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I. ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA

1. Műholdfelvételek ALKALMAZÁSÁNAK lehetőségei A FÖLD- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYOKBAN

A következőkben az űrtávérzékelés föld- és a környezettudományok területén való alkalmazásaiból mutatunk be
röviden néhány példát. Teljességre sem a tananyag terjedelmi korlátai, sem a műholdfelvételek egyre bővülő
felhasználási lehetőségei miatt nem törekedtünk.

Műholdképek a térképészetben

A földfelszín a természeti erők és az emberi társadalom hatására gyorsan változik. Gondoljunk csak pl. a partvonalak,
a természetes folyómedrek futásának folyamatos módosulására, vagy az ember által létrehozott épített környezet (pl.
közúthálózat, települések stb.) fejlődésére. Ezeket a változásokat térképeinknek is követniük kell, ezért szükséges azok
időnkénti felújítása.

Különösen igaz ez a földfelszínt legrészletesebben ábrázoló nagy méretarányú topográfiai térképekre, melyeket szinte
folyamatosan kellene helyesbíteni. Ez hagyományos, terepi felvételezésen alapuló módon igen lassú és költséges.
Azonban a nagyon nagy felbontású műholdfelvételek (geometriai felbontása jobb, mint 1 méter) elegendően
részletesek ahhoz, hogy segítségükkel ennek a munkának jelentős része gyorsan és költséghatékonyan elvégezhető
legyen.

Ásványi nyersanyagkutatás műholdas távérzékeléssel

Az olyan alapvető ásványi nyersanyagok, mint pl. az ércek vagy az energiahordozók nélkülözhetetlenek a gazdaság
számára. Lelőhelyeik ismerete, feltérképezése ezért kulcsfontosságú feladat. A könnyen elérhető előfordulások
legtöbbje napjainkra kimerült, ezért a nehezebben hozzáférhető, távoli, rejtett lelőhelyek (pl. sivatagok, trópusi
esőerdők) felé fordult a figyelem. Ezek felfedezésének leghatékonyabb, az idő- és munkaigényes terepi kutatásoknál
olcsóbb módszere a műholdas távérzékelés. A multispektrális, radar, infravörös felvételek elemzésével az
ásványkincsek előfordulása minden más módszernél hatékonyabban kutatható.

Az ásványkincsek általában olyan jellegzetes geológiai szerkezetek (pl. törészónák) közelében fordulnak elő, melyek a
világűrből is azonosíthatók. A Föld felszínén fekvő kőzetekről visszavert, vagy azokból kisugárzott elektromágneses
sugárzás értelmezésével hasznosítható információk nyerhetők. A növényzettel csak ritkán fedett félsivatagi, sivatagi
területeken az ásványi nyersanyagok lelőhelyei közvetlenül, a felszínre bukkanó kőzetek spektrális tulajdonságai
alapján megállapíthatók. Sűrűbb növényzettel fedett területeken ezek közvetetten, a mezőgazdasági növények és a
természetes vegetáció állapotából és elterjedéséből határozhatók meg.

Néhány példa a műholdas távérzékeléssel kutatott nyersanyagokra:

pegmatitos gyémánt előfordulások (gránit testekben, melyek eltérő növényzetük, eróziós jegyeik alapján is
kimutathatók)
 
arany lelőhelyek kutatása (nagy méretű vonalas szerkezetek-törések) mentén
 
rézérc tartalmú agyagrétegek kimutatása
 
szénhidrogének (mélyfúrások és műholdfelvételek adatainak összevetésével potenciális kőolaj-földgáz lelőhelyek
mutathatók ki).



3-2-1 RGB kompozit az Escondida réz–arany–ezüstbánya környezetéről,
3050 m magasan az Atacama sivatagban (Chile)  [i]

Műholdfelvételek ökológiai célú alkalmazása

Műholdképeken nem csak a szárazföldek és a vízfelületek, a növényzettel borított és kopár (esetleg beépített) felszínek
különböztethetők meg, hanem az is megállapítható, hogy milyen növényzet a jellemző a vizsgált területen.
Azonosíthatók a társulások, gyakran az egyes növényfajok is.

