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II. A műholdas TÁVÉRZÉKELÉS ALAPJAI

Ebben a fejezetben a műholdfelvételek elemzéséhez feltétlenül szükséges, ill. hasznos alapismereteket foglaljuk
össze. A téma iránt részletesebben érdeklődők szakirodalmakból nyerhetnek további ismereteket.

1. A TÁVÉRZÉKELÉS FOGALMA ÉS FORMÁI

Távérzékelésről akkor beszélünk, ha egy tárgyról (gyakran annak felszínéről) úgy gyűjtünk ismeretet (információt,
adatot), hogy azzal nem kerülünk közvetlen fizikai kapcsolatba.

Műholdas távérzékelés során a Föld felszínéről gyűjtünk ismereteket műholdakon elhelyezett érzékelők (szenzorok)
segítségével. Az adatgyűjtés történhet passzív vagy aktív módon.

Passzív távérzékelés során az érzékelő valamely természetes forrásból származó jelet fog fel, pl. a Napból a Föld
felszínére érkező, majd onnan visszaverődő fényt, vagy a Föld és a földfelszíni tárgyak, élőlények által kibocsátott
hősugarakat. Ilyen módon működő műhold pl. a Landsat  és a SPOT .

Előnye, hogy minimális energia-befektetést igényel, ezért folyamatosan üzemelhet.

Hátránya viszont, hogy (a hősugárzás kivételével) csak a nappal és minimális felhőborítottsággal készült felvételek
értelmezhetőek.

Aktív távérzékelés esetén a műholdon elhelyezet jeladó bocsátja ki a sugárzást (mesterséges forrás), melynek egy
része a Föld felszínéről visszaverődve a műhold érzékelőjébe jut. Ilyen például a radar-távérzékelés, pl. SRTM .

Előnye, hogy nem függ napszaktól, mivel a műhold maga bocsát ki sugarakat. Ezen kívül a hullámhossz-tartományból
adódóan bármilyen időjárás esetén használható és bizonyos körülmények között a felszínt borító erdő alatt is "látja" a
tényleges felszínt, illetve a talaj alá is "lelát" néhány cm-re.

Hátránya, hogy a sugárzás kibocsátása nagy energiát igényel, ezért nem képes folyamatos működésre, általában
óránként 10 percet üzemel. Ezen kívül az egy pontból kiinduló sugárzás következtében a nagyobb tereptárgyak,
hegyek mögötti területek árnyékban vannak, így ezekről a radarkép különféle eljárások nélkül nem nyújt információt.

Mind az aktív, mind a passzív távérzékelés során a sugárzás nem csak a szó szerint értett földfelszínről verődhet vissza (vagy a
hősugárzás bocsátódhat ki), hanem a vizek felszínéről, a légkör alkotórészeiről, a föld- és vízfelszínen, valamint a légkörben
található tárgyakról, élőlényekről is.

A távérzékelés folyamata nem áll meg az elektromágneses sugárzás érzékelésénél és rögzítésénél, hanem
magában foglalja az adatok valamilyen szempont szerinti feldolgozását is.

2. A műholdas TÁVÉRZÉKELÉSBEN HASZNÁLT HULLÁMHOSSZ-TARTOMÁNYOK (SPEKTRÁLIS SÁVOK)

A teljes elektromágneses hullámhossztartomány (spektrum) nem használható fel műholdas távérzékelésre. Ennek oka,
hogy a Föld légköre hat az elektromágneses sugárzásra. A légkörön való áthaladás közben a sugárzás a légkör
alkotórészein megtörhet (szóródhat), azokról visszaverődhet, ill. elnyelődhet. Mindhárom jelenség függ a sugárzás
hullámhosszától és a sugárzással kölcsönhatásba kerülő légköri részecske anyagi minőségétől, valamint a sugárzás
légkörben megtett útjától.
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Az elektromágneses (EM) spektrum  [i]

Azok a hullámhossztartományok, melyekben a sugárzás teljes energiája, vagy energiájának zöme elnyelődik, a
műholdas távérzékelés számára használhatatlanok. Pl. a sztratoszférában található ózonréteg a 0,3 μm-nél rövidebb
hullámhosszú sugárzást (vagyis a röntgensugárzás teljes egészét és az ultraibolya sugárzás jelentős részét) elnyeli; az
ún. üvegházhatású gázok (vízgőz, szén-dioxid, metán stb.) pedig az infravörös tartományában nyelnek el.

