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VI. Ellenőrző FELADATOK

1. FELADATSOR (1.)

FELADATSOR 1.

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Jelölje be, hogy a felsoroltak közül melyik aktív és melyik passzív távérzékelés! 

1. Felvétel készítése a látható fény hullámhossztartományában:
 

 
 

passzív távérzékelés
 

aktív távérzékelés
 

2. Felvétel készítése a távoli infravörös (hőinfra) hullámhossztartományban:
 

 
 

aktív távérzékelés
 

passzív távérzékelés
 

3. Radartávérzékelés:
 

 
 

passzív távérzékelés
 

aktív távérzékelés
 

4. Felvétel készítése a közeli infravörös hullámhossztartományban:
 

 
 

passzív távérzékelés
 

aktív távérzékelés
 

5. Lidar:
 

 
 

passzív távérzékelés
 

aktív távérzékelés
 

 Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 

6. Az SRTM felvételek passzív távérzékeléses módszerrel készültek.
 

I H

7. Az SRTM felvételek a felszínbe a vegetáció/tereptárgyak
magasságát is beleszámítja.  

I H

8. A radar interferometria elkészítéséhez egyetlen műholdfelvétel is
elég.  

I H



9. Az UV tartomány hullámhossz hossza, mint az IR tartományé.
 

I H

10. A röntgenhullámok hossza kisebb, mint a rádióhullámoké.
 

I H

11. Az üvegházhatású gázok az infravörös tartományban nyelnek el.
 

I H

12. A távoli infravörös tartomány visszavert sugárzás.
 

I H

13. A növényzet visszaverő képessége függ az egészségi állapotától.
 

I H

14. A felszínformák letapogatására legalkalmasabb hullámhossz
tartomány a mikrohullám.  

I H

15. A radiometriai felbontás a műholdkép pixelméretét adja meg.
 

I H

16. A geometriai felbontás a műholdkép pixelméretét adja meg.
 

I H

17. A geostacionárius műholdpálya magassága kb. 2000 km.
 

I H

18. A távérzékelési műholdak csak kör alakú pályán keringhetnek.
 

I H

19. Napszinkron pálya esetén a műhold adott hely fölött minden
visszatéréskor adott helyi időben halad át.  

I H

20. A Föld körül keringő műholdak száma meghaladja a 3000-et.
 

I H

21. A Landsat műholdak ekvatoriális pályán keringenek.
 

I H

22. A SPOT műholdak visszatérési ideje nagyobb, mint a Landsat
műholdaké.  

I H

23. A TERRA műholdak geostacionárius pályán keringenek.
 

I H

24. A GEOEYE műhold visszatérési ideje a legkisebb és térbeli
felbontása a legjobb.  

I H

25. AZ ERS műholdak alkalmasak a domborzat letapogatására.
 

I H

26. A LIDAR működését a légköri viszonyok nem befolyásolják.
 

I H

27. Az SRTM működését a légköri viszonyok nem befolyásolják.
 

I H



28. Elsőfokú polinom meghatározásához elegendő 3 illesztőpont.
 

I H

29. Elsőfokú polinom használata lehetővé teszik a kép görbítését is.
 

I H

30. A georeferálás pontosságának mérőszáma az RMS.
 

I H

2. FELADATSOR (2.)

FELADATSOR 2.

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 
A visszaverődési (reflektancia) görbére vonatkozó állítások közül jelölje „H”
betűvel a hamisakat és „I” betűvel az igazakat! 

1. Jellemző az anyagra
 

I H

2. Függ a víztartalomtól
 

I H

3. Függ a hőmérséklettől
 

I H

 Egészítse ki a következő mondatot úgy, hogy a megállapítás helyes legyen! 

 

Mivel a visszaverődési (reflektancia) görbék között az eltérés gyakran  ,

minél  , viszonylag keskeny hullámhossz-tartományban érzékelünk,

annál  információt gyűjthetünk a felszínről.  

 

 
Párosítsa össze a műholdfelvételekre jellemző felbontásokat az azokhoz tartozó
adatokkal! 

7.