Különösen fontos lehet egy-egy faj felismerése és terjedésének nyomon követése, ha az az adott területen idegen, az
őshonos fajok rovására gyorsan teret nyerő (invazív) faj. Ebben az esetben az ellene való védekezést könnyíti meg a
távérzékelés, mely olyan területeken való elterjedéséről is információt szolgáltat, mely terepen nehezen
megközelíthető.

A terepi adatgyűjtést műholdas távérzékeléssel kiegészítve készült el hazánk parlagfű veszélyeztetettségi térképe  a
Földmérési és Távérzékelési Intézetben (FÖMI).

Műholdfelvételek a mezőgazdaságban

A távérzékelés legfontosabb mezőgazdasági célú alkalmazásai a termésbecslésben és a precíziós mezőgazdaságban
vannak.

A precíziós mezőgazdaság lényege a területi változatossághoz igazodó növénytermesztés és növényvédelem.
Például a talajok termőképessége, a gyomok és kártevők elterjedése kis területen belül is nagy változatosságot
mutathat. Ezért nem célszerű a nagy táblákat egységesen kezelni, hanem olcsóbb és hatékonyabb a trágyázást,
öntözést, permetezést célzottan a szükséges területre irányítani. Ebben nyújt segítséget a műholdas távérzékelés. A
tápanyaghiány, a túltrágyázás és a gyomok, kártevők megjelenése a haszonnövény életlehetőségeit rontja, így az
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károsodik (vagy legalább is a fejlődésben elmarad), ami a spektrális tulajdonságainak (fényvisszaverő képességének)
változásával jár együtt. Ez alapján pedig a károsodott növényzet (táblarészlet) az egészségestől műholdképen is
elkülöníthető.

Különböző spektrális  indexekkel  számított,  hamisszínes műholdképek egy
arizónai  (USA) mezőgazdasági területről   [ii ]
A felső kép a terménymennyiség térbeli változatosságát ábrázolja az NDVI
mutató alapján. Kék és zöld színben a buja, vörösben a kopár,  gyér
növényzetű felszínek látszanak.
A középső képen zöldben és kékben a nedves, vörösben a száraz talajok
tűnnek fel.
Az alsó képen sárga és vörös szín jelzi a  zavart (stresszes)  növényzetet.

Kizárólag műholdképek kiértékelésén alapul a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) Országos Távérzékeléses
Szántóföldi Növénymonitoring és Termésbecslés (NÖVMON) programja , mely 8 szántóföldi növényről ad pontos
termésbecslést az aratás előtt. A módszer alapját az adja, hogy nem csak a különböző növényfajok, de az egyes fajok
különböző fejlődési állapotai is felismerhetők műholdfelvételek megfelelő módszerekkel való elemzésével. Mivel a
növények fejlődését számos (fent említett) tényező befolyásolja, ezért a program alkalmazható aszály, belvíz-árvíz
vizsgálatára, nyomon követésére (monitorozás) is.

Talajtérképezés távérzékeléssel

Az élelmiszertermelés szempontjából elsődleges fontosságú a talajtakaró ismerete. Műholdas távérzékelés
segítségével a talajok főbb típusai viszonylag jól meghatározhatóak, így nagy területekre rövid idő alatt megadható a
javasolt művelési mód, a vethető termények, a potenciális öntözési vagy talajjavítási igény, stb.

A talajtípusok meghatározása 4 elven alapszik. Az egyik, hogy a talajt felépítő ásványokat határozzuk meg az egyes
ásványokra jellemző reflektanciaértékek alapján. A második, hogy a talaj szervesanyagtartalmát, a harmadik szerint
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a talaj víztartalmát határozzuk meg aktív távérzékeléssel közvetlenül vagy passzív távérzékeléssel közvetve. A
negyedik pedig, hogy a felszíni visszaverődési értékekből, illetve idősoros felvételt vizsgálva a talaj víztartalom
változásából, vízmegtartó képességéből következtetünk a fizikai féleségre (kavicsos, homokos, vályogos illetve
agyagos talaj).

A műholdas talajtérképezés egyik legnagyobb akadálya az, hogy a növényzettel borított területeken a műhold nem "lát
le" a növénytakaró alá. Azonban a növényzet állapotváltozásából – idősoros felvételekből – szintén következtethetünk
a talajtípusokra is.

Marokkó Terra MODIS képe különböző – ásványos összetétel meghatározására szolgáló – csatornahányadosok megjelenítésével

Az osztályok kijelölésének alapjául szolgáló geológiai térkép a marokkói  Atlasz környékéről



 

A marokkói  Atlasz környékének Landsat (felső ábra)  és MODIS (alsó ábra)  felvétele az ásványos összetétel
meghatározására szolgáló csatornahányadosok megjelenítésével
A felvételeken jól  elkülönülnek a geológiai  térképen is látható formációk. A sárga vonalak a műholdfelvételek és a
domborzatmodell  osztályozásával kapott geológiai  egységek határait  jelölik.

földhasználat vizsgálata műholdfelvételek alapján

Műholdfelvételeken a különböző növények és tereptárgyak könnyen elkülöníthetőek a jellemző reflektaniciaértékeik
alapján. Így nagy területekre viszonylag gyorsan meghatározható a földhasználat, tehát, hogy hol, pontosan mekkora
területen, milyen terményt vetettek, mekkora területen vannak erdők, hol helyezkednek el települések, hol húzódnak
utak, vasutak, stb. Az erdőterületek meghatározásával – idősoros felvételeken – nyomon követhetőek, ellenőrizhetőek
a fakitermelések, az esetleges nagyobb illegális erdőirtások.

Mezőgazdasági területeken az egyes növények különböző reflektanciagörbéi segítségével könnyen feltérképezhető a
műholdképekről az egyes parcellákon vetett termények pontos kiterjedése és fajtája. Mivel sok agrártámogatást



kifejezetten csak adott növénytípus adott mennyiségben, területen történő termesztésére adnak, ezért ezen
támogatások igénybevételének jogossága könnyen ellenőrizhető műholdképek alapján. Magyarországon ezt az
ellenőrzést a MePAR  (Mezőgazdasági Parcella Aznosító Rendszer) keretein belül végzik.

A Bükkalja környékének felszínborítottsági / földhasználati  térképe
a)  alap Landsat  kép (4,3,2 csatornakombináció), b) osztályozott Landsat  / felszínborítottsági térkép
c)  az osztályok csoportosításával  kapott erdőborítottság térkép

Az óceán megfigyelése műholdas távérzékeléssel

A világ legnagyobb ökológiai rendszerei az óceánok. Élőviláguk, fizikai tulajdonságaik és a bennük lejátszódó
folyamatok, ill. azok változásának – melynek hatása globális – vizsgálata nagyon fontos feladat. E vízfelületek
hatalmas mérete miatt a hatékony információszerzés legalkalmasabb eszköze a műholdas megfigyelés (pl. amerikai
Aqua, indiai Oceansat műholdak). A legkorszerűbb érzékelők (szonár) lehetővé teszik, hogy az óceánok felszíne alá
is belássunk, ami az óceánfenék feltérképezésében, vagy a halrajok követésében hatékony segítség.

Néhány példa műholdfelvételek alkalmazására az óceánok megfigyelésében:

Óceán élővilágának (planktonok) megfigyelése: Az óceánok táplálékláncának alapkövei a fitoplanktonok, amelyek a
fény vörös tartományában nyelnek el, az óceánok kékeszöld színét okozva. Az óceán színének vizsgálatával tehát
élővilágának állapotáról nyerhetünk információt.
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Klorofill A Ausztrália  DK-i partjai  mentén  [iii]

Tengeráramlások vizsgálata: A tengeráramlások kialakulásának, azok földi éghajlat-rendszerében betöltött szerepének
megértését a műholdak információi nagymértékben elősegítik.