A napsugárzás energiaspektruma a légkör felső határán (szaggatott vonal) és a földfelszínen (folytonos vonal) [ii ]

Ezért a műholdas távérzékelésben leggyakrabban a látható fény (~0,4–0,7 μm), az infravörös (infrared, ~0,7–1000 μm)
és a mikrohullámú (radar, ~1 mm – 1 m) hullámhossztartományt használják.

Az infravörös tartományt a gyakorlati felhasználási lehetőségek alapján közeli infravörös (Near Infrared, NIR, ~0,7–2
μm), közepes infravörös (Mid Infrared, ~2–10 μm) és távoli infravörös (termális infravörös, Far Infrared, ~10–1000 μm)
részekre tagolják. A közeli és a közepes infravörös még jellemzően visszavert, míg a távoli kibocsátott sugárzás.

Azokat a hullámhossztartományokat, melyekben légköri elnyelődés nem tapasztalható vagy elenyésző, ezért a műholdas



távérzékelésben használhatók, légköri ablakoknak nevezzük.

Nem csak a légkör alkotórészeire igaz, hogy anyagi minőségük szerint eltérően viselkednek az elektromágneses
sugárzás különböző hullámhossztartományaival szemben, hanem a Föld felszínére és a tereptárgyakra is. A különböző
minőségű felszínek (ásványok, kőzetek, talajok, növényzet, vízfelszín stb.), a különböző tereptárgyak más-más
hullámhossztartományban eltérő mértékben verik vissza a rájuk érkező sugárzást. A visszaverődési
(reflektancia)görbe jellemző az adott anyagra, tehát segítségével az a műholdképen azonosítható.

Néhány kőzet  elektromágneses sugárzást  visszaverő képessége a hullámhossz függvényében  [iii]

A visszaverődés mértékét a kőzetek, talajok, növények víztartalma is befolyásolja.



Néhány közeg elektromágneses sugárzást  visszaverő képessége a hullámhossz függvényében  [iv]

Sőt nem csak a különböző ásványok, vagy a növényfajok különíthetők el egymástól műholdképen (USGS ásványok
spectral library ), hanem pl. a károsodott, megbetegedett növényzet is az ép- és egészségestől.
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Különböző egészségi  állapotú növényzet  elektromágneses sugárzást  visszaverő képessége
a hullámhossz függvényében [v]

Mivel a visszaverődési görbék között az eltérés gyakran csekély, ezért minél több, viszonylag keskeny hullámhossz-
tartományban érzékelünk, annál több információt gyűjthetünk a felszínről.

Az egyes hullámhossz-tartományokat (angolul "band") csatornának, spektrális sávnak, képsávnak, vagy
egyszerűen sávnak nevezzük.

hullámhossz-tartomány leggyakoribb felhasználási területek

Látható fény kék
tartománya

tengerpart és self térképezése, növényzet és talaj elkülönítése, lombhullató és tűlevelű
növényzet elkülönítése, felhők és aeroszolok vizsgálata

Látható fény zöld
tartománya

növénytakaró térképezése, egészséges növényzet elkülönítése mesterséges felszínek
azonosítása, felhők és aeroszolok vizsgálata

Látható fény vörös
tartománya

növénytakaró térképezése, növényfajok elkülönítése, talajtérképezés, kőzettípusok,
ásványok felismerése, mesterséges felszínek azonosítása.