 

Térbeli felbontás 

 

30x30m
16 nap
7 csatorna
 

 
Spektrális felbontás 
Radiometriai felbontás 



30x30m
16 nap
7 csatorna
8 bit

 
Időbeni felbontás 

 
Tegye ki a relációs jeleket (=, <, >) a különböző típusú műholdfelvételek közé, a
használt csatornák száma szerint! 

 Multispektrális  hiperspektrális  monokromatikus  ”egyszínű”   

 Egészítse ki a következő mondatot, úgy, hogy a megállapítás igaz legyen! 

 
Az infravörös tartományban érzékelt felvétel csak  színes módon, míg a

látható fény tartományában készült  színes képként is megjeleníthető.  
 

3. FELADATSOR (3.)

FELADATSOR 3.

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Párosítsa össze a torzítások fajtáit kialakulásuk okaival! 

 

Perspektivitásból, a Föld görbületéből, a domborzatból stb.
adódik:

Szóródásból, visszaverődésből, elnyelődésből származik:

A képalkotó berendezés tökéletlenségéből származik:

 

 

 Párosítsa a fogalmakat az ábrákhoz! 



 

 

 

 Melyik műholdpálya típus(ok)ra igazak a megállapítások? 

7. A sarkok fölött áthaladó pálya.
 

 
 

Poláris pálya
 

Napszinkron pálya

 
 

 
Poláris pálya

 
Geostacionárius pálya

8. Földközeli pálya.
 

 
 

Napszinkron pálya
 

Kvázipoláris pálya

 
 

 
Geostacionárius pálya

 
Poláris pálya

9. Geoszinkron pálya.
 

 
 

Kvázipoláris pálya
 

Napszinkron pálya

 
 

 
Geostacionárius pálya

 
Poláris pálya

10. landsat műholdak pályája.
 

 
 

Poláris pálya
 

Napszinkron pálya

 
 

 
Geostacionárius pálya

 
Kvázipoláris pálya

11. sPOT műholdak pályája.
 

 
 

Geostacionárius pálya
 

Poláris pálya

 
 

 
Kvázipoláris pálya

 
Napszinkron pálya

12. Kb. 36 000 km magasságú pálya.
 

 
 

Kvázipoláris pálya
 

Geostacionárius pálya

 
 

 
Napszinkron pálya

 
Poláris pálya



13. A sarkok közelében áthaladó pálya.
 

 
 

Geostacionárius pálya
 

Kvázipoláris pálya

 
 

 
Poláris pálya

 
Napszinkron pálya

14. ezen a pályán a műholdak keringési ideje megegyezik a Föld forgási
idejével.
 

 
 

Kvázipoláris pálya
 

Geostacionárius pálya

 
 

 
Poláris pálya

 
Napszinkron pálya

15. ezen a pályán a műhold adott földrajzi pont fölé mindig ugyanabban az
időpontban érkezik.
 

 
 

Poláris pálya
 

Geostacionárius pálya

 
 

 
Napszinkron pálya

 
Kvázipoláris pálya

 Jelölje, melyik műholdra igaz a megállapítás! 

16. „Vegetation” érzékelővel is rendelkezik.
 

 
 

SPOT 5
 

ERS 2

 
 

 
Landsat 5  

 

17. Pánkromatikus érzékelőjének felbontása 15 m.
 

 
 

SPOT 5
 

ERS 2

 
 

 
Landsat 5  

 

18. Pánkromatikus érzékelőjének felbontása 10 m.
 

 
 

Landsat 5
 

SPOT 5

 
 

 
ERS 2  

 

19. 7 ún. tematikus és 1 pánkromatikus csatornája van.
 

 
 

ERS 2
 

SPOT 5

 
 

 
Landsat 5  

 

20. 4 ún. tematikus és 1 pánkromatikus csatornája van.
 

 
 

ERS 2
 

SPOT 5

 
Landsat 5  



 
 

 

21. Termális (hőinfra) érzékelőjének felbontása 60 m.
 

 
 

ERS 2
 

SPOT 5

 
 

 
Landsat 5  

 

22. radar érzékelővel is rendelkezik.
 

 
 

SPOT 5
 

Landsat 5

 
 

 
ERS 2  

 

23. Kvázipoláris, napszinkron pályán kering.
 

 
 

ERS 2
 

Landsat 5

 
 

 
SPOT 5  

 

4. FELADATSOR (4.)

FELADATSOR 4.

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Társítsa a fogalmakat ahhoz a megállapításokhoz, melyre legjellemzőbbek! 

 

Kinyomtatott műholdképen is elvégezhető.

Elsősorban matematikai, statisztikai módszerekkel történik.

Szubjektívebb módszer.

Objektívebb módszer.

Számításigényes.

 



Régebben (már a korai légifelvételek kiértékelése során is)
használt módszer.

 

 Egészítse ki a mondatokat, úgy, hogy igazak legyen! 

 
transzformálni, légköri korrekció, georeferálás, 
hibákat/torzításokat, ortorektifikációval, előfeldolgozni, 
kiértékelés/interpretáció, rendszerkorrekció, illesztőpontok

 

A műholdfelvételt a  megkezdése előtt célszerű  , ennek során a

műholdfelvételt terhelő  javítjuk (korrigáljuk).

 csökkenti.

 során csökkentik az atmoszféra elektromágneses sugárzásra gyakorolt

hatásaiból eredő torzításokat.

 (merőleges helyesbítés) lehet javítani.

 segítségével elvégzett számítással lehet a kívánt koordinátarendszerbe 

 . Ez a folyamat a geokódolás, más néven  .  

 

 Párosítsa az ábrákhoz a megfelelő fogalmakat! 

16. 

 

 

17. 

 



 

18. 

 

 

5. FELADATSOR (5.)

FELADATSOR 5.

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 Mit jelent az RGB rövidítés? Adja meg angolul és magyarul is! 

 

R G B

angolul

magyarul

 

 

 
Milyen képerősítő, képjavító (enhancement) eljárás eredménye látható az alábbi
képeken? 



 

 

 

 
Írja be a rövidítések mellé a Landsat műholdak csatornáinak sorszámát, úgy,
hogy valós színes megjelenítésben lássuk a műholdképet! 

11. R:  

12. G:  

13. B:  

 
Jelölje be, hogy a felsoroltak állítások közül melyik jellemző inkább az irányítatlan
és melyik az irányított osztályozásra! 

14. A folyamat során training területeket (pixeleket) jelölünk ki.
 

 
 

irányítatlan osztályozás
 

irányított osztályozás
 

15. A folyamatba a felhasználónak viszonylag kevés beavatkozási lehetősége
van.
 

 
 

irányított osztályozás
 

irányítatlan osztályozás
 

16. Gyakran használt módszere az ISODATA.



 

 
 

irányítatlan osztályozás
 

irányított osztályozás
 

17. A folyamatban a felhasználónak nagyobb szerep jut.
 

 
 

irányítatlan osztályozás
 

irányított osztályozás
 

6. FELADATSOR (6.)

FELADATSOR 6.

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 
Párosítsa össze a távérzékelésben, műholdfelvételek elemzésében használt
fogalmak, szakkifejezések idegen és magyar megfelelőit! 

1.

 

pixel 

 

kiértékelés
irányított osztályozás
hullámhossz tartomány
közeli infravörös
főkomponens elemzés
visszaverődés
visszaverődés
irányítatlan osztályozás
képsáv
tanító képpont
képpont
illesztőpont
újramintázás

 
 

band 
NIR 
reflexió 
spektrum 
interpretáció 
Ground Control Point (GCP) 
Resampling 
PCA 
NDVI 
training pixel 
supervised classification 

unsupervised classification 

 
Készítsen multispektrális képet a mintaállomány 1-7. képsávjának rétegelésével,
majd olvassa le a 15. sor 15. oszlopában található képpont képsávonkénti
értékét! 

 A képpont értéke...

2. az 1. sávban:  

3. a 2. sávban:  

4. a 3. sávban:  

5. a 4. sávban:  



 

6. az 5. sávban:  

7. a 6. sávban:  

8. a 7. sávban:  

 
Készítsen multispektrális képet a mintaállomány 1-7. képsávjának rétegelésével,
majd olvassa le a 381. sor 994. oszlopában található képpont képsávonkénti
értékét! 

 A képpont értéke...

9. az 1. sávban:  

10. a 2. sávban:  

11. a 3. sávban:  

12. a 4. sávban:  

13. az 5. sávban:  

14. a 6. sávban:  

15. a 7. sávban:  

7. FELADATSOR (7.)

FELADATSOR 7.

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 

Készítsen multispektrális képet a mintaállomány 1-7. képsávjának rétegelésével,
majd osztályozza az é. sz. 48,05-48,1 fok, k. h. 20,3-20,35 fok koordinátákkal
kijelölhető, téglalap alakú területet „Single Pass” módszerrel, használja a szoftver
alapbeállításait! 

 
A szöveges eredmények ablakban („Text Output”) látható információk alapján
válaszoljon az alábbi kérdésekre!



1. Hány darab klaszter jött létre?  

2. Hányas számú klaszter a legkisebb?  

3. A képpontok hány százaléka tartozik a legkisebb klaszterbe? 

 % 

4. Hányas számú klaszter a legnagyobb?  

5. Mennyi képpont tartozik a legnagyobb klaszterbe?  

6. Hány darab képpont nem osztályozódott?  

7. Mennyi az 1. klaszter pixelértékeinek átlaga a 7. képsávban? 

 

 

Készítsen multispektrális képet a mintaállomány 1-7. képsávjának rétegelésével,
majd osztályozza az é. sz. 48,04-48,08 fok, k. h. 20,5-20,58 fok koordinátákkal
kijelölhető, téglalap alakú területet „Single Pass” módszerrel, használja a szoftver
alapbeállításait! 

 
A szöveges eredmények ablakban („Text Output”) látható információk alapján
válaszoljon az alábbi kérdésekre!

8. Hány darab klaszter jött létre?  

9. Hányas számú klaszter a legkisebb?  

10. A képpontok hány százaléka tartozik a legkisebb klaszterbe? 

 % 

11. Hányas számú klaszter a legnagyobb?  

12. Mennyi képpont tartozik a legnagyobb klaszterbe?  

13. Hány darab képpont nem osztályozódott?  

14. Mennyi az 1. klaszter pixelértékeinek átlaga a 7. képsávban? 

 

 

Készítsen multispektrális képet a mintaállomány 1-7. képsávjának rétegelésével,
majd osztályozza az é. sz. 47,9-47,95 fok, k. h. 20,35-20,4 fok koordinátákkal
kijelölhető, téglalap alakú területet „ISODATA” módszerrel. Hozzon létre 6
klasztert, 99%-os konvergenciával, 8 pixeles legkisebb klasztermérettel,
sajátvektor kezdő osztályközepekkel! 

 
A szöveges eredmények ablakban („Text Output”) látható információk alapján
válaszoljon az alábbi kérdésekre!

15. Hányas számú klaszter a legkisebb?  



16. A képpontok hány százaléka tartozik a legkisebb klaszterbe? 

 % 

17. Hányas számú klaszter a legnagyobb?  

18. Mennyi képpont tartozik a legnagyobb klaszterbe?  

19. Hány darab képpont nem osztályozódott?  

20. Hány darab pixel került a 2. klaszter által meghatározott osztályba? 

 

21. Mennyi az 6. klaszter pixelértékeinek átlaga a 6. képsávban? 

 

8. FELADATSOR (8.)

FELADATSOR 8.

Többször megoldható feladat, elvégzése kötelező .
A feladat végső eredményének a mindenkori legutolsó megoldás
számít.

 

Készítsen multispektrális képet a mintaállomány 1-7. képsávjának rétegelésével,
majd osztályozza az é. sz. 47,9-47,96 fok, k. h. 20,72-20,77 fok koordinátákkal
kijelölhető, téglalap alakú területet „ISODATA” módszerrel. Hozzon létre 9
klasztert, 99%-os konvergenciával, 8 pixeles legkisebb klasztermérettel,
sajátvektor kezdő osztályközepekkel! 

 
A szöveges eredmények ablakban („Text Output”) látható információk alapján
válaszoljon az alábbi kérdésekre!

1. Hányas számú klaszter a legkisebb?  

2. A képpontok hány százaléka tartozik a legkisebb klaszterbe? 

 % 

3. Hányas számú klaszter a legnagyobb?  

4. Mennyi képpont tartozik a legnagyobb klaszterbe?  

5. Hány darab képpont nem osztályozódott?  



6. Hány darab pixel került a 2. klaszter által meghatározott osztályba? 

 

7. Mennyi az 6. klaszter pixelértékeinek átlaga a 6. képsávban? 

 

 
Készítsen multispektrális képet a mintaállomány 1-7. képsávjának rétegelésével,
majd számítsa ki az é. sz. 47,9-48 fok, k. h. 20,4-20,5 fok koordinátákkal
kijelölhető téglalap alakú terület normalizált növényzeti mutatóját (NDVI)! 

8. Hány csatornás a létrejött kép?  

9. Mekkora a legkisebb pixelérték?  

10. Mekkora a legnagyobb pixelérték?  

11. Mennyi a pixelértékek átlaga?  

12. Mennyi a 155. sor 103. oszlopában található pixel értéke? 

 

13. A 155. sor 103. oszlopában található pixel értéke alapján milyen ott a
növényzet (a: egészséges és dús; b: gyér v. károsodott)? 

 

 
Készítsen multispektrális képet a mintaállomány 1-7. képsávjának rétegelésével,
majd számítsa ki az é. sz. 48-48,1 fok, k. h. 20,7-20,75 fok koordinátákkal
kijelölhető téglalap alakú terület normalizált növényzeti mutatóját (NDVI)! 

14. Hány csatornás a létrejött kép?  

15. Mekkora a legkisebb pixelérték?  

16. Mekkora a legnagyobb pixelérték?  

17. Mennyi a pixelértékek átlaga?  

18. Mennyi a 153. sor 47. oszlopában található pixel értéke? 

 

19. A 153. sor 47. oszlopában található pixel értéke alapján milyen ott a növényzet

(a: egészséges és dús; b: gyér v. károsodott)?  



9. KiFejTendő KÉRDÉSEK

Válaszok:      láthatók     nem láthatók

1. Mi a pixel?

 

A rácsháló egy cellája, legkisebb oszthatatlan egysége. Picture element.

2. Mik azok a sávok vagy csatornák (bands, layers)?

 

Egy-egy sáv egy bizonyos hullámhossz tartománynak felel meg. Ugyanazt a területet több sávval,
layerrel képezzük le így megnövelhető a területről származó információ mennyisége.

3. Milyen típusú értékeket vehetnek fel az egyes layerek pixelei?

 

Integer (egész szám): pl. 8biten 0-255-ig

- Nominális: pl. tematikus térképeknél, a számok között nincs kapcsolat

- Ordinális: a számok között fokozati kapcsolat van

Bináris: két érték lehet (1-igen, 2-nem)

Lebegőpontos (floating point): tört számok, nem csak egészek, főleg domborzatmodelleknél

4. rendezze sorba az elektromágneses spektrum főbb tartományait növekvő hullámhossz értékek szerint és
írja mellé a jellemző hullámhosszértékeket! (Mir, UV, látható kék, Fir, látható piros, nir, látható zöld, radar)

 

UV 0,2 - 0,4 mikrométer

Látható kék 0,4- 0,5 mikrométer

Látható zöld 0,5 - 0,57 mikrométer

Látható piros 0,62- 0,78 mikrométer

NIR 0,7 - 2,0 mikrométer

MIR 2,0 - 10,0 mikrométer

FIR 10,0 - 1000 mikrométer

Radar 1 mm – 1 m

5. Mi a légköri ablak?

 

Légköri ablak azokat a hullámhossztartományokat jelenti, amelyekben légköri elnyelődés nem
tapasztalható vagy elenyésző, ezért a műholdas távérzékelésben használhatóak. A légköri ablakon
kívüli tartományokban érkező sugárzást a légkör elnyeli, így azokon semmi vagy csak minimális
információ érkezik a felszínről a műholdra.

6. Mi a különbség a passzív és az aktív távérzékelés között? Mi a működésük alapja, előnyeik, és hátrányaik?

 



Passzív távérzékelés működésének alapja a nap által kibocsátott és a Föld felszínéről
visszaverődött sugarakat érzékeli

Passzív távérzékelés előnye folyamatosan üzemel

Passzív távérzékelés hátránya általában csak a napközben készített kép
értelmezhető

Aktív távérzékelés működésének alapja a műhold maga bocsájt ki sugárzást (radar) és
ennek visszaverődését érzékeli.

Aktív távérzékelés előnyei nem függ napszaktól

bármilyen időjárási körülmények közt
használható

a felszín alá is lelát egy pár cm-re száraz
talajviszonyok esetén (sivatagi alapkőzet
térképezés)

Aktív távérzékelés hátránya a sugárzás kibocsájtása nagy
energiabefektetéssel jár, így nem folyamatos a
leképezés (minden órában kb 10 percet tud
üzemelni, közben energiát gyűjt a napelemeivel)

7. Írja le a műholdképek 5 féle típusú felbontását, jellemezze őket és írjon rá példákat!

 

Spektrális: hány csatornán érzékel a műhold és mekkora hullámhossztartományt fed le egy-egy
csatorna. pl. LANDSAT 7 csatornája jobb spektrális felbontású, mint a SPOT 3 csatornája. A
LANDSAT-en belül is a hármas csatorna a legjobb spektrális felbontású, ide tartozik a legkeskenyebb
hullámhossztartomány

Térbeli (spatial): Az egy pixel által lefedett valós terület nagysága. Pl. egy 30m-es felbontású
LANDSAT jobb térbeli felbontású, mint egy 1,1 km felbontású AVHRR. A térképi megjelenítés
méretarányával állítható párhuzamba. Landsat nagy méretarány, AVHRR kis méretarány. Minél
érzékenyebb az érzékelő vagy minél kisebb a hullámhossz vagy minél nagyobb az érzékelt
hullámhossz tartomány, annál kisebb lehet a térbeli felbontás.

Geometriai: a felvételen egymáshoz közeli tereptárgyak mennyire különböztethetők meg. A legkisebb
megkülönböztethető tárgy mérete.

Radiometrikus: hány biten tárolódik az adat. 8 biten 0-255-ig rosszabb radiometrikus felbontás, 16
biten 0-65536-ig jobb radiometrikus felbontás

Időbeli (temporal): Ugyanazon földrajzi hely két egymást követő megfigyelése közt eltelt idő. Milyen
gyakran tér vissza a műhold ugyanarra a területre. LANDSAT 16 naponként, jobb felbontás, SPOT 26
naponként, rosszabb időbeli felbontás

8. sorolja fel a lAndsAT műhold jellemzőit!

 

Lásd itt:

9. sorolja fel a nAsA Aqua, Terra műhold jellemzőit, különös tekintettel a MOdis érzékelőre!

 

Lásd itt:

10. sorolja fel a spot műhold jellemzőit, különös tekintettel a nagy felbontású érzékelőkre!

 



Lásd itt:

11. sorolja fel az ikonos, geoeye műholdak jellemzőit!

 

Lásd itt:

12. soroljon fel 3 passzív érzékelésű műholdat!

 

Pl. SPOT, Aqua, Terra MODIS, Ikonos, Geoeye, AVHRR

13. Sorolja fel a színekhez tartozó hullámhossz tartományokat és felhasználási területüket!

 

Szín Hullámhossz
tartomány

Felhasználás 

NIR 0,7-2,0 vízfelszín térképezése, talajnedvesség meghatározása,
biomassza becslése, növények állapotának vizsgálata,
termény–talaj, víz–szárazföld határvonalának meghúzása

FIR 8,0-15,0 növényzet károsodásának (stressz) meghatározása,
hőkibocsátás mérése, térképezése, hőszennyezés, erdőtüzek,
geotermális területek kijelölése

Piros 0,6-0,7 növénytakaró térképezése, növényfajok elkülönítése,
talajtérképezés, kőzettípusok, ásványok felismerése,
mesterséges felszínek azonosítása.

Zöld 0,5-0,6 növénytakaró térképezése, egészséges növényzet
elkülönítése mesterséges felszínek azonosítása, felhők és
aeroszolok vizsgálata

MIR 2,0-5,0 talaj és növényzet nedvességtartalmának meghatározása,
aszályos területek kijelölése, kőzettípusok felismerése,
hótakaró, jég és felhő elkülönítése

Kék 0,4-0,5 tengerpart és self térképezése, növényzet és talaj elkülönítése,
lombhullató és tűlevelű növényzet elkülönítése, felhők és
aeroszolok vizsgálata

14. sorolja fel a radar műholdak felhasználási területeit!

 

Geológia, osztályozás, glaciológia, oceanográfia, hidrológia, hajó monitoring, olajszennyezés, tengeri
szennyezések

15. soroljon fel 3 radar műholdat vagy egyéb radarral működő távérzékelő műszert!

 

Pl. ALMAZ, ERS, JERS, RADARSAT, SIR, SRTM

16. Mit jelentenek a következő fogalmak:

Monokromatikus
 
Multispektrális



 
Hiperspektrális
 
Pánkromatikus
 
Valódi színes megjelenítés
 
Hamis színes megjelenítés

 

Monokromatikus (egyszínű, egy csatornás) kép: Egy hullámhossz-tartományban készült kép,
minden egyes pixelhez csak egy érték tartozik. Általában a szürke fokozataival vagy egy szín
árnyalataival jelenítjük meg.

Multispektrális (több csatornás) kép: Egyszerre több (legfeljebb néhányszor 10) hullámhossz-
tartományban készült felvétel, így minden egyes pixelhez több érték tartozik (csatornánként egy). Az
egyes csatornákon készült képekhez különböző színek (általában a vörös, a zöld és a kék – Red,
Green, Blue; RGB) árnyalatait rendeljük, majd két vagy három képsávot (csatornát) egyszerre
megjelenítve a színek kombinációjából keletkezik a kompozit kép

Hiperspektrális (sok csatornás) kép: Egyszerre száznál is több (akár több száz) keskeny spektrális
sávban készült felvétel.

Pánkromatikus a látható fény teljes tartományán érzékel 0,4-0,7 mikrométerig. A teljes látható
tartományt felöleli, ezért általában szürkeárnyalatos skálával jelenítjük meg.

Valódi színes megjelenítés Úgy állítható elő, ha a látható fény hullámhossz-tartományaiban készült
kép sávjaihoz (csatornájához) az azoknak megfelelő színeket rendeljük. Tehát a piroshoz (Red) a
620–750 nm, zöldhöz (Green) a 495–570 nm, kékhez (Blue) a 450–475 nm hullámhossztartomány
körüli értéket tartalmazó csatornát rendeljük. Ez nyilvánvalóan csak a látható fény tartományában
tehető meg.

Hamis színes megjelenítés 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.

17. Csoportosítsa a műholdak pályáit a pályasík helyzete alapján (4db)! sorolja fel és röviden írja le
működésüket!

 

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.

18. Mi az SRTM, hogyan, mikor, hol készült? Felbontása, problémái, hibái.

 

Az SRTM méréseket az Endeavour űrrepülőgép 2000-es küldetése során végezték, melynek célja a
földfelszín 80%-ának digitális feltérképezése volt. Az adatokat az amerikai geológiai szolgálat a
USGS kezeli, honlapjukról a felvételek ingyenesen letölthetők.

A térképezéshez SAR elven működő radarrendszert használtak. Csak az ÉSZ 60° és a DSZ 57°
közötti fekvő területről készült domborzatmodell, a sarki területükről egyáltalán nem. A mérés során a
digitális modellt két felbontásban is elkészítették: 1 és 3 szögmásod-perces változat készült. Előbbi
térbeli felbontása kb. 30 m, utóbbié kb. 90 m. A jobb felbontású változat csak az USA területére
érhető el, a Föld többi részére – így a Kárpát-medencére is – csak a ~90 m-es változat tölthető le
ingyenesen.

Az alkalmazott technológia miatt (radarmérés) az adatok bizonyos esetekben kevésbé pontosak,
hibával terheltek: A vízfelületekről, a hullámzás miatt bizonytalan jelek érkeznek, ezért ezeket az
utófeldolgozás során kiszűrték. A tagoltabb domborzatú domb- és hegyvidékeken a radarárnyékban
fekvő mélyebb völgyek területén hasonlóan jártak el, emiatt az ilyen területeken előfordulhat
adathiány. A radarjelek a fák lombkoronájáról, és az épületekről is visszaverődnek, így az erdők,
sűrűn beépített városok területén tehát az SRTM ezek magasságát méri, és nem a földfelszínfelszín



magasságát. Az olyan geomorfológia vizsgálatokban tehát, ahol fontos a minél pontosabb magasság
adat a modell csak korlátozottan alkalmazható. Az egyes fafajok átlagos magasságának
meghatározásával, és az SRTM modellből történő kivonásával ez a hiba viszonylag jól korrigálható.

19. Mi a lidAr? (működésének alapja, milyen hullámhosszon, hogyan működik, előnye, hátránya)
Felhasználási területe.

 

A LIDAR aktív távérzékelési technológia, működési elve hasonló a radarhoz, ez a módszer is a
kibocsátott és a visszavert jelek közötti időkülönbség pontos mérésén alapul. A jel azonban a LIDAR
esetében nem rádióhullám, hanem magasabb frekvenciájú elektromágneses sugárzás (lézer fény),
ami az ultraibolya (0,25–0,35 μm), a látható és az infravörös (0,4–11 μm) hullámhossztartományt is
használhat. Előnye, hogy nagy mennyiségű és viszonylag nagy pontosságú távmérési adatot képes
gyűjteni nagyon rövid időn belül. A lézerimpulzusok nagy sűrűsége az egészen kis tereptárgyak
térképezését is lehetővé teszik. További előnye, hogy a megfigyelés bármely napszakban lehetséges,
ugyanakkor hátránya, hogy az észlelést a légköri viszonyok kedvezőtlen alakulása befolyásolja. A
LIDAR berendezést leggyakrabban repülőgépeken alkalmazzák, de napjainkban már műholdakon is
megtalálhatók, sőt terjedőben vannak a földi geodéziai mérőműszerek között is.

20. Sorolja fel a LIDAR felhasználási területeit!

 

Digitális terep- és domborzatmodellek készítése;
 
geomorfológiai vizsgálatok, pl. gleccserek tömegváltozásának nyomon követése, vagy tűzhányók
felszínemelkedésének/süllyedésének vizsgálata);
 
meteorológiai, légköri jelenségek vizsgálata, szélsebesség mérése;
 
légkör összetételének (aeroszolok) monitorozása
 
csillagászati, geofizikai megfigyelések (Föld–Hold távolság mm pontosságú mérése;
 
erdészeti alkalmazások (fafajok megkülönböztetése, osztályozása);
 
archeológiai kutatások.

21. Hogy használják a távérzékelést 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.

22. Hogy használják a távérzékelést az ásványi nyersanyagkutatásban?

 

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 kutathatók.

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).

23. Hogy használják a távérzékelést az ökológiában?

 

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.

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).

24. Hogy használják a távérzékelést 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 területeken
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 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.

Kizárólag műholdképek kiértékelésén alapul 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

25. Hogy használják a távérzékelést a talajtérképezésben?

 

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 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.

26. Hogy használják a távérzékelést a földhasználati térképek készítésében?

 

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, vastuak, 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 agrár támogatást
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

27. Hogy használják a távérzékelést az óceáni megfigyelésekben?

 

A legkorszerűbb érzékelők (szonár) lehetővé teszik, hogy az óceánok felszíne alá is belássunk, ami
az óceánfenék feltérképezésében, vagy a halrajok követésében hatékony segítség.

Óceán élővilágának (planktonok) megfigyelése: Az óceánok táplálékláncának alapkövei a
fitoplanktonok, amik elnyelnek a fény vörös tartományában, az óceánok kékeszöld színét okozva. Az
óceán színének vizsgálatával tehát élővilágának állapotáról nyerhetünk információt.

Tengeráramlások vizsgálata: A tengeráramlások kialakulásának, azok földi éghajlat-rendszerében
betöltött szerepének megértését a műholdak információ nagy mértékben elősegítik.

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

Jéghegyