egy széles körben alkalmazott adatbázis. Ingyenessége miatt széles körűen 

alkalmazott, s kiterjedt (főként a ritkán lakott vagy lakatlan) területekről szinte ez az egyedüli térképészeti 

felmérés. A kezdetben „csupán” egyszerű digitális térképként indult, ma már rendkívül népszerű Google Earth 

internetes alkalmazás is erre alapul. Geomorfológiai alkalmazási lehetőségei is széles körűek, jó lehetőséget 

nyújtanak a kvantitatív elemzések számára (pl. elegyengetett felszínek kimutatása, folyómorfometria, stb.). 

39.  2.Geomorfológiai és hidrológiai alkalmazások 

39.1.  2.1A felszín kvantitatív jellemzőinek változása 

Az előzőekben bemutatott alkalmazások úgymond egy pillanatfelvételt tükröznek. A valóságban azonban a 

felszín állandó változásban van, melynek okai lehetnek természetesek vagy antropogén eredetűek, illetve e kettő 

kölcsönhatásából eredőek. A kisebb volumenű változások akár földfelszíni geodéziai eljárásokkal is nyomon 

követhetők, de a terület növekedésével az ehhez szükséges idő- és energiaigény rohamosan növekszik: egyedüli 

megoldást az űreszközök használta jelenti. 

Természeti katasztrófák okozhatnak nagy területre kiterjedő, jelentős változásokat. Ezek közül a földrengések 

alapvetően és tartósan képesek megváltoztatni egy terület arculatát, s itt nemcsak a lokális jelenségekre kell 

gondolni (pl. kéregrepedések, csuszamlások), hanem kiterjedt régiók magassága is megváltozhat. A régmúlt 

eseményei közül ismertek olyan haváriák, amelyek következtében például a tengerparti városok víz alá kerültek. 

Napjainkban a kéregmozgások nemcsak horizontális irányban határozhatók meg milliméteres pontossággal (a 

kőzetlemezek vándorlásából adódóan), hanem vertikálisan is. A 10.3 ábra a 2010-ben Haitin, a főváros 

körzetében óriási pusztítást okozó földrengés által kiváltott süllyedéseket és emelkedéseket mutatja. 
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10.3 ábra: A felszín vertikális elmozdulása Haiti déli részén a 2010-es földrengés következtében (NASA) 

39.2.  2.2Hidrológiai elemek változása 

A felszíni vizek szintjének változás rendszerint jelentős problémákat okoz, legyen szó akár süllyedésről, akár 

emelkedésről, mivel a népesség egy jelentős része ezek határához települt. A tengerszint periodikus változása 

(az árapály) kezdetektől ismert, az ehhez való alkalmazkodás többé-kevésbé sikeres és megvalósítható. A 

tengerszint napjainkban tapasztalható, egyre gyorsuló ütemű emelkedése azonban már új, jelentős kihívás elé 

állítja az embereket. A szárazföldi vizek szintje ennél sokkal gyorsabban és kiszámíthatatlanabbul változik, 

jelentős károkat okozva. Ezért az árvizek lehetséges elöntési övezetének meghatározása, az árhullámok 

folyamatos nyomon követése fontos feladat. Előbbihez a felszín minél pontosabb magasságának meghatározása 

szükséges, melyből digitális domborzatmodellek szerkeszthetők, melyeken modellezhetők különböző 

vízhozamok mellett az elöntés kiterjedése, de megfelelő paraméterek és modellek alkalmazásával még az olyan 

váratlan helyzetek és következményeik is szimulálhatók, mint például egy gátszakadás esetén bekövetkező 

elárasztás. A 10.4 ábra egy árvíz lehetséges következményeit, a potenciálisan árvízveszélyes területeket mutatja 

egy kínai mintaterületen. 
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10.4 ábra: Potenciálisan árvízveszélyes területek a Xi Jiang (Kína) folyó mentén (sötétkék: normál vízszint, 

világoskék: elöntött területek, piros: települések) (ESA) 

Nemcsak a vízfelületek kiterjedése, hanem azok fizikai és kémia paraméterei is meghatározhatók műholdak 

segítségével. A globális problémákat okozó El Nino jelenség (a Csendes-óceán vizének karácsony környékén 

történő felmelegedése) csak ily módon figyelhető meg teljes egészében (10.5 ábra) 
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10.5 ábra: Az El Nino jelenség okozta óceánhőmérséklet-változás (NASA) 

Ellenőrző kérdések 

Önellenőrző kérdések: 

Hogyan működik a GPS rendszer? 

Milyen elven készült az SRTM? 

Említsen példákat az űrfelvételek hidrológiai célú alkalmazására! 

Teszt: 

Milyen pályán találhatók a GPS műholdak? 

a, Geostacionárius 

b, Kvázipoláris 

Milyen pontosságú az SRTM? 
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a, 90 m 

b, 50 m 

Az óceán vizének melyik paramétere változik jelentős mértékben az El Nino jelenség idején? 

a, Vízszint 

b, Hőmérséklet 

XI.A növénytakaró műholdas távérzékelése 

40.  1.A növényzet, mint objektum szerepe a 
távérzékelésben 

A növényzet vagy vegetáció mind földtörténeti, mind ökológiai szempontból elsődleges jelentőségű: a Föld 

légkörében a mai oxigén szint a növények fotoszintézisének köszönhető, a jelenlegi ökoszisztémában pedig 

elsődleges producens szervezetekként vannak jelen. 

A növényzet vizsgálatának és a róluk alkotott képnek az alapja a növények fotoszintetikus apparátusából 

következő, fényelnyelési és visszaverési arány változatossága (11.1 ábra). 

 

11.1 ábra: A növényi pigmentek spektrális érzékenysége (Hoffer, 1978 nyomán) 

A műholdakról származó adatok alkalmazhatók nagyterületű vegetációtérképezésre, de nem csak a 

növénysűrűséget lehet vele nyomon követni, hanem az egészségi állapotot is, mert ha valamilyen stressz-hatás 

éri a növényeket (szárazság, tápanyaghiány, stb.), akkor az anyagcsere intenzitásuk, valamint az azoktól függő 

spektrális tulajdonságaik is megváltoznak. 

Ez a változás sokszor kihat a levelek fényelnyelési sajátosságaira, ami a vegetációs index értékében is 

megjelenik. 

A növényekben elnyelődő fotoszintetikus apparátusa reflektancia elsősorban függ: 
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• a látható spektrum-tartományban (VIS, kb. 400-700 nm) a levél pigment tartalmától (kl-a, kl-b, karotinoidok, 

ezek egymáshoz viszonyított aránya),arányos a növénytakaró mennyiségével; 

• a közeli infravörösben (NIR) és a rövidhullámú infravörös elején (SWIR) elején (kb. 700-1300 nm) a levél 

sejtes szerkezetétől (az intercelluláris határfelületeken jelentkező fénytörés miatt), 

• a rövidhullámú infravörös (SWIR) nagy részén (1000-2400nm) a levél víztartalmától. 

– A SWIR két sávjában (kb. 1300-1500 nm és 1800-2000nm) a légkör víztartalma abszorbeálja a földfelszínről 

reflektált fényt. 

Klorofill-effektus 

Jellegzetes és a távérzékelés szempontjából differenciáló jellegű tulajdonság a magasabb rendű növények 

klorofilltól eredő fluoreszcenciája, a klorofill effektus. 

A klorofill antennák a fotoszintetikus centrumok körül elhelyezkedő klorofill molekula csoportok strukturális 

egysége, amelyek által az elnyelt fényenergia továbbítódik. A klorofill antennát ért fénykvantum gerjeszti a 

molekulát, és az lényegében két különböző úton adhatja le a gerjesztési energiát: vagy átadja a szomszédos 

molekulának, vagy elektromágneses sugárzás formájában kisugározza. A kisugárzás fluoreszcencia útján 

történik, melyre érvényes a Stokes-féle szabály: az emittált fotonok energiája kisebb a gerjesztő fotonok 

energiájánál, azaz a lumineszcencia-fény hullámhossza nagyobb a gerjesztő fény hullámhosszánál. A klorofill 

molekula az elnyelt fénynek a fotoszintézisben nem hasznosított részét közeli infravörös sugárzás formájában 

sugározza ki. 

Így a fluoreszcencia útján nyomon követhetjük a fényenergia kémiai energiává alakulásának fokát, az 

asszimiláció környezeti, faji és évszakonkénti jellegzetességeit. A fotoszintézis a klorofill tartalomnak is 

függvénye. Hozzá kell tenni azonban, hogy a többi pigment spektrális érzékenységét is minden esetben 

figyelembe kell venni. 

41.  2. Vegetációs index fogalma. Vegetációs index 
csoportok 

A vegetációs index, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) egy dimenziómentes mérőszám, amely 

egy adott terület vegetációs aktivitását fejezi ki. Értékét a növényzet által a közeli infravörös (NIR) és a látható 

vörös (RED) sugárzási tartományban visszavert intenzitások különbségének és összegének hányadosa 

szolgáltatja, A NDVI korrelál a területet takaró növényzet fajlagos klorofill tartalmával. 

Egy adott terület növényekkel való borítottságának meghatározása, vagy a vegetációs stádium megállapítása a 

különböző hullámhossz-tartományokban visszaverődő fényintenzitások mérését igényli. Amikor például 

napfény ér valamilyen tárgyat, az bizonyos hullámhosszokon elnyeli, más hullámhosszokon pedig visszaveri a 

fényt. A növényi levelekben található klorofill a fotoszintézis során nagymértékben elnyeli a látható 

fényenergiát (400-700 nm). Ugyanakkor a levelek a sejtfelépítésüknek köszönhetően nagymértékben visszaverik 

a közeli infravörös fényt (700-1100 nm) . Így a növények levelei nagyon jó hatásfokúak. A levél felszínére 

beeső sugárzás egy kis része közvetlenül visszaverődik a kutikuláris viaszról (5), sőt még az hypodermális és 

oszlopos paliszád rétegekből is (3). Nagyobb része bevezetődik a levél belsejébe (4). Az epidermisz és a 

paliszád parenchima között a sugárzás szétszóródik az összefutó sejtfalak és a különböző refrakciós indexszel 

rendelkező protoplazmatikus összetevők révén. 

További szétszóródás következik be a szivacsos mezofillumban, amikor a sugárzás az intercelluláris üregekkel 

érintkezésbe lép(1a). Ennek a sugárzásnak nagy része a sejtbeli összetevők által közvetlenül visszavert 

sugárzással együtt visszaverődik (1b).A megmaradó sugárzás keresztülhatol a levélen, ahol már átalakult 

sugárzásnak kell felfogni. A pigment molekulák (klorofill, karotin, xantofill) a beérkező sugárzásból közvetlenül 

energiát nyelnek el. A fő elnyelés spektrális tartományai a kék és a vörös (2). 