Közeli infravörös vízfelszín térképezése, talajnedvesség meghatározása, biomassza becslése,
növények állapotának vizsgálata, termény–talaj, víz–szárazföld határvonalának
meghúzása

Középső infravörös talaj és növényzet nedvességtartalmának meghatározása, aszályos területek
kijelölése, kőzettípusok felismerése, hótakaró, jég és felhő elkülönítése

Távoli infravörös növényzet károsodásának (stressz) meghatározása, hőkibocsátás mérése,
térképezése, hőszennyezés, erdőtüzek, geotermális területek kijelölése

Mikrohullám (radar) felszín letapogatása, domborzat és terep térképezése, meteorológiai megfigyelések,
tengeráramlások és hullámzás vizsgálata, tengeri szennyeződések (pl. olajfoltok)
vizsgálata, sarki jégtakaró változásának, jéghegyek mozgásának követése, tengeri
hajóforgalom követése

A műholdas távérzékelésben leggyakrabban használt  hullámhossz-tartományok
és jellemző alkalmazási  területeik



 

3. Műholdképek FONTOSABB jellemzői

A műholdképek, a "hétköznapi" digitális fényképekhez hasonlóan, négyzet alakú képpontokból, ún. pixelekből állnak.
Minden egyes pixelnek csatornánként egy egész szám az értéke, mely arányos az adott csatornán a pixel által
"lefedett" földfelszínről az érzékelőre érkező elektromágneses sugárzás erősségével. Például a zöld tartományban egy
világoszöld felületről erősebb elektromágneses jel érkezik, mint egy sötétzöld felületről, tehát a világoszöld területet
lefedő pixel értéke magasabb lesz.

A pixel az angol picture element (képelem) kifejezés összevonásával keletkezett.

A digitális képek egyik legfontosabb tulajdonsága a felbontása. Műholdképek esetében többféle felbontást is
értelmezünk:

Térbeli felbontás:  Megmutatja, hogy egy képelem (pixel) a földfelszín mekkora kiterjedésű részletéről tartalmaz
adatot. Minél kisebb a pixelméret, annál részletgazdagabb, nagyobb felbontású a kép. A pixelméretet leggyakrabban
a képelem által, torzulásoktól mentesen leképezett földfelszín kiterjedésével, méter * méterben kifejezve adjuk meg.
Például a Landsat 7 műhold legtöbb csatornájának felbontása 30*30 m, ami azt jelenti, hogy egy pixel a földfelszín
30*30 m-es területét fedi le, azaz egy ekkora területről hordoz információt.

A pixel mérete függ az érzékelő érzékenységétől és az érzékelt hullámhossz-tartománytól is. Nyilvánvalóan, minél
érzékenyebb az érzékelő, annál gyengébb (kisebb intenzitású) sugárzás vált ki benne elektromos jelet, ami lehetővé
teszi, hogy kisebb területről gyűjtsön sugárzást. Másrészről viszont a sugárzás által szállított energia (ami az
elektromos jelet az érzékelőben kiváltja) fordítottan arányos a hullámhosszal. Vagyis minél nagyobb a hullámhossz,
annál kisebb az "energiatartalma", így hosszabb hullámhossz esetén egy adott érzékenységű szenzorban az
elektromos jel kiváltásához szükséges legkisebb energiamennyiséget nagyobb területről kell összegyűjteni. A távoli
infravörös tartományban például már annyira lecsökken a szállított energiamennyiség, hogy az ebben a
tartományban dolgozó érzékelőknek nagyobb területről kell energiát gyűjteniük, mint az ugyanazon műholdon
található, de rövidebb hullámhossz-tartományokra érzékenyítetteknek; így az infravörös kép pixelmérete is nagyobb
lesz a láthatókénál. Például a Landsat 7 műhold kis energiájú, termális csatornájának térbeli felbontása 60*60 m,
míg a látható fény tartományában vagy a közeli és közepes infravörösben érzékelő egyes csatornáké 30*30 m, a
teljes látható fény tartományát egyben érzékelő (ezért nagy energiamennyiséget "gyűjtő"), ún. pánkromatikus
csatorna térbeli felbontása pedig 15*15 m.