Az Észak-Atlanti-áramlat  (barna színnel) és a róla leváló "gyűrűk" az Amerikai  Egyesült Államok keleti  partjainál   [iv]

Tengervíz hőmérsékletének vizsgálata, El Niño jelenség kutatása: a távérzékelt adatok felhasználásával egyre
megbízhatóbb modellek készíthetők a közép-amerikai térség mezőgazdaságára, halászatára közvetlen hatással lévő
El Niño jelenség előrejelzésére.

A tengervíz felszíni hőmérsékletének térbeli  változása  [v]

Jéghegyek vizsgálata: az óceánokban úszó jéghegyeket leginkább radar érzékelőkkel követik. A radar azért alkalmas
különösen erre a célra, mert az érzékelése időjárástól és napszaktól független és az óceán felszínéből kiálló viszonylag
kisméretű dolgok is észlelhetők vele. A nagyobb kiterjedésű jégtakarók vizsgálatára a passzív távérzékeléssel készített
felvételek is alkalmasak.

A grönlandi Petermann gleccser végének leválása 2010 augusztusában,  radar távérzékeléssel  készült felvételek idősoros animációján  [vi]



A Larsen B jégself északi  része 2002 elején feldarabolódott és a darabok elsodródtak/elolvadtak.  A folyamat passzív távérzékeléssel  (MODIS
Terra műhold) is követhető volt.  [vii ]

Műholdképek meteorológiai alkalmazása

A műholdas távérzékelés egyik legrégebbi és legismertebb alkalmazása az időjárás és az éghajlat megfigyelése.
Műholdfelvételek alapján vizsgálható a légkör összetevőinek tér- és időbeni eloszlása, változása. A látható fény és az
infravörös tartományban jól látszanak például a frontokhoz tartozó felhőzónák, a légköri örvények (ciklonok,
hurrikánok), a mikrohullámú tartományban vizsgálhatók a zivatarcellák. Idősoros felvételeken megfigyelhető mozgási
irányuk, sebességük és fejlődésük, ami alapján előrejelzések készíthetők. Megfelelő hullámhossz-tartományokban
mérhető a léghőmérséklet, szélsebesség és szélirány stb.



A Katrina hurrikán útja  és fejlődése műholdkép montázson  [viii]

Zivatar átvonulása Közép-Európa fölött  [ix]

Lehetőség van az ózonréteg, a felszín közeli (káros) ózon és egyéb egészségre káros szennyezők mennyiségének és
eloszlásának vizsgálatára is.



Az "ózonlyuk" (valójában az ózonréteg elvékonyodása) eddig megfigyelt  legnagyobb kiterjedése (2006. 09. 21–30.) az Aura műhold hamisszínes
felvételén  [x]

környezeti katasztrófák vizsgálata műholdas távérzékeléssel

A műholdas távérzékelés rendkívül hasznos alkalmazási területe a napjainkban egyre gyakrabban bekövetkező
természeti/környezeti katasztrófák megfigyelése, a katasztrófa-veszélyes területek kijelölése. A vészhelyzetek korai
felismerése lehetővé teszi a hatékony védekezést, a gazdasági károk minimalizálását, elősegíti az érintett terület
lokalizálását, a károk, szennyeződések továbbterjedésének megakadályozását. Segítheti a károk felmérését, a
helyreállítási munkálatokat is. A műholdfelvételek feldolgozásával nyert információk felhasználhatók a természeti
katasztrófák modellezésére is.

Alkalmazási területek:

Árvizek: a módszerrel vízgyűjtőterületek, árvízveszélyes területek jelölhetők ki.



A Katrina hurrikán okozta károk New Orleans-ban  [xi]
A hamis színes felvételen a vöröses árnyalatok az ép növényzetet,  a  barna a sérült  vegetációt  mutatja.  A sötétebb
foltok az árvízzel  borított  terület  kiterjedését  jelzik.

Olajszennyezések: a terjedés irányának meghatározásával megelőzhető a szennyeződés továbbterjedése.



Olajfolt terjedése a Mexikói-öbölben, 2010  [xii ]

Tűz: a távérzékelés alkalmas az egyes növényfajok meghatározására. E fajok élőhelyének és tulajdonságainak
ismeretében (pl. átlagos méret, gyantatartalom) a tűzveszélyesebb területek meghatározhatók.



Erdőtüzek California állam (USA) partjai  közelében,  2003-ban (Aqua MODIS felvétel)   [xiii]

Vulkánkitörések: lávafolyások, piroklaszt árak lehetséges terjedési irányainak kijelölése, hamufelhők terjedésének
nyomon követése.

Az izlandi  Eyjafjallajökull vulkán 2010 áprilisában bekövetkezett kitörésének porfelhője a NASA Cloud-Aerosol Lidar  and Infrared Pathfinder
Satellite Observations (CALIPSO) műholdjának felvételén  [xiv]



Sivatagosodás: a természetes vegetáció, a talaj jellemzők változásának (leromlásának)folyamatos monitorozásával
az elsivatagosodás folyamata vizsgálható.
 
Erdőirtás: a rendszeresen visszatérő műholdak felvételein az erdőirtások időbeli és térbeli változása nyomon
követhető.
 
Csuszamlás-veszélyes területek kijelölése: a földtani felépítés, domborzat, felszíni/felszín alatti vizek,
területhasználat adatainak felhasználásával.

A földfelszín változásainak nyomon követése radar interferometriával (Synthetic Aperture Radar
Interferometry, InSAR)

Az aktív mikrohullámok (radar) alkalmazásának egyik legkorszerűbb módja a (műhold)radar interferometria. E
módszerrel a földfelszín egészen kis nagyságrendű (akár milliméteres) változásai, függőleges irányú elmozdulásai is
érzékelhetők. Nagy előnye, hogy nagy területre kiterjedő vizsgálatokat is lehetővé tesz, a Föld bármely részén
bevethető, költség- és időhatékony (nem igényel terepi munkát). Korábbi radarfelvételek (a legkorábbi rendelkezésre
álló felvétel 1992-es) felhasználásával a múltban bekövetkezett változások is kimutathatók. Felhasználásával digitális
domborzatmodellek állíthatók elő. Kiválóan alkalmazhatók természeti katasztrófák előrejelzésében is: felszínmozgások,
földcsuszamlások mozgásának nyomon követése; tűzhányók, vulkáni kúpok (pl. Stromboli) alakjának vizsgálata,
épületek süllyedésének, billenésének felismerése.

Ha ugyanazt a területet más időpontokban vizsgáljuk, és azt tapasztaljuk, hogy a visszavert jelek fázisai különböznek,
akkor megállapíthatjuk, hogy a tárgy elmozdult a radarjelet kibocsátó eszközhöz képest. Az apertúraszintézisű
radarinterferometria a komplex adatokban (amplitúdó és fázis) tárolt fázisinformációkat használja fel
mozgásdetektálásra. A módszer tehát két vagy több radarfelvétel pontjai közötti fázisdifferencia okozta interferenciát

állítja elő. Ezzel rendkívül nagy felbontásban (akár 500–1000 pont/km2) és pontossággal (0,1-0,2 mm/év) lehet
függőleges sebességet meghatározni és leképezni a földfelszín változásait.

A módszerrel időben kimutatható lett volna az ajkai vörösiszap tározó gátjának utóbbi években végbement lassú
elmozdulása is, mely a gát egyes szakaszainak meggyengüléséhez vezetett. Sajnos a vizsgálat csak utólag, a 2010.
októberi gátszakadást követően készült el.

Az ajkai  vörösiszap tározó gátjának radar interferometriával  meghatározott  elmozdulása 2003-2010 között. A
felmérés a gátszakadást követően készült  [xv]

Az ábrán jól  látható, hogy a gát ÉNy-i, átszakadt sarkán (jobb oldali  kép) az utóbbi években 10–15 mm-es évenkénti
elmozdulás (süllyedés) volt  tapasztalható (jobb oldali  kép).
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