A közeli infravörös tartományt magas visszaverődés és átvitel jellemzi. A visszaverődés azoktól a refraktív 

index -folytonossági hiányoktól függ, amelyek a levélen belül és a levélmorfológiában mutatkoznak. A középső 

infravörös tartományban az elnyelést-visszaverődést a levélen belüli víz elnyelése (víz elnyelési sávok: l = 1450, 

1950. 2500 nm) határozza meg. A távoli (termális) infravörös tartományban a levelek mint feketetestek 
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működnek, az elnyelt sugárzást kibocsátják. A kibocsátás főképpen a levél hőmérsékletétől függ. Infravörös 

tükörként is működnek (11.2 ábra). 

 

11.2 ábra A levél szöveti szerkezete és a visszaverődés (reflektancia) összefüggései (Kalapos T., 2005 nyomán,) 

A bioszféra fiziológiás állapotáról képet szolgáltató vegetációs indexet a nagy felbontású, többcsatornás 

műholdképek megjelenése és a távérzékelési módszerek fejlődése során dolgozták ki. Ha a mérésre műholdon 

elhelyezett multispektrális érzékelőt használnak, úgy egy adott területről visszaverődő látható vörös és közeli 

infravörös fénymennyiségének alapján osztályozhatjuk a terület fotoszintetikus kapacitását. 

Ha egy terület fényvisszaverése a közeli infravörös tartományban sokkal nagyobb, mint a látható vörös 

tartományban, akkor a terület növényzete valószínűleg sűrű, és tartalmaz valamilyen erdőt. Ha a különbség 

kisebb, akkor a vegetáció valószínűleg ritkább, valamilyen füves terület, esetleg tundra vagy sivatag lehet. 

A vegetációs indexek a növényi tulajdonságok szempontjából meghatározó reflektancia tartományokon belül 

felvett két vagy több hullámhossz különböző matematikai kombinációjával számíthatóak. A szakirodalom több 

mint 150 vegetációs indexet publikál, amelyek elsősorban a 400 és 2500 nm közötti spektrum adatait használják 

fel. 
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11.3 ábra A spektrális reflektancia időbeni változása talajon, növényzet hatására, aktuális LAI értékekkel 

(Kalapos T. 2005) 

A legújabb hiperspektrális szenzorok megjelenésével ezeket az indexeket a választott hullámhossz intervallum 

alapján is csoportosíthatjuk széles (broadband), ill. keskeny (narrow band) csatornaszélességű indexekként. 

Ugyanakkor a különböző növényi tulajdonságok alapján is csoportosíthatjuk ezeket az indexeket: 

1. Fotoszintetikus Hatékonyság (Light Use Efficiency), 

2. Növényi Borítás Nitrogén Tartalma (Canopy Nitrogen), 

3. Száraz vagy Elhalt Növényi Széntartalom (Dryor Senescent Carbon), 

4. Levél Pigment Tartalom (Leaf Pigments), 

5. Növényi Borítás Víztartalom (Canopy Water Content) indexei. 

Ezekbe az index csoportokba különböző számítási eljárásokkal készült indexeket sorolhatunk be, amelyek közül 

a meghatározóak az alábbiak: 

1. Szélescsatornájú Zöldességi Indexek csoportja (Broadband Greenness): 

1. Normalizált Vegetációs Index (Normalized Difference Vegetation Index), 

NDVI=(RNIR-RRED)/(RNIR+RRED), 

- a vörös (RED, 600-700 nm) tartományban jelentős a klorofill elnyelése- mérsékelt reflektancia (RRED), 

- a közeli infravörösben (NIR, 700-800 nm) pigment nem nyel el, sőt a celluláris struktúra fényt szór -magas 

RNIR. 

1. Egyszerű Arány Index (Simple Ratio Index), 

Az Egyszerű Arány Index egy másik régi, jól ismert vegetációs index. A legmagasabb reflektancia aránya; a 

klorofill abszorpciós csatornái teszik hatékonnyá különböző körülmények között is. 

Az index értéke a 0-tól több mint 30-ig terjed. Zöld vegetáció esetében az értéke 2 és 8 között változik. 

1. Javított Vegetációs Index (Enhanced Vegetation Index), 

2. Atmoszférikus Ellenállás Vegetációs Index (Atmospherically Resistant Vegetation Index, ARVI) 

Ezt az indexet olyan helyek vegetációjának vizsgálatára lehet alkalmazni, amelynél fontos, hogy az index 

rezisztens legyen más környezeti faktorokra, mint pl. az aeroszolok mennyisége. 

1. Összes Zöldesség Index (Sum Green Index) 

Az Összes Zöldesség Index egyike azon legegyszerűbb vegetációs indexeknek, amelyeket a vegetáció 

zöldességi változásának meghatározására használnak. Mivel ebben a spektrum tartományban a zöld vegetáció 

erősen abszorbeálja a fényt, ez az index igen érzékeny a növényi borítás zártságában bekövetkező legkisebb 

változásra is. Az Összes Zöldesség Index az 500 és 600 nm közötti spektrum reflektancia-átlaga. Az index 

értéke 0-tól valamivel több mint 50-ig terjed (%-os reflektancia egységben). A zöld vegetáció értéke 10-25 % 

reflektancia. 

1. Keskenycsatornájú Zöldességi Indexek csoportja (Narrowband Greenness) 

1. Vörös Él Normalizált Vegetációs Index (Red Edge Normalized Difference Vegetation Index), 

2. Módosított Vörös Él Egyszerű Arány Index (Modified Red Edge Simple RatioIndex), 

3. Vogelmann-féle Vörös Él Index1-2-3 (Vogelmann Red Edge Index1-2-3), 

4. Vörös Él Pozíció Index (Red Edge Position Index). 
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5. Fotoszintetikus Hatékonysági Indexek csoportja (Light Use Efficiency) 

6. Fotokémiai Reflektancia Index (Photochemical Reflectance Index), 

7. Fotoszintetikusan Inaktív Pigmentek Indexe (Structure Intensive Pigment Index), 

8. Vörös-Zöld Arány Index (Red Green Ratio Index). 

9. Növényi Borítás Nitrogén Index (Canopy Nitrogen) 

10. Normalizált Nitrogéntartalom Különbség Index (Normalized Difference Nitrogen Index). 

11. Száraz- és elhalt növényi széntartalom Indexek csoportja (Dryor Senescent Carbon): 

12. Normalizált lignintartalom Különbség Index (Normalized Difference Lignin Index), 

13. Cellulóz Abszorpciós Index (Cellulose Absorption Index), 

14. Elhalt Növényi Reflektancia Index (Plant Senescence Reflectance Index). 

15. Levél Pigment-tartalom Indexek csoportja (Leaf Pigments) 

16. Karotin Reflektancia Index1-2 (Carotenoid Reflectance Index 1-2), 

17. AntociánReflektancia Index1-2 (Anthocyanin Reflectance Index1-2). 

18. Növényi Borítás Víztartalom Indexek csoportja (Canopy Water Content) 

19. Víz Index (Water Band Index), 

20. Normalizált Víztartalom Index (Normalized Difference Water Index), 

21. Vízstressz Index (Moisture Stress Index), 

22. Normalizált Infravörös Index (Normalized Difference Infrared Index). 

42.  3. A távérzékelési módszerek alkalmazásának 
lépései a növényzet vizsgálatában 

Elővizsgálatok 

1. a teljes reflektancia spektrum felvétele: fontos a spektrum spektrális felbontása (nm pontosság). 

2. a tanulmányozni kívánt jelenségre legérzékenyebb hullámhossz-tarományok azonosítása; 

3. specifikus reflektancia indexek bevezetése a spektrumok értékelésének fő eszközei. 

Itt alapelv a vizsgálni kívánt jelenségre leginkább változó („válaszoló”) hullámhossz (tartomány) standardizálva 

egy alkalmas konstans (változatlan) hullámhossz intervallummal. Ez a változás sokszor kihat a levelek 

fényelnyelési sajátosságaira, ami a vegetációs index értékében is megjelenik. 

Analitikus vizsgálatok 

• megfelelő időpontban és gyakorisággal légi vagy műholdfelvételek (teljes spektrum vagy. csak az azonosított 

„érzékeny” hullámhossz tartományok felvétele);a teljes spektrum felvétele hasznosabb, hiszen későbbi másfajta 

típusú indexek bevetését is lehetővé teszi, ám jóval költségesebb. A rutinszerű vizsgálatokra ma készítenek 

olyan terepi spektrométereket, melyek a számítani kívánt index szűk tartományában mérnek. 

• „hamis színes” (false colour) képek előállítása, ahol a színek egy-egy spektrális index értékéivel feleltethetők 

meg (lényegében térbeli allokációja egy-egy sajátságnak) 

• földi validálás: a távérzékelés helyességének földfelszíni ellenőrzése: 
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korábban meg nem látogatott részterületek felkeresése és földi „kontakt” vizsgálatokkal ellenőrzése, hogy 

helyes információt ad-e a távérzékelés. 

Ilyen például a vegetáció térkép. 

A különböző kategóriák indexeinek meghatározása egy tipikus összetett munkát igényel, amelynek révén terepi 

körülmények között meghatározhatjuk, hogy az adott kategórián belül melyik index nyújtja a vizsgált növényi 

tulajdonság szempontjából legérzékenyebb eredményt. Ezek az indexek értelemszerűen nem pontos 

koncentrációs értékeit mutatják az egyes növényi tulajdonságoknak, hanem fizikailag azzal szorosan korreláló 

térben lehatárolt intenzitási megoszlásokat az adott növényi ökoszisztémára vonatkozóan. Valamennyi index-

számítás igényli a fentiekben már vizsgált és értékelt spektrális adatelőkészítési eljárásokat, amelyek korrekt 

elvégzése után lehet csak megfelelő eredményt elvárni. 

Attól függően, hogy a biodiverzitásban bekövetkező változásokat akarjuk ezekkel az indexekkel jellemezni, 

vagy néhány fajcsoportra jellemző színkép elemzésére kerül sor (invazív növények, erdőfelületek), ki lehet 

választani a megfelelő index csoportot az állapot elemzésre és a jövőbeli változások megjósolhatóságára. 

A módszer hátrányai: 

1. térbeli felbontás korlátja: legkisebb képegység (képpont, pixel) meghaladja a kívánt jelenség méretét, 

2. időbeni felbontás korlátja: a vizsgálni kívánt jelenség hosszabb v. rövidebb időskálán jelentkezik, mint amit 

rendelkezésre álló felvételek vizsgálni engednek; a növényzet fenológiájának hatása; 

3. spektrális felbontás korlátja: a jelenség a visszavert fény spektrális összetételét úgy változtatja meg, amit a 

rendszer nem érzékel 

4. az érzékelés korlátai: jórészt csak a vegetáció legfelső összefüggő lombsátrát érzékeljük, zárt erdőben a 

cserje- v. gyepszintet nem; 

5. jelenség szinten maradunk: a spektrális reflektancia változása legtöbbször tünet, a tényleges ok felderítése 

csakis földi kontakt eljárásokkal lehetséges. 