A Tihanyi-félsziget  Landsat 7  műholdfelvétel pankromatikus (felbontás 15*15),
látható vörös (felbontás 30*30) és infravörös (felbontás 60*60) csatornáján.

Geometriai felbontás:  Megmutatja, hogy a felvételen az egymáshoz közeli tereptárgyak milyen mértékben
különböztethetők meg. Más megközelítésben kifejezhető a felvételen még megkülönböztethető legkisebb tárgy
méretével. Pásztázó képalkotó berendezéseknél (pl. műholdak érzékelői) leegyszerűsítve a pixelmérettel szokták
azonosítani.

Hogy megértsük a térbeli és a geometriai felbontás közötti különbséget, gondoljuk meg a következőt: A pixelméret
utólagos csökkentése nem feltétlenül jelent részletesebb képet.



A műholdkép újramintázásával (jelen esetben a pixelméret  csökkentésével)
geometriai felbontása nem változott

Spektrális felbontás:  Az érzékelő azon tulajdonsága, hogy milyen keskeny hullámhossz-tartomány(ok)ban képes
felvételeket készíteni. Általában szoros összefüggésben van a csatornák számával is, ugyanis minél kisebb a
sávszélesség, annál nagyobb a spektrális felbontás és annál több csatornát használhat. Például a Landsat műholdak
7 db csatornája jobb spektrális felbontású, mint a SPOT 3 db csatornája. A Landsat-en belül is a hármas csatorna a
legjobb spektrális felbontású, mert ennek a legkeskenyebb hullámhossztartománya.
 
Radiometriai felbontás:  Az érzékelő mérési szintjeinek számát adja meg, vagyis azt, hogy az egyes pixelek hány
biten írják le az adatokat. Például 8 bites felbontás esetén a pixelek egy-egy sávban legfeljebb 28  (256) különböző
értéket vehetnek fel, vagyis az egyes pixelek értéke 0–255 közötti egész szám lehet (pl. Landsat műholdak
felbontása). A képek információtartalma a mérési szintek számának emelésével növelhető. A Terra, Aqua MODIS 12
bites felbontásnál a pixelek 212-en, azaz 0-4095-ig vehetnek fel értékeket, ami jobb radiometrikus felbontást jelent.
 

időbeni felbontás:  Ugyanazon földrajzi hely két egymást követő megfigyelése között eltelt idő. Vagyis az a
legkisebb időkülönbség, amelynél ugyanarról a területről lehet adatokat gyűjteni – gyakorlatilag a műhold visszatérési
ideje. Pl. Landsat visszatérési ideje 16 nap, ami jobb időbeni felbontást jelent, mint a SPOT 26 naponkénti
visszatérése.

A műholdkép a csatornák (képsávok) száma szerint lehet:

Monokromatikus  (egyszínű, egy csatornás) kép: Egy hullámhossztartományban készült kép, minden egyes pixelhez
csak egy érték tartozik. Általában a szürke fokozataival vagy egy szín árnyalataival jelenítjük meg (monokróm
megjelenítés).
 
Multispektrális  (több csatornás) kép: Egyszerre több (legfeljebb néhányszor 10) hullámhossztartományban készült
felvétel, így minden egyes pixelhez több érték tartozik (csatornánként egy). 
 
Hiperspektrális (sok csatornás) kép: Egyszerre száznál is több (akár több száz) keskeny spektrális sávban készült
felvétel.

A képek megjelenítése érdekében a pixelértékekhez színeket és árnyalatokat rendelünk. Ennek lehetőségei és módja
alapján az alábbi műholdkép (megjelenítési) típusokról beszélhetünk:

monokróm (egyszínű) megjelenítés:  Egy képsávot jelenítünk meg, úgy, hogy a pixelértékekhez valamely szín
(leggyakrabban a szürke) árnyalatait rendeljük.
 
Kompozit megjelenítés:  Több hullámhossztartományban készült (multispektrális vagy hiperspektrális) kép
egyszerre több csatornájának megjelenítése, oly módon, hogy a megjelenítendő csatornák mindegyikéhez valamely
szín árnyalatait rendeljük. A kép a csatornákhoz tartozó színek keverésével áll  elő. Általában a vörös (red), a zöld
(green) és a kék (blue) árnyalatait alkalmazzuk (RGB megjelenítés), majd két vagy három képsávot  (csatornát)
egyszerre megjelenítve a színárnyalatok kombinációjából keletkezik a kompozit kép.
 
Valósszínes megjelenítés (valósszínes műholdkép): Úgy állítható elő, hogy a látható fény
hullámhossztartományaiban készült képsávokhoz (csatornákhoz) az azoknak megfelelő színeket rendeljük. Tehát a
pirosat (red) a 620–750 nm, a zöldet (green) a 495–570 nm, a kéket (blue) a 450–475 nm hullámhossz-tartomány
körüli értéken készült képsávokhoz társítjuk. Ez nyilvánvalóan csak a látható fény tartományában tehető meg.



A Balaton Landsat 7  műholdképének valósszínes kompozit megjelenítése
A TM1 csatornához a kék, a  TM2 csatornához a zöld,  a  TM3 csatornához a vörös árnyalatait rendeltük. Az
egyes csatornák külön-külön monokromatikusak,  együtt megjelenítve valós színes képet  adnak.

Hamisszínes megjelenítés (hamisszínes műholdkép): Ha az egyes képsávokhoz nem a csatornájának megfelelő
színt rendeljük (pl. azért mert nem is tartozik hozzá szín, mivel nem látható), akkor hamisszínes képet kapunk.
Például az infravörös csatornákhoz gyakran társítják a piros árnyalatait.

A Balaton hamisszínes megjelenítése

Az ún. nyers műholdképek készítésük technikai adottságaiból és a fizikai környezet sajátosságaiból adódóan bizonyos
hibákkal, torzításokkal terheltek:

A képalkotó berendezés tökéletlenségéből, hibáiból, elöregedéséből származó leképezési hiba a rendszertorzítás.
 
A geometriai torzítások elsősorban a műhold pályaháborgásaiból (a gravitációs anomáliák okozta magasság- és
sebességváltozásból), az érzékelőrendszer elmozdulásaiból, a perspektív leképezésből, a Föld görbületéből és a
felvétel készítése közbeni elfordulásából, valamint a domborzati adottságokból származnak.



A Föld görbületéből adódó képtorzulás

A perspektív leképezésből  adódó képtorzulás

A domborzatból adódó képtorzulás



A Föld forgásából  adódó képtorzulás

A geometriai torzítás eredményeként egy-egy műholdfelvétel (azonos nagyságú) pixelei eltérő nagyságú
felszínrészleteket képviselnek, vagyis különböző méretű területekről hordoznak információt.

A légköri torzítás a légkör alkotórészeinek az elektromágneses sugárzásra gyakorolt (korábban már említett)
hatásaiból adódik és a légkör pillanatnyi fizikai állapotától függ.

A torzítások következményének megértéséhez gondoljuk meg a következőt: Azonos tulajdonságú (homogén)
földfelszínt fényképezve a műholdkép pixelértékeinek azonosaknak kell lenniük. Valójában kisebb-nagyobb mértékben
eltérő értéket vesznek fel, például mert a képalkotó berendezés érzékelőjének pixelei eltérő érzékenységűek
(rendszertorzítás), mert az érzékelő egyes cellái nem ugyanakkora felszínrészletet „látnak” (geometriai torzítás), és
mert a földfelszín fölött a levegő tulajdonságai pontról pontra eltérnek, így eltérő mértékben hatnak a légkörön áthaladó
elektromágneses sugárzásra is (légköri torzítás). Az eredményül kapott nyers képen tehát a valójában homogén
földfelszín inhomogénnek fog látszani.