A különböző élettani sajátosságú, a pigmenteket különbözőképpen felépítő és hasznosító növénycsoportok más-

más hullámhosszúságú fényt nyelnek el és vernek vissza, melyek változásai jól követhetők egy-egy nagyobb 

területegységben. Ilyen pl. az erdőtűz és a tarvágás, majd az azt követő újulat változásai időben. 

A mezőgazdaság területén már sok alkalmazást kidolgoztak a vegetációs index használatára. Használható 

például mezőgazdasági növények műtrágya szükségletének meghatározására és a kijuttatás hatásának nyomon 

követésére, vagy az öntözés pillanatnyi vízigényhez igazított alkalmazására. Kutatások folynak az előzetes 

termésbecslésre való alkalmazhatóságáról, vagy a szőlőültetvényekben történő hasznosításról. 

A műszert mezőgazdasági járműre (pl. traktor) szerelve, valamint GPS-szel összekapcsolva vegetációtérképezés 

is végezhet, annak érdekében például, hogy a későbbi műtrágyázást területileg differenciálni lehessen. 

Távérzékelési módszerek alkalmazásával megoldható feladatok a mezőgazdaság területén: 

− földhasználati térképezés, 

− fontosabb növénykultúrák területének meghatározása, 

− mezőgazdasági termésbecslés, 

−az agrokultúra minősítése, 

− gyomosodás vizsgálata, 

− növénykárosodások felderítése, 

− talajtani alkalmazás, talajtérképezés, 

− vegetáció-térképezés, 
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− a biomassza-produkció becslése, 

− erdőgazdálkodás. 

 

11.4 ábra: Alkalmazási terület: Szántóföldi növényzet monitorozása Magyarországon (NOVMON adatbázis) 



   

 77  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

11.5 ábra: Távérzékelésen alapuló vegetáció térkép (eCognition Software picture) 

XII.Biodiverzitás, kártevők, állatvilág 

Távérzékeléssel, űrfelvételek alapján objektív módon az egész területet, környezetével együtt, egyben vizsgálva, 

rövid időn belül lehet felvételezni és az adatokat kiértékelve pontos felmérési eredményt adni. A távérzékelés 

igen fontos előnye, hogy standardizált, nemzetközileg is elfogadott eljárásokkal fajlagosan alacsony áron és 

gyorsan nyújt objektív, nagyon alacsony hibaarányú, számszerűsített eredményt az élő rendszerek, 

ökoszisztémák állapotáról is. 

43.  1.Mi a biodiverzitás? 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hivatalos állásfoglalása szerint „A biodiverzitás a földi életet 

alkotó gének, fajok és ökoszisztémák változatosságát foglalja magába. Jelenleg a biodiverzitás egyenletes 

elveszítését éljük át, ami úgy a természet világára, mint az emberi jólétre nézve mélyreható következményekkel 

jár együtt”. 

A biodiverzitás vagy biológiai sokféleség az élőlények különböző szintű változatosságát jelenti a fajokon belül, 

fajok között és az ökoszisztémák szintjén egyaránt (CBD5).A fogalom több szinten értelmezhető, egyaránt 

jelenti a Földön előforduló élőhelyek sokféleségét, a fajok összességét, a fajon belüli genetikai változatosságot. 

Osvaldo Sala és munkatársai (2009) szerint a biodiverzitás alapvető módon befolyásolja életminőségünket, pl. 

az emberi egészséget (12.1 ábra). 



   

 78  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

12.1 ábra: Összesített térkép az ökoszisztémák értékeléséről (R. Costanza et al. 1997) 

Az ökoszisztémák és egyes elemeik: 

• kielégítik alapvető életszükségleteinket, mint az élelmiszer, a tiszta levegő és víz; 

• a biológiai kontroll segítségével gátolják a betegségek terjedését; 

• gyógyszeralapanyagokkal látnak el, melyek segítségünkre vannak a betegségek megelőzésében és 

gyógyításában; 

• mentális egészségünk megőrzéséhez járulnak hozzá a rekreációs és terápiás lehetőségek biztosításával (Török 

K. 2011, Costanza R., et al. 2010) 

A legfőbb okok, melyek felelőssé tehetők a biodiverzitás csökkenéséért: 

1. Élőhelyek pusztulása: A nagyobb biomokat – esőerdőket, szavannákat, fenyőerdőket – már 20-50%-ban 

átalakítottuk, elsősorban mezőgazdasági- és lakóterületté, vagy ipari célból. 

2. Szennyezés (pl. a tiszai ciánszennyezés, vagy az olajszállítók balesetei): A mezőgazdaság is nagymértékben 

hozzájárul a faj csökkenéshez közvetve és közvetlenül – talajjavító szerek nitrátjai és foszfátjai bekerülnek a 

talajba, a vízben megváltoztatva az élőhelyek eltartó képességét és abiotikus jellemzőit. 

Ezen kívül előfordulhat fény- és zajszennyezés is. 

1. Kizsákmányolás 

Étel (luxusételek, kaviár miatt sok tokfaj van veszélyben, Japánban a bálnavadászat) 

Hobbi (elefántcsont miatt az elefántok száma 10 millióról 400 ezerre csökkent, búvárkodás – korallgyűjtés 

fenyegeti leginkább a korallokat a szennyezésen kívül, vadászat, stb.) 

1. Útépítés, felújítások 

2. Őshonos fajokat agresszívan kiszorító fajok terjeszkedése (akác, parlagfű, libatok, stb. itthon, Új-Zélandon 

macskák, patkányok) 

3. Globális felmelegedés és klímaváltozás – A klímaváltozás elérhet egy kritikushőmérséklet változást, ami az 

éghajlati övek nagymértékű eltolódását eredményezné. Ez az állatok élőhelyeinek megváltoztatását is 

jelentené. Kérdés, mennyire bírnak a fajok lépést tartani ezzel. 
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Számos nemzetközi stratégia és politika tartalmaz a környezet védelmére és a biodiverzitás megőrzésére 

irányuló célkitűzést. Ezek némelyike nagyon specifikus és világos célra összpontosít. Az Európai 

Természetvédelmi Központ (European Centre for Nature Conservation – ECNC) készített egy leltárt az európai 

monitorozó hálózatokról, a hangsúlyt a terület alapú hálózatokra helyezve. 

A lista nagyjából 20 különböző kezdeményezést tartalmaz, a monitorozó rendszereket is beleszámítva, ami jelzi 

a már elindított kezdeményezések széles körét. Monitorozó tevékenységet, indikátorok kiválasztását és a 

biodiverzitás állapotáról, trendjeiről, hatótényezőiről és más kapcsolódó kérdésekről szóló jelentéseket 

megköveteli több, EU-s politika és jogszabály, pán-európai és nemzetközi egyezmény (többek között a 

Conventionon Biological Diversity, az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezménye). 

44.  2. Az európai CORINE LandCover 

A CORINE jelentése: Co-ordination of Information on the Environment 

A projekt célkitűzése: kvantitatív, összehasonlítható és megbízható környezeti információ biztosítása az 

összehangolt európai környezetpolitika céljára. 

A CORINE rendszer alapelemeit 1985 és 1990 között hozták létre Nyugat-Európában, mely az alábbi, csak 

lazán kapcsolódó alrendszerekből épül fel, (EEA-TF 1994): 

1. földrajzi háttér adatok, 

2. természetvédelmi adatok, 

3. víz adatok 

A Corine adatbázis CLC nómenklatúrája 

Az itt közölt fogalomjegyzék (nomenklatúra) képezték a CORINE LandCover program keretében elvégzett 

fotóinterpretáció alapját. A  44 kategóriát tartalmazó öt csoport (mesterséges felszínek, mezőgazdasági területek, 

erdők és természet közeli területek, vizenyős területek, vizek) az alábbi táblázatban látható. 

  
 

CORINE LandCover1 : 100 000 

adatbázis nómenklatúrája 
  

1. szint 2. szint 3. szint 

1. Mesterséges felszínek 1.1. Lakott területek  

1.2. Ipari, kereskedelmi 

területek,         közlekedési hálózat  

1.3. Bányák, lerakóhelyek, építési 

munkahelyek  

1.4. Mesterséges, nem-

mezőgazdasági  zöld-területek 

1.1.1. Összefüggő 

település szerkezet  1.1.2. 

Nem-összefüggő 

település szerkezet  1.2.1. 

Ipari vagy kereskedelmi 

területek  1.2.2. Út- és 

vasúthálózat és 

csatlakozó 

területek  1.2.3. 

Kikötők  1.2.4. 

Repülőterek  1.3.1. 

Nyersanyag 

kitermelés  1.3.2. 

Lerakóhelyek, 

meddőhányók  1.3.3. 

Építési 

munkahelyek  1.4.1. 

Városi 

zöldterületek  1.4.2. 

http://www.fomi.hu/corine/clc100_nom_hosszu_H.html#1.1.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#1.1.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#1.2.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#1.2.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#1.2.3
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#1.2.4
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#1.3.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#1.3.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#1.3.3
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#1.4.1
http://www.fomi.hu/corine/clc100_nom_hosszu_H.html#1.4.2
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Sport-, szabadidő-és 

üdülő területek 

2. Mezőgazdasági területek Szántóföldek  

Állandó növényi kultúrák 

2.3. Legelők 

2.4. Vegyes mezőgazdasági területek 

2.1.1. Nem-öntözött 

szántóföldek  2.1.2. 

Állandóan öntözött 

területek  2.1.3.Rizs 

földek  2.2.1. 

Szőlők  2.2.2. 

Gyümölcsösök, 

bogyósok  2.2.3. Olajfa-

ültetvények  2.3.1. Rét / 

legelő 2.4.1. Egynyári 

kultúrák állandó 

kultúrákkal 

vegyesen  2.4.2. 

Komplex művelési 

szerkezet  2.4.3. 

Elsődlegesen 

mezőgazdasági területek 

jelentős           természete

s növényzettel  2.4.4. 

Mezőgazdasági-erdészeti 

területek  

3. Erdők és természetközeli    területek  3.1. Erdők  

3.2. Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet 

3.3. Növényzet nélküli, vagy kevés 

növényzettel fedett nyílt erületek 

3.1.1. Lomblevelű 

erdők  3.1.2. Tűlevelű 

erdők  3.1.3. Vegyes 

erdők  3.2.1. Természetes 

gyepek, természetközeli 

rétek  3.2.2. Hangafüves, 

harasztos területek  3.2.3. 

Keménylombú 

mediterrán 

növényzet  3.2.4. 

Átmeneti erdős-cserjés 

területek  3.3.1. 

Homokos tengerpartok, 

dűnék, homok  3.3.2. 

Csupasz sziklák  3.3.3. 

Ritkás növényzet  3.3.4. 

Leégett területek  3.3.5. 

Gleccserek, örök hó  

4. Vizenyős területek  4.1. Szárazföldi vizenyős területek 

4.2. Tengermelléki vizenyős területek 

4.1.1. Szárazföldi 

mocsarak  4.1.2. 

Tőzeglápok  4.2.1. 

Tengermelléki 

mocsarak  4.2.2.Sólepárl

ók  4.2.3. Ár-apály által 

érintett területek  

5. Vizek  5.1. Kontinentális vizek 

5.2. Tengeri vízfelületek   

5.1.1. Folyóvizek, vízi 

utak  5.1.2. 

Állóvizek  5.2.1. 

Tengerparti 

lagúnák  5.2.2. 

Folyótorkolatok  5.2.3. 

Tenger és óceán  

http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#2.1.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#2.1.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#2.1.3
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#2.2.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#2.2.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#2.2.3
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#2.3.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#2.4.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#2.4.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#2.4.3
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#2.4.4
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.1.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.1.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.1.3
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.2.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.2.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.2.3
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.2.4
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.3.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.3.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.3.3
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.3.4
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#3.3.5
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#4.1.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#4.1.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#4.2.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#4.2.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#4.2.3
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#5.1.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#5.1.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#5.2.1
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#5.2.2
http://www.fomi.hu/corine/CLC100_nom_hosszu_H.html#5.2.3
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A Corine adatbázis térképeiből mutat néhányat a 12.2 és 12.3 ábra 

  

12.2 ábra: Lomblevelű erdők 12.3 ábra: Természetes gyepek, természet közeli rétek 

(A Corine adatbázis képe) (A Corine adatbázis képe) 

45.  3.Erdők és természetközeli területek 

45.1.   3.1Erdők 

Lomblevelű erdők 

Elsősorban lomblevelű fákból álló növényzet, melyet a fák koronájának szintje alatt (a legtöbb esetben) cserjék 

és lágyszárúak alkotta szintek (cserjeszint, gyepszint) egészítenek ki. 

Tűlevelű erdők 

Fenyőfákból álló növényzet, melyet a fák koronájának szintje alatt gyakran cserjék és lágyszárúak alkotta 

szintek (cserjeszint, gyepszint) egészítenek ki. 

Vegyes erdők 

Azonos arányban lomb- és tűlevelű fákból álló növényzet, melyet a fák koronájának szintje alatt (a legtöbb 

esetben) cserjék és lágyszárúak alkotta szint ek (cserjeszint, gyepszint) egészítenek ki. 

45.2.   3.2Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet 

Természetes gyepek, természet-közeli rétek 

Többnyire gyenge hozamú füves területek. Ide sorolandók az alföldi száraz és/vagy gyenge termőképességű 

gyepek, valamint a meredek és változatos domborzatú, nagyüzemileg művelhetetlen területeken előforduló 

száraz gyepek. Ez utóbbiak sziklakibúvásokkal, tüskés, bozótos területekkel keveredhetnek. 

 

Törpecserjés, cserjés területek, fenyérek 

Alacsony és zárt formációk, melyek főként bokrokból, cserjékből és fűszerű növényekből állnak (hangafüvek, 

szeder, rekettye [Genista], zanótfélék [Cytisus, Ulex] stb.). Olyan területeken alakulnak ki, ahol a talaj 

szegényes tápanyag kínálata (a sok csapadék okozta kilúgozás miatt) nem teszi lehetővé az erdősülést. 

(Magyarországon nem jellemző kategória, esetleg a Ny-Dunántúlon fordul elő hektár körüli folt mérettel.) 
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Keménylevelű (Sclerophyl) növényzet 

Keménylevelű fa-szerű növényzet. Ide tartoznak a sűrű [mediterrán] bozótosok, mészkőfennsíkok. Mediterrán 

bozótos (maquis): sűrű, különböző cserjékből álló növényegyüttes, mely a savanyú kémhatású talajt borítja. 

Garrigue: a mediterrán mészkőfennsíkok nem összefüggő bokros növénytársulásai, melyek gyakran a következő 

fajokból állnak: kermesz-tölgy, szamócabokrok [Arbutus], levendula, kakukkfű, fehér bodorrózsa [Cistus]. 

Néhány különálló fa is előfordulhat. 

Átmeneti erdős-cserjés területek 

Cserjés és lágyszárú növényzet, elszórtan fákkal. Formációk, melyek vagy az erdő leromlásával, vagy az erdő 

újratelepítésével ill. újraképződésével állnak elő. 

45.3.  3.3 Növényzet nélküli, vagy kevés növényzettel fedett nyílt 
területek 

 

Homokos tengerpartok, dűnék, homok 

Homokos tengerpartok, dűnék és homokos vagy kavicsos térségek szárazföldi vagy tengerparti környezetben, 

ideértve a hegyi patak jellegű folyók apadási medreit. Minimális szélesség: 100 m. 

Csupasz sziklák 

Omladékok, sziklafalak, sziklák, kőzetkibúvások. 

Ritkás növényzet 

Ide tartoznak a sztyeppék, tundrák, alpi területek és a terméketlen eróziós vidékek (badlands). 

Leégett területek 

A közelmúltban tűz által érintett területek (jelenleg is dominánsan sötét színnel). 

 

Gleccserek, örök hó 

A gleccserek vagy az örök hó által fedett területek. 

46.  4.Vizenyős területek 

46.1.   4.1 Belső (szárazföldi) vizenyős területek 

Nem erdősült területek, melyek részben, időszakosan vagy állandóan pangó vagy friss vízzel borítottak ill. 

telítettek. 

Szárazföldi mocsarak 

Alacsonyan fekvő területek, melyeket tavasszal a hóolvadás miatt a víz eláraszt, és valamennyi évszakban többé 

vagy kevésbé friss vízzel telítettek. 

TőzeglápokSzivacsos szerkezetű vizenyős területek, ahol a talaj tőzegből (tőzegmohából és más humifikálódott, 

tőzegesedett, növényi eredetű anyagokból) áll. Állandóan nedvesség alatt álló, elvileg soha ki nem száradó 

területek. Lehetnek kitermelés alatt állók vagy nem műveltek. 
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46.2.  4.2Tengermelléki vizenyős területek 

Fával nem borított területek, melyeket részben, időszakosan vagy állandóan sós vagy kevert édes-sós víz telít. 

 

Tengermelléki mocsarakAlacsonyan fekvő földterületek növényzettel, melyek a tenger-dagály szintje felett 

fekszenek, de a tengervíz áradásai könnyen elborítanak. Gyakran az eliszapolódás folyamatában vannak, 

melyeket a sókedvelő növények lassan meghódítanak. 

SólepárlókMűködő, vagy felhagyás alatt álló sólepárló telepek. A tengeri mocsarak azon részei, melyeket a só 

párologtatás útján történő termelésére állítottak be. Könnyen megkülönböztethetők környezetüktől a termelésre 

szánt rekeszek, valamint gátrendszerük következtében. 

 

Az ár-apály által érintett területekIszappal, homokkal vagy sziklákkal borított növényzet nélküli térségek, 

melyek a dagály és az apály szintje között fekszenek. A térképek zéró szintvonalai. 

A CORINE információs rendszer üzemeltetése és használata a Koppenhágában működő Európai Környezeti 

Ügynökség (EEA = European Environmental Agency) feladata. 

Közép és Kelet-Európa országai számára – a politikai változásokat követően – 1992-ben vált lehetővé a 

programba való bekapcsolódás. A Phare Regionális Környezeti Program keretében a három legfontosabbnak 

tekintett adatbázist hazánkban is létrehozták: 

1. biotóp (Biotops): MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet, Vácrátót; 

2. légköri emisszió (Corinair): Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest 

3. felszín borítás (Land Cover): Földmérési és Távérzékelési Intézet, Budapest (Büttner, 1996). 

A felmérési feladatok másik típusa a nagytérségi leltározás. Ezek regionális, nemzeti vagy azon túlterjedő 

kiterjedésűek. A nagytérségi leltározás az erdészet- és környezetpolitikai döntésekhez, a tájfejlesztési tervekhez, 

az erdőállapot és az erdőállapot-változás megfigyeléséhez szolgáltat adatokat. A leltározás célja az erdőterület 

felmérése és térképezése, az erdő ökoszisztémák, illetve faállományok célszerűen megválasztott osztályokba 

sorolása és a fakészlet, fatermőképesség, minőség, egészségi állapot, stb. megállapítása osztályonként, és 

egészében. Hasonló feladat az abiotikus katasztrófák, vagy a járványos erdőbetegségek nagytérségi felmérése is. 

Napjaink fenyegető ökológiai és klímaváltozásai, valamint a trópusi eső erdők mértéktelen irtása miatt 

világszerte leltározási és monitoring–projekteket hajtottak végre a vegetáció és különösen az erdők vizsgálata 

céljából. 

A távérzékelést a hagyományos földi felvételezés mellett az összes leltározási, térképezési, elemzési és 

megfigyelési feladatban alkalmazzák mindenütt a világon. A körülményektől függ, hogy melyik 

információszerzési mód kerül túlsúlyba, illetve az, hogy a távérzékelés mely eljárásának alkalmazása 

célravezető. Meghatározó a vizsgált terület nagysága, a földhasználat intenzitásának foka, mely tényezőkkel 

szoros kapcsolatban van az információsűrűséggel szemben támasztott igény. 

47.  5.Ökológiai folyosók 

Ahhoz, hogy a magterületeken élő fajok populációi kommunikálni tudjanak egymással, el kell jutniuk 

egymáshoz. Ez az ökológiai folyosók rendszerén keresztül történik. De milyen értelemben beszélhetünk 

ökológiai folyosókról? Elvileg természetes körülmények között is léteznek ökológiai folyosók, funkcionálisan 

és fizikailag is. A migrációra kényszerült fajok az izoláló hatású élőhelyeken keresztül is képesek áthatolni, 

mivel egy-egy faj többféle élőhelyi feltételt is el tud viselni, azokkal – legalább rövid időre - konform módon 

képes viselkedni. Másrészt térszerkezetileg az ún. folyosókat hasonló típusú élőhelyek (habitatok) "elérhető" 

közelségű rendszere építheti fel, ahol a lépésről lépésre haladás lehetősége biztosított. 

Természetesesen a folyosó mindig relatív fogalom és a faj tulajdonságaitól függ, hogy egy-egy élőhely folyosó 

vagy éppen barrier a vizsgált élőlény számára. Univerzális folyosó tehát nincs. Az ökológiai folyosók 
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értelmezése tehát csak rendkívül dinamikus szemléletben képzelhető el, ugyanakkor felrajzolásuknak különleges 

jelentősége van a barrierek meghatározásában és esetleges elhárításában. 

Élőhelyek, ökológiai folyosók 

E dinamikus fogalom megfelelő értelmezéséhez két alapvető szempontot kell figyelembe vennünk. Az egyik 

azoknak a fajoknak az egyedeit tartja szem előtt, amelyek életritmusuk szerint meghatározott helyváltoztató 

mozgást végeznek, a másik az egyes fajok elterjedésével kapcsolatos. 

Ökológiai folyosók definiálása az egyes fajok szempontjából 

Az ökológia folyosó a faj egyedeinek élet- és szaporodási feltételeit kielégíteni képes, azonos vagy különböző 

élőhelyeket összekötő tér azon része, amelyen keresztül az összeköttetés megvalósulhat. 

Itt tehát nem szükséges, hogy a folyosó azonos típusú élőhelyeket kössön össze, hiszen a migráció oka sok 

esetben éppen a különböző típusú élőhelyek felkeresése, táplálékszerzés vagy szaporodáscéljából. 

Az egyes fajok szempontjából a folyosókat célszerű a helyváltoztatás mértékével jellemezni. Amíg egyes fajok, 

pl. vándormadarak, halak, egyes lepkék stb. kontinensek között vándorolnak, s ezer kilométereket képesek rövid 

idő alatt megtenni, addig mások csak helyi mozgásokat végeznek. Ebből a szempontból a folyosókat léptékük 

szerint a következőképpen osztályozhatjuk: 

1. Interkontinentális folyosók 

2. Kontinentális folyosók 

3. Regionális folyosók 

4. Lokális folyosók 

Interkontinentális és kontinentális léptékű folyosók 

Ebbe a típusba tartoznak, pl. a madarak migrációs útvonalai. A vándorló fajok migrációs útvonalait, táplálkozó- 

és pihenőhelyeit nemzetközi méretekben is védeni kell. Erről rendelkezik többek között a Bonni Egyezmény is. 

Több magyarországi terület, pl. a Fertő-Hanság vidéke, a Balaton és Velencei-tó, továbbá az Alföld vizes 

területei nemzetközi vonatkozásban is kiemelkedő jelentőségűek. 

A globális vizsgálatokban a távérzékelés, ezen belül az űrfelvételek és a kis méretarányú légifényképek a 

legfontosabb információhordozók. Ezek nélkül elképzelhetetlen a feladat megvalósítása. A földi munka 

többnyire az előkészítő feladatokra, mint pl. interpretációs kulcsok kidolgozására, tréning területek 

kiválasztására korlátozódik. 

48.  6. Károk felmérése űrfelvételekkel 

A távérzékelés alkalmas gyomnövények, kártevők és természeti jelenségek által, a növényzetben okozott károk 

felmérésére is, többek között például a vadak és jég okozta károk, illetve a kukoricabogár lárvájának, vagy a 

gyapjaslepke kártételének monitorozására. A növények állapota, illetve struktúrájuk változása jól megfigyelhető 

optikai és radar űrfelvételek együttes felhasználásával. 

Parlagfű kimutatás 

A jelentős allergiás tüneteket kiváltó parlagfű hatalmas problémákat okoz a Kárpát-medencében. Pollenje a 

legmagasabb koncentrációban van jelen a nyári hónapokban, így az ezzel kapcsolatos egészségügyi kiadások és 

a gazdasági kár is jelentős. 2005 óta folyik állami szinten is a közérdekű védekezés a gyomnövény ellen. A 

közérdekű védekezés keretein belül a FÖMI űrfelvételeken alapuló veszélyeztetettségi térképeket készít az 

ország legfertőzöttebb vidékeire koncentrálva évente operatív üzemben. A haszonnövények jól felismerhető 

fejlődésű ciklusuk alapján több időpontú, multispektrális űrfelvételekkel jól azonosíthatók, azonban a 

gyomnövények és így a parlagfű esetén ez, irreguláris fejlődésük és sporadikus megjelenésük miatt, jóval 

összetettebb feladat. Ezért a parlagfű kimutatása jóval bonyolultabb, mint a kultúrnövényeké. A NÖVMON 

program bázisán egy új módszertan került kidolgozásra az országos távérzékeléses parlagfű veszélyeztetettségi 

térképek előállítására, amely igazodott a program követelményeihez és a pénzügyi korlátokhoz. 
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Nagyfelbontású űrfelvétel idősorok alapján a parlagfű szezonban, a megkövetelt pontossággal, jól 

monitorozható a mezőgazdasági területek gyom fertőzöttsége időben többször is országos kiterjesztésben 

(Mikus G. et al 2011). 

Kukoricabogár lárvakártétel felmérés (2007-2008) 

2007-ben a nagy szárazságon túl az amerikai kukoricabogár kártétele is hozzájárult a nagyon alacsony 

kukoricaterméshez. A károsítások eredményeként helyenként akár 60-70%-os terméskieséssel is számolni 

kellett. A kukoricabogarak felszaporodását jelentősen segíti a monokultúrás (több éven keresztül történő) 

kukoricatermesztés. A FÖMI kialakította a kukoricabogár lárvakártétel azonosítására szolgáló, az optikai és 

radar űrfelvétel idősorok együttes kiértékelésén alapuló módszertanát és regionális mintaterületen (Békés 

megye) annak tesztelését is elvégezte. Az optikai űrfelvételek alapján egyrészt a kukoricatáblák azonosítása, 

másrészt a károsodás által okozott stressz kimutatása történt meg. A polarimetrikus radar felvételek bevonásával 

a károsodott kukoricatáblákon észlelt rendezetlenség kimutatása vált lehetővé. A több éven keresztül 

monokultúrás kukoricatáblák és az adott évben kukoricabogárral fertőzött táblák közötti kapcsolat vizsgálatával 

fertőzés veszélyeztetettségi térkép állítható elő. A visszamenőleges táblaszintű vizsgálatok, valamint a 

kifejlesztett eljárás operatív tesztelése során elért eredmények igazolták a célkitűzéseket. Tehát lehetséges olyan 

eljárás kidolgozása, amelynek segítségével a kukoricabogár lárvakártétel távérzékeléses módszerrel, jó 

hatékonysággal (80%-os pontossággal) azonosítható. 

A gyapjaslepke kártétel űrfelvételeken alapuló monitorozása 

A Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI) 2004-ben kísérleti jelleggel kezdődött. A Magyar Űrkutatási 

Iroda által meghirdetett 2005. évi űrkutatási témapályázat elnyerésével további vizsgálatok indultak az 

erdőkárosítás távérzékeléses monitorozására a Balaton térségében több forrású és több időpontú űrfelvételek 

kiértékelésével. A szuper felbontású űrfelvétel (IKONOS) bevonásával folytatott kistérségi vizsgálatok során az 

erdők és az azok szomszédságában lévő mezőgazdasági területek (szőlők, gyümölcsösök) gyapjaslepke általi 

károsodásának felmérése történt meg. 

XIII.Meteorológiai műholdak a klímaváltozás kutatásában 

A műholdak térbeli fedése és gyakori megfigyelés lehetősége közül az éghajlati alkalmazások főként az előbbit 

hasznosítják. Az alábbiakban négy csoportban ismertetjük, hogy a műholdas megfigyelések milyen 

vonatkozásban játszanak szerepet az éghajlat és annak változásai megfigyelésében. Elsőként az éghajlat 

módosulását okozó, ún. külső kényszereket tekintjük át. Mivel azonban a légköri aeroszol-részecskék hatásával 

már a 8. fejezetben foglalkoztunk, s az üvegházgázok térbeli változékonysága csekély, vagyis e gázok a 

felszínről is kielégítően megfigyelhetőek, e pontban a napállandó műholdakról megfigyelt ingadozásaira 

szorítkozunk. 

Ezután az éghajlat változásai közül három tényezőt emelünk ki, a léghőmérsékletet, amelynek a légkör 

különböző szintjein megfigyelt változásai megerősítik a globális melegedés felszínen megfigyelt tényét. Ha 

pedig az óceánok szintjét kizárólag a kikötői mérésekből általánosítanánk, akkor ki lennénk téve a geo-

tektonikai mozgások geodetikus hatásainak, valamint világóceán légkör keltette mozgásai miatti hibáknak. 

Az éghajlati alkalmazások harmadik csoportját a klímamodellek azon tesztelése alkotja, hogy a modellek 

képesek-e visszaadni az egyes változók tényleges jelenlegi értékét illetve annak múltbeli változásait. 

Természetesen nem minden teszt eredménye kedvező. Ellenpéldát a negyedik alkalmazás, a modellek 

visszacsatolásainak ellenőrzésénél mutatunk be, amelyben azt vizsgáljuk, hogy a légkör sugárzási mérlegét 

alakító legfontosabb visszacsatolások erőssége megegyezik-e a műholdról megfigyelt és a modellekben használt 

értékek összevetésében. 

49.  1. A külső éghajlati kényszerek detektálása 

Az éghajlat jelenlegi melegedését minden valószínűség szerint okozó üvegházhatású gázok térbeli és időbeli 

elrendeződése meglehetősen egyenletes. Emiatt ezen gázok megfigyelése nem elsőrendű célja a műholdas 

projekteknek. Az aeroszolok megfigyelését a 8. fejezetben a légkör összetételének változásainál ismertettük. 

Marad tehát az alcímben jelzett célkitűzés keretében a napállandó folyamatos megfigyelése, amely kiemelt célja 

néhány missziónak. 

A 13.1 ábra mutatja, hogy a napállandó is ingadozott kb. 1 Wm-2 értékkel, ami összemérhető a legtöbb éghajlati 

kényszer eddigi változásával. A legutóbbi, 23. napciklus maximumában a beérkező napsugárzás 0,5 Wm-2 
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értékkel volt nagyobb, mint a közbenső, minimális napaktivitású időszakokban. Ugyanakkor, meg jegyezzük, 

hogy a műholdakon egymástól három évtizednyi időkülönbséggel elhelyezett műszerek alapadatai is erősen 

eltérnek egymástól. Emiatt közvetlen napállandó-trendeket nem tudunk meghatározni, csupán az egy-egy 

műszer élettartamával nagyjából azonos ciklusokon belüli ingásokat tudjuk igazán regisztrálni. 

 

13.1 ábra: Felső panel: A napi átlagos napállandó értékek ingadozása a Nap teljes sugárzási spektrumában a 

különböző műholdas platformok által megfigyelve, 1978 novembere óta. Alsó panel: A napfoltszámok alakulása 

ugyanebben az időszakban a 21-23. napfoltciklusban. (Forrás: Fröhlich, 2010) 

50.  2. Változások magában az éghajlatban 

Az utóbbi száz évben a felszín közelében a levegő hőmérséklete 0,8 Celsius-fokkal emelkedett. Az újabb 

vizsgálatok során a felszíni változásokkal összhangban álló, egyértelmű melegedést a troposzféra alsó és 

középső szintjein is sikerült kimutatni. Ez azért lényeges, mert a két megelőző IPCC Jelentés szerint ez az 

összefüggés nem állt fenn, s ez megkérdőjelezte a felszíni melegedés valós, főképp globális (a városi hősziget-

hatástól elválasztható) voltát. 

A változást mikrohullámú szondázással sikerült kimutatni. A műholdas mikrohullámú sugárzás viszonylag 

vastag rétegek hőmérsékletét tudja megbecsülni annak alapján, hogy megméri a mikrohullámú emissziót 

(radianciát), amit az oxigén molekulák bocsátanak ki a 60 GHz közelében elhelyezkedő, bonyolult emissziós 

vonalaik szerint, saját termikus állapotaiktól függő mértékben. E vonalakat megfelelően kombinálva, különböző 

légköri rétegek hőmérsékleti viszonyai (még kedvezőbben és egyértelműbben, azok változása) jellemezhetők 

(13.2 ábra). Az ezen az ábrán látható súlyfüggvények alapján készültek a 13.3 ábra egyes görbéi. 
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1 

3.2 ábra. A mikrohullámú szondázás súlyfüggvényei, melyek megmutatják, hogy a vertikális légoszlop egyes 

szintjeinek hőmérséklete milyen mértékben járul hozzá a két legfontosabb csatornán, és ezek kombinációjával 

származtatott, műholdas átlaghőmérsékletekhez. A jobb oldali ábra-rész sematikusan mutatja, hogy a 

tropopauza (a magassággal csökkenő hőmérsékletű, ún. troposzféra teteje) magassága a trópusokon csaknem 

kétszerese a sarkvidéki értékeknek. Jobbról a második és harmadik görbe a T4 (alsó sztratoszféra) és a T2 

csatornák eredeti súlyfüggvényei. A jobbról ezután következő két profil az e két csatornából kombinált közép- 

és felső troposzféra illetve az alsó troposzféra más csatornákra is támaszkodó súlyfüggvényei. (IPCC 2007, Fig. 

3.16). 

Tekintsünk ezután a 13.3 ábrára, amely a légkör különböző rétegeiben mutatja be a hőmérséklet változásait 

1950-es évek végétől napjainkig. Az 1978 előtti évek természetesen még nem a MSU adataiból készültek, 

hanem a nagy pontosságú, ún. reanalízis eredményei. (A reanalízis lényege, hogy nemcsak statisztikus 

kapcsolatokat, de utólagos modellezéssel a fizikai egyenleteknek való megfelelést is biztosítani tudják az egyes 

légköri változók között.) Az ábrán szereplő rövidítések a különböző analízis-központokra illetve a szerzőkre 

utalnak. Számunkra elegendő azt tudni, hogy a különféle analízisek egymással jól egyeznek. 

Felülről lefelé haladva a 13.3 ábrán, először az tűnik szembe, hogy a sztratoszféra hőmérséklete a várakozással 

ellentétben csökken. Ám, ha belegondolunk, hogy az üvegházgázok szaporodásával a sztratoszférába kevesebb 

hosszúhullámú energia jut, mint korábban, akkor érthető a hőmérséklet csökkenése. (Ehhez a folyamathoz az is 

hozzájárul, hogy a felszíni melegedéssel kicsit magasabbra kerül a tropopauza is, ugyanúgy, ahogy például 

nyáron is 1-2 km-rel magasabban ér véget a függőleges hőmérsékletcsökkenés, mint télen.) 
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A 

felső és az alsó troposzféra és a felszín közeli rétegek hőmérséklete egyértelmű párhuzamot mutat. Ez azért 

fontos, mert így kizárható, hogy a felszín közelében megfigyelt melegedést pusztán a hőmérsékletmérés 

valamilyen hibája pl. az állomások városi jellege okozná. 

13.3 ábra A levegő hőmérsékletének változásai az 1950-es évek végétől 2005-ig különböző magasságokban és 

különböző adatforrások alapján. A) Az alsó sztratoszférában a hőmérséklet csökken, mert az erősödő üvegház-

hatás gátolja a felszínről és a felhőkről kiinduló hosszúhullámú sugárzás eljutását ebbe a magasságba. Kivétel ez 

alól a három nagy vulkánkitörés időszaka (l. a szaggatott vonalak, illetve nevek a legalsó vízszintes tengelyen), 

amikor az alsó sztratoszféra szulfát-tartalmának ugrásszerű növekedése a beérkező napenergia számottevő részét 

visszatartja a légkör alsóbb rétegeikben. A további ábrákon a hőmérséklet emelkedő tendenciát, ezen belül 

egymással szinkronban levő, évközi ingadozást mutat, mind a közép- és felső troposzférában (B), mind az alsó 

troposzférában (C), mind a felszíntől 2 méterre történő, hagyományos mérések szerint. Valamennyi érték az 

1979-1997 közötti időszak átlagától vett eltérés, hét havi mozgó átlagolással simítva. (IPCC, 2007: 3.17 ábra.) 

A melegedés tényét a léghőmérséklet mellett, több más geofizikai jellemző alakulásával is igazolni lehet. Ilyen 

változó a tengerszint emelkedése (13.4 ábra), amelynek műholdas megfigyelései a TOPEX/Poseidon és a Jason 

műholdas megfigyelési programok magasságmérésein alapulnak. Ezek 1993 óta 10 napos átlagokban 

közreadják a 66. déli és ugyanilyen északi szélességek közé eső területek tengerszint-magassági értékeit. E 

mikrohullámú méréseken alapuló, tíznapos átlagok pontossága 5 mm. 

A megfigyelések feldolgozása szerint, az 1993 és 2003 közötti időszak átlagos tengerszint emelkedése 3,1±0.7 

mm/év. Ennek a jelentős hányada a déli féltekén alakul ki, ahol a tengerparti vízszintmérés lehetősége még 

inkább korlátozott. 
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a) 

13.4 ábra a) Az óceán szintjének változásai földi átlagban a műholdas magasságmérés kezdetétől (1993. január) 

2005 októberéig. A pontok az 1993-tól 2001 júliusig terjedő időszak átlagától vett eltérést mutatják mm 

egységben, 2002-ig a TOPEX/Poseidon, ezt követően a Jason holdak adatai alapján. A folytonos görbe 60 napos 

simításnak felel meg. (IPCC 2007: 5.14 ábra.) A tengeri jég kiterjedése az északi félgömbön (b) és a déli 

félgömbön (c) 1979 és 2005 között. A pontok az egyes évek átlagos jég-kiterjedését, a simítás pedig az 

évtizedes változást érzékelteti. Az északi félgömbön a jégtakaró csökkenésének lineáris trendje 33±7 ezer 

km2/évtized, azaz -2,7 %/évtized nagyságú és szignifikáns. Ugyanakkor a déli félgömb +6±9 ezer km2/évtized 

értékű kiterjedés-növekedése nem szignifikáns. (IPCC 2007: 4.8 és 4.9 ábra) 

Arra nézve pedig, hogy nem csak ilyen rövid időre igaz a tengerszint emelkedése, további illusztráció nélkül 

hivatkozunk az IPCC 2007. évi Jelentése hagyományos méréseken alapuló megállapításaira, amelyeket a 

magyar nyelvre is leordított, Döntéshozói Összefoglaló is tartalmaz (IPCC-DÖ, 2007). Ennek értelmében, a 

melegedés, a szárazföldi jég egy részének olvadásával együtt, már eddig is 17 centiméterrel emelte a tengerek 

szintjét. E változások szintén alátámasztják, hogy a globális melegedés már több évtizeddel ezelőtt 

megkezdődött. 

A 13.4 ábra két további részének tanúsága szerint, az északi félgömbön a tengeri jég kiterjedése egyértelműen 

csökkent az utóbbi évtizedekben, a globális melegedéssel párhuzamosan. Ez a változás szemmel látható és 

statisztikailag szignifikáns, viszont a déli félgömbön a tengeri jégtakaró kiterjedése nem csökken. Ennek 

valószínű magyarázata az, hogy egyrészt az Antarktisz, mint fagypont alatti, hideg pólus jelenléte nem engedi 

meg a tengeri jégtakaró egyértelmű visszahúzódását, másrészt a melegedéssel párhuzamosan a térségben 

növekvő csapadék növeli a jégtakaró vastagságát, ami így nehezebben olvad meg. (Az utóbbi években felmerült 
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annak a lehetősége is, hogy az időszakos ózonlyuk erősödése a korábbi évtizedekben fokozta a meridionális 

hőmérséklet-különbségeket, s ez erőteljesebb hidegfront aktivitást kiváltva gátolta, hogy a déli magas 

szélességek is felmelegedjenek.) 

51.  3. A modellekben reprodukált éghajlat tesztelése 

A légkör, a szárazföldek, az óceánok, a bioszféra és a szilárd víz, azaz krioszféra alkotta, ún. éghajlati rendszer 

egyike a legbonyolultabb, nem lineáris rendszereknek. A rendszer fontos méretskálái térben a felhőfizikai 

folyamatok milliméteres léptékétől az Egyenlítő hosszáig; időben a másodpercnyi élettartamú mikro-

turbulenciától a sok száz éves óceáni vízkörzésig tartanak. Nem meglepő, hogy mindezt ma még egyetlen 

modell sem képes figyelembe venni. 

Emiatt nagy jelentőségűek azok a vizsgálatok, amelyek a klímamodelleket tesztelik. A teszt egyszerűbb kérdése 

annak megállapítása, hogy a modellekben a jelenlegi feltételek mellett szimulált mezők megfelelnek-e a 

valóságnak. E kérdés egyik pozitív példáját mutatjuk be a 13.5 ábrán, amely szerint a légkör vízgőztartalmának 

változásait jól visszaadja a kérdéses modell, amit a valósághoz csak a tengerfelszín hőmérsékletén, mint alsó 

határfeltételen keresztül igazítottak. 

Ennek a példának az a jelentősége is megvan, hogy szemléletesen cáfolja azon feltételezéseket, amelyek szerint 

az üvegházhatású gázok légköri mennyiségének a növekedése nem vezethet jelentős felmelegedéshez, mert a 

melegedéssel párhuzamosan csökken a légkör vízgőztartalma. Az ábra tanúsága szerint a melegedés és a 

vízgőztartalom egy irányban változott! 

1 

3.5 ábra Az óceánok feletti vertikális légoszlop földi átlagos vízgőz-tartalma az 1987-2000 évek átlagának 

százalékában a princetoni Geofizikai Folyadékok Laboratóriuma (GFDL) általános légkörzési modelljének 

szimulációja (szürke) és az SSM/I műhold megfigyelései (fekete) alapján. A modellt alsó határfeltételként az 

óceánok tényleges megfigyelt hőmérsékleti mezői-, minden másban pedig a külső éghajlati kényszerek 

vezérelték. A modell tehát meglehetősen jól visszaadja mind a vízgőztartalomnak a melegedéssel összefüggő 

lassú emelkedését, mind az El-Nino/La-Nina jelenség-párral összefüggő, évközi ingadozást. (IPCC 2007: 9.17 

ábra.) 

Az éghajlati modellek kevésbé sikeres szimulációjára is mutatunk példát (13.6 ábra). Ezen megfigyelhető, hogy 

a tényleges hóhatár az Eurázsiai kontinens nyugati felén erősebben, a keleti felén kevésbé terjed ki, mint a 

modellek mediánja szerint. A klímamodellek tehát mind az óceánok, mind a kontinensek termikus sajátosságait 

túlértékelik a hótakaró szempontjából. 
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13.6. ábra A hótakaró havi átlagos kiterjedése az északi féltekén a tél (dec.-feb.) átlagában 1966 és 2000 között, 

a NOAA/NESDIS térképei illetve 17 különböző kapcsolt óceán légkör általános cirkulációs modell szerint. Az 

átlagos kiterjedtség 25,2 millió km2. Látható, hogy a modellek szerinti kiterjedés mediánja és a tényleges 

megfigyelt érték talán éppen Európában tér el leginkább egymástól. (IPCC, 2001, 9.11 ábra nyomán) 

52.  4. A klímamodellek érzékenységének tesztelése 

A klímamodellezés végső célja, hogy olyan eszközhöz jussunk, amellyel esélyünk van megbecsülni, hogy 

miként alakul a jövő éghajlata, ha a légkör összetétele és más külső kényszerek módosulnak. Az ilyen 

előrejelzések egyik bizonytalansági tényezője a külső tényezők várható változása, amit a világ népessége, az 

energiaszerkezet alakulása, a régiók közötti fejlődési ütem különbségei, stb. befolyásol. 

A másik bizonytalansági forrás viszont az, hogy milyen pontosan tudjuk szimulálni az éghajlati rendszer 

érzékenységét, vagyis a külső tényezők adott megváltozása esetén várható hőmérsékletváltozást. Amíg az első 

bizonytalansági forrást még megbecsülni sem nagyon tudjuk, addig az éghajlat érzékenységének helyességét 

bizonyos részfolyamatok tesztelésén keresztül meg tudjuk ítélni. E részfolyamatok az ún. éghajlati 

visszacsatolások, amelyek az éghajlat módosulása esetén maguk is változnak, ezáltal visszahatnak a 

klímaváltozás mértékére. 

A 13.7 ábrán két ilyen visszacsatolás tesztelését mutatjuk be. A felszínről kiinduló hosszúhullámú (4 mkm-nél 

nagyobb hullámhosszú) sugárzást derült időben leginkább a légkör vízgőztartalma befolyásolja. Minél több a 

vízgőz a levegőben, annál nagyobb hányadát tudja elnyelni az elsődlegesen a felszínről érkező hosszúhullámú 

kisugárzásnak, vagyis annál kevesebb tud eltávozni a világűr elé. (Tudományos értelemben a vízgőz maga is 

üvegházgáz, amely a légkör természetes üvegházhatásának jóval több, mint a felét okozza. Mivel azonban a 

vízgőz változékonyságát (s a 12.5 ábrán is látható, lassú változásait) elsősorban a légkör saját folyamatai 

okozzák, környezetvédelmi értelemben a vízgőz nem soroljuk az üvegházgázok közé). A 12.7 ábra felső része 

és ábraaláírása értelmében a kérdéses modell túl erősnek becsli a vízgőztartalom hatását a kisugárzásra, vagyis a 

modell a kelleténél gyengébbnek szimulálja az éghajlati rendszert stabilizáló, legfontosabb negatív 

visszacsatolást. 

Ezzel szemben, a rövidhullámú mérleget (a felhőzet bonyolult, nem ismert előjelű visszacsatolásra vezető 

folyamatai mellett) leginkább befolyásoló, pozitív visszacsatolás a hó- és jégtakaró változásaival függ össze. 

Minél nagyobb mértékű a melegedés, annál nagyobb területen olvad el a krioszféra e komponense, vagyis annál 

nagyobb területen lép alacsony albedó érték a hó és a jég magas fényvisszaverő tulajdonsága helyére. Mivel az 

új felszín így több energiát tud elnyelni, s a légkör melegítésére fordítani, ez tovább erősíti a melegedést. 



   

 92  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1 

3.7 ábra A (felhőmentes) 

hosszúhullámú mérleg (a) (Allan, et al. 2004: Fig. 2) és a rövidhullámú mérleg (b) (IPCC, 2007: Fig. 8.16) 

legfontosabb komponenseinek modellbecslése. A első ábrán a trópusi térségben, derült égbolt mellett számított, 

hosszúhullámú komponens a brit Hadley Center HadAM3 klímamodellje esetében azt mutatja ki, hogy a 

szimulált kisugárzás túl erősen csökken a felső troposzféra vízgőztartalmának növekedésének hatására. Vagyis, 

a modell (amely a 12.3 ábra tanúsága szerint különben jól szimulálja a vízgőztartalom változásait), az ERBS és 

a HIRS műholdak adataiból számítottnál erősebbnek szimulálja a kisugárzás csökkenését. Ez a hiba az éghajlat 

érzékenységének-, s emiatt a jövőben várható klímaváltozás mértékének túlbecslését okozza. Az alsó ábrán a 

rövidhullámú mérleg függését a felszín-albedótól 17 különböző általános cirkulációs klímamodellre külön-külön 

láthatjuk. A függőleges tengelyen az egységnyi globális hőmérséklet-emelkedés nyomán bekövetkező albedó-

csökkenés látható, mint a 20. és a 22. század szimulált éghajlatai közötti eltérések egyike. A vízszintes 

tengelyen ugyanezen modellek májusi és áprilisi, északi félgömbi albedó- és hőmérsékleti értékeiből képzett 

hányadosok szerepelnek. Az évszakos menet szerinti albedó-érzékenységet az ISCCP felhő-klimatológiai 

projekt és az ERA-40 légköri analízis projektek adatmezői alapján is meg lehet becsülni. Látható, hogy a 

modellek nagy szórással, sőt a többségükben az empirikus becslésnél gyengébbnek mutatják ezt a 

visszacsatolást. Ez a hiba viszont az éghajlat érzékenységének a valóságosnál kisebb értékére vezet. 

53.  5. Éghajlati célból is végzett egyéb műholdas 
megfigyelések 
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Az éghajlati rendszer (légkör, óceánok, szárazföldek, jégtakaró, bioszféra) változóinak száma igen nagy. Ezeket 

megfelelő térbeli és időbeli bontásban távlatilag elsősorban műholdas távérzékeléssel lehet teljes globális 

fedésben megfigyelni. A 12.1 táblázatban az éghajlati rendszer fő elemei szerint rendezve megmutatjuk azokat a 

változókat, amelyek megfigyelése már folyik, illetve amire az éghajlat változásaira is tekintettel már erősen 

készül az Európai Űrügynökség, az ESA. . 

13.1 táblázat: A légkör, az óceán és a szárazföld éghajlati szempontból is érdekes komponensei az ESA 

Éghajlat-változási Kezdeményezés című folyamatos fejlesztési tervezete szerint. A dőlt betűvel jelzett 

menyiségek már rendszeres részét képeztik a tevékenységnek. (Forrás: Liebig, 2010) 
 

Légkör Felszín Léghőmérséklet, 

csapadék, 

légnyomás, 

vízgőztartalom, 

felszíni sugárzási 

mérleg, 

szélsebesség és 

szélirány 

Magas légkör Felhőzet jellemzői, szélsebesség és szélirány, 

Föld-légkör rendszer sugárzási mérlege, 

magaslégköri hőmérséklet- és vízgőztartalom. 

 

Összetétel Széndioxid, metán, és más üvegházgázok, 

ózon, aeroszol jellemzők 
 

Óceánok Felszín Tengerfelszín 

hőmérséklete, 

tengerszint, 

tengeri jég 

kiterjedése, az 

óceán színe, az 

óceán 

hullámzása, a 

felszíni rétegek 

sótartalma, a 

széndioxid 

parciális 

nyomása. 

Felszín alatti Hőmérséklet, sótartalom, áramlások, 

tápanyagtartalom, széntartalom, óceáni 

nyomanyagok, fitoplanktonok. 

 

Szárazföldek Gleccserek és jéghátságok, felszínborítás 

jellege, tűzesetek. a fotoszintetikusan aktív 

besugárzás aránya, levélfelületi index (LAI), 

albedó, biomassza, tavak vízmagassága, 

hótakaró, talajnedvesség, vízfelhasználás, 

talajvíz szintje, folyók lefolyása, permafroszt 

és évszakosan fagyott talaj. 

 

Hasonló célokat követ az Eumetsat Éghajlatmonitorozó Munkacsoportja (CM SAF) is. A csoportban hat ország 

nemzeti meteorológiai intézete működik együtt a német Szolgálat vezetésével. A CM SAF feladata, hogy az 

éghajlat megfigyelést támogassa, olyan hosszútávú, verifikált adatokkal, melyek az éghajlat megértését, 

modellezését segítik. A CM SAF produktumai a légköri sugárzás-átvitelhez szervesen kapcsolódnak, amint ezt a 

13.8 ábra is mutatja. Különböző algoritmusokat hoztak létre a bejövő, kimenő, visszavert, elnyelt sugárzások 
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meghatározására, valamint a sugárzás átvitelnél fontos szerepet játszó felhőzet karakterisztikákra, vízgőz és 

nedvesség profilokra. E megfigyelések hozzájárulnak az éghajlat megértéséhez. 

 

13.8 ábra: A CM SAF produktumainak összefoglalója 

* * * 

Jegyzetünk végén, (az Eumetsatot bemutató Olvasmány előtt) csak megismételni tudjuk, milyen nagy eredmény, 

hogy ennyi változó megfigyelésére van már lehetőség. A hétköznapi ember (tanárként az iskolai tanítványok és 

az ő szüleik) nap, mint nap tapasztalják, hogy milyen fontos eszköze megismerésnek és az élet könnyebbé 

tételének a műholdas távérzékelés. 

XIV.A METEOSAT műholdak és szolgáltatásaik (Olvasmány) 

54.  1. OLV Az EUMETSAT ismertetése (Putsay és 
Kocsis, 2010 nyomán) 

Az EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites – Meteorológiai 

Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete) az európai meteorológiai műholdakat fenntartó szervezet. Az 

elsődleges feladata megtervezni, felépíttetni, fenntartani, és hasznosítani az operatívan működő meteorológiai 

műholdak európai rendszerét. Célja az időjárás analízisének és előrejelzésének támogatása, továbbá az éghajlat, 

és a környezet folyamatos megfigyelésének elősegítése, beleértve a globális klímaváltozás nyomon követését is. 

A szervezet 1986-ban alakult, jelenleg (2011-ben) 26 tagállammal és 5 társult taggal rendelkezett. Magyarország 

1999 óta társult tagja, majd 2009. január 1-től teljes jogú tagja az EUMETSAT-nak. Magyarország ezzel a 

jövőben a szervezet döntéshozó, illetve tanácsadó testületeiben teljes szavazati joggal vesz részt, valamint a 

szervezet műholdjainak adataihoz közszolgálati, illetve tudományos célra korlátlan hozzáféréssel rendelkezik. A 

teljes jogú tagsággal lehetőség nyílt arra is, hogy magyar cégek részt vegyenek a kutatásokban, fejlesztésekben, 

valamint a szervezet által kiírt ipari pályázatokon. 
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OLV_1_ábra: Az EUMETSAT teljes jogú és társult tagországai 2008 végén. (Forrás: EUMETSAT) Hazánk 

2009 január 1-től csatlakozott, s azóta már Csehország is teljes jogú tag lett. Forrás, letöltve 2011. júl. 17: http:// 

www.eumetsat.int/Home/Main/AboutEUMETSAT/WhoWeAre/MemberandCooperatingStates/index.htm 

55.  2. OLV Az európai operatív meteorológiai 
műholdak 

55.1.  2.1OLV Második Generációs METEOSAT holdak 

Az EUMETSAT első geostacionárius meteorológiai műholdját, a Meteosat-1-et 1977-ben állította pályára. A 

Meteosat-1-et hat hasonló műhold követte. 2002-ben felbocsátották a második generációs Meteosat holdat, az 

MSG-1-et (Meteosat-8), majd 2005-ben az MSG-2-t (Meteosat-9). A második generációs Meteosat holdakat 

fejlettebb műszerekkel szerelték fel. 

A műhold fő műszere a SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager, Látható és Infravörös 

Leképező Berendezés), mely 12 spektrális csatornában érzékeli a bejövő elektromágneses sugárzást, 3 km-es 

(11 látható és infravörös csatorna) és 1 km-es (egy nagyfelbontású látható csatorna) területi felbontásban. A 

műhold a látótartományát, azaz a fél földgömböt 15 perc alatt szkenneli, tapogatja végig. (A korábbi holdak 

csak három csatornán, gyengébb területi felbontásban, a teljes félgömböt 30 percenként végignézve működtek.) 

Az MSG műholdakon a GERB (Geostationary Earth Radiation Budget, Sugárzási Egyenleget Mérő Berendezés) 

műszer is helyet kapott. Ezeken kívül kommunikációs, vészjelző, valamint az adattovábbítást elősegítő 

egységekkel is felszerelték a holdakat. 

55.2.  2.2 OLV MetOp - Európa első poláris meteorológiai 
műholdja 

2006. október 19-én fellőtték az első európai poláris meteorológiai műholdat, a MetOp-At. Ez a műhold úttörő 

jelentőségű az európai megfigyelések tekintetében, felszereltsége a jelenlegi amerikai poláris műholdakét is 

meghaladja. A fedélzetén számos olyan ún. szondázó műszer található, mely a légkör összetételének és a 

numerikus előrejelző modellek számára kiemelt fontossággal bíró vertikális hőmérséklet-, és nedvességprofilok 

mérésére alkalmas: 

• AMSU (Advanced Microwave Sounding Units, Fejlett Mikrohullámú Szondázó Egység), 

• MHS (Microwave Humidity Sounder, Mikrohullámú Nedvesség Szondázó), 

• HIRS (High-resolution Infrared Sounder, Nagyfelbontású Infravörös Szondázó), 
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• GRAS (Global navigation satellite system Receiver for Atmospheric Sounding, Műholdra 

helyezett GPS vevő légköri szondázási céllal) 

• IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer, Infravörös Légköri Szondázó Inter- 

ferométer) 

• GOME-2 (Global Ozone Monitoring Experiment-2, Globális Ózon Megfigyelő Kísérlet-2) 

műszerek. 

Az IASI a vertikális szondázás mellett a légkör kémiai összetételének mérésére is képes. A nyomgázok 

detektálására kifejlesztett műszer, a GOME-2 segítségével a légoszlop teljes nyomgáz tartalma mellett a 

vertikális nyomanyag profil is meghatározható. Az ASCAT (Advanced Scatterometer, Fejlett Szkatterométer) 

műszert arra fejlesztették ki, hogy a tenger felszínén fújó szelek nagyságát és irányát mérje. A műholdon olyan 

műszer is található, mely a légköri jelenségek, valamint a felszín megfigyelését segíti elő (AVHRR, Advanced 

Very High Resolution Radiometer, Fejlett Nagyfelbontású Radiométer). Az űridőjárás megfigyelésére helyezték 

el a MetOp-on a SEM-2 (Space Environment Monitor-2, Világűr Megfigyelő Berendezés-2) műszert. Mindezek 

mellett a holdon egyéb kommunikációs, illetve a működést elősegítő berendezések is helyet kaptak. 

 

OLV_2. ábra: A MetOp műholdon elhelyezett műszerek. (Forrás: EUMETSAT.) 

56.  3. OLV. Az EUMETSAT szolgáltatásai (Putsay és 
Kocsis, 2010 nyomán) 

Az EUMETSAT a felhasználók segítésére számos szolgáltatást hozott létre. A leghasznosabbakat soroljuk fel: 

1. Központi archívum (UMARF, Unified Meteorological Archive and Retrieval Facility) 

A UMARF különböző műholdak adatait veszi és archiválja. Az archivált adatokhoz hozzá lehet jutni „online” 

módon, vagy megrendelhetőek DVD-n. 
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http://archive.eumetsat.int/umarf/ 

http://www.eumetsat.int/Home/Main/Access_to_Data/Archive_Service/index.htm?l=en 

2. Produktum navigátor 

A produktum navigátor segít eligazodni az EUMETSAT produktumok között. Különböző szempontok szerint 

kereshetünk a rendszerben a típus alapján (dokumentum, adat, szoftver). A produktumokról találunk rövid 

leírást is. 

http://navigator.eumetsat.int/discovery/Explore.do;jsessionid=D0E35E738CA240B3D8C12C 

1A4B892E70 

3. Esettanulmányok 

Olyan esetek leírása, melyek vagy egy érdekes jelenséget, vagy pedig a műholdas adatok egy újabb, eddig nem 

annyira ismert felhasználását mutatják be. 

http://www.eumetsat.int/Home/Main/Image_Gallery/Case_Studies/index.htm?l=en 

4. „Real-time” képek 

Az EUMETSAT honlapján a szervezet által üzemeltetett műholdak legújabb adatait tekinthetjük meg. 

Kiválaszthatjuk azt a szegmenst (a képnek azt a részét), melyre kíváncsiak vagyunk, és azt nagyobb 

felbontásban megnézhetjük. 

http://www.eumetsat.int/Home/Main/Image_Gallery/Real_Time_Imagery/index.htm?l=en 

5. Közvetlen információkérés 

A felhasználók segítésére külön embereket alkalmaznak az EUMETSAT-nál, akik a különféle kérdésekre, 

kérésekre nagy szakértelemmel válaszolnak. 

ops@eumetsat.int 

57.  4. OLV. Az EUMETCast műszaki paraméterei 

Egerben az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karán 2010-ben elhelyezést nyert az EUMETCast 

vevő berendezés, amelynek segítségével naponta tudjuk venni az Eumetsat adásait. Jelenleg (2011. júliusában) a 

megbízható vétel fázisáig jutottunk. Az oktatási és esetleg a kutatási alkalmazásra később kerül sor. Az 

alábbiakban felvázoljuk ennek az EumetCast vevőberendezésnek és magának az adásnak, illetve a vételnek 

néhány sajátosságát. 

Az EUMETSAT adatok vételéhez szükséges egy földi vevőállomás, amely egy-egy parabolaantennából és 

számítógépes egységből áll. A 11976,82 MHz-es jel forrása a geostacionárius pályán elhelyezkedő Eurobird 9a 

műhold KU-band átjátszója, amely Magyarország középső területeiről 197º horizontális (DNy) és 47º vertikális 

szög alatt látszódik. A parabolaantenna mérete a vevőállomás földrajzi helyzetétől függ: mivel hazánk a 

legerősebb sugárzási terület peremén helyezkedik el, elegendő a 120cm-es átmérő, bár a biztonság miatt 

célszerű ettől nagyobbat választani (a vastag felhőzet jelentősen rontja a vétel minőségét). 

A műholdjelek vételét ellátó számítógép 20 méternél rövidebb kábellel kell csatlakozzon az antennához, ennél 

nagyobb hossz esetén jelentősen romlik a jel minősége. Ezen hardver paraméteri átlagosak (legalább 2 GHz 

Pentium vagy azzal ekvivalens processzor, 2GB memória és 36GB tárhely). A 15 percenkét érkező adatok 

feldolgozását, archiválást egy másik, hasonló teljesítményű, de lényegesen nagyobb tárhellyel rendelkező 

számítógép végzi. (A napi maximális adatmennyiség 30GB!) 
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OLV_3 ábra: Az Eurobird 9a Ku-band átjátszójának jelerőssége. Látható, hogy hazánk csaknem az optimális 

vétel közepére esik. 

A kapott nyers adatok térképi megjelenítéséhez további műveletek szükségesek. Az ehhez felhasználható 

programok egy része ingyenesen elérhető, míg mások – speciális térinformatikai szoftverek – jelentős 

beruházást igényelnek. Az egyszerűbb feldolgozás során egy egycsatornás, fényképszerű ábrát kapunk, amely 

mindössze egyszerű vizuális kiértékelésre alkalmas. A komolyabb műveletekhez többcsatornás űrfelvételekre 

van szükség, melyek georeferálás, kompozit-készítés és osztályozás után számos feladatra alkalmasak. Az Idrisi 

szoftverrel pontos területi statisztikák, fedvények nyerhetők, melyeket meteorológiai alkalmazásokra (pl. 

zivatar, köd, por kiemelése), erőforrás-kutatásra, felszínborítottság meghatározására, stb. alkalmasak. A 

SAFNWC értelmező szoftver alkalmas – többek között – a felhőzet, hőmérsékleti, nedvesség- és szélviszonyok 

kiértékelésére. 
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