4. Műholdak PÁLYÁI

A műhold valamely bolygó körül keringő mesterséges égitest. A földmegfigyelő műholdak a Föld körül keringenek.
Pályájuk és keringésük tulajdonságai alapján csoportosíthatók.

A pálya alakja szerint:

Kör alakú pályán keringő
 
Ellipszis alakú pályán keringő (az ellipszis egyik gyújtópontjában a Föld áll).

A pálya síkja alapján:

Egyenlítői (ekvatoriális): a pályasík egybeesik az Egyenlítő síkjával (inklináció = 0°).
 
Sarki (poláris): a pálya a sarkok fölött halad át, a pályasík merőleges az Egyenlítő síkjára (inklináció = 90°).
 
Sarok közeli (kvázipoláris) pálya: a műhold a sarkok közelében halad át (az inklináció 90° körüli).
 
Dőlt (inklinált)  pálya: inklinációja (a pályasík Egyenlítő síkjával bezárt szöge) 0° és 90° közötti.

A pálya magassága alapján:

Földközeli pálya (LEO, Low Earth Orbit): a pályamagasság kisebb mint 2000 km.
 
Közepes magasságú pálya (MEO, Medium Earth Orbit): a pályamagasság 2000–35786 km közötti.
 
Nagy magasságú pálya (HEO, High Earth Orbit): a pályamagasság 35786 km (geostacionárius pálya).

Műhold keringésének igazítása (szinkronizálása) és iránya alapján:

Föld forgásához igazított, geoszinkron pálya:  Olyan kör alakú, kis inklinációjú, nagy magasságú (~ 35786 km)
pálya, melyen a műhold keringési ideje megegyezik a Föld sziderikus forgási idejével (23 óra 56 perc 4,09
másodperc), keringési iránya pedig nyugat–keleti. A műhold a Föld adott pontjáról minden nap ugyanabban az
időpontban ugyanabban a helyzetben látszik, miközben égi helyzete a nap folyamán változik.
Geostacionárius pálya:  Olyan geoszinkron pálya, melynek síkja az Egyenlítő síkjába esik (inklinációja 0°). Adott
földrajzi helyről nézve a műhold az égbolton mindig ugyanabban a helyzetben (mozdulatlannak) látszik.



A Föld forgásának feléhez igazított (félig geoszinkron, szemiszinkron) pálya: Olyan kör alakú, kis inklinációjú, kb.
20200 km magasságú pálya, melyen a műhold keringési ideje megegyezik a Föld sziderikus forgási idejének felével.
Nap látszólagos járásához igazított, napszinkron pálya:  Olyan pálya, mely síkjának a Nappal bezárt szöge állandó.
Adott földrajzi hely fölött a műhold minden visszatérésekor adott helyi időben halad át.

A földmegfigyelő műholdakat leggyakrabban geostacionárius, illetve kvázipoláris napszinkron pályára állítják. A
geostacionárius pályáról a földfelszín adott részlete folyamatosan megfigyelhető, a műhold nagy távolsága miatt
azonban a geometriai felbontás (a kép részletessége) viszonylag kicsi. A kvázipoláris pályán a műhold alacsonyabban
keringhet, így a geometriai felbontása nagyobb (a kép részletesebb) lehet, de nem alkalmas egy adott terület
folyamatos megfigyelésére, ugyanis ugyanazon terület fölött a műhold csak meghatározott időközönként halad át. Az
áthaladások között, vagyis ugyanazon területről két egymást követő felvétel készítése között eltelt idő a visszatérési
idő. A különböző időpontokban készült felvételek összehasonlításával a földfelszín változása ez esetben is (igaz nem
folyamatosan, de) nyomon követhető. Mivel azonban csak meghatározott időközönként jutunk információhoz a vizsgált
területről, ezért törekedni kell arra, hogy a változások minél könnyebben, pontosabban felismerhetőek legyenek, ezért
a képeket célszerű mindig ugyanabban a napszakban készíteni, hogy a megvilágítási viszonyok hasonlóak legyenek.
Erre szolgál a pálya napszinkronitása.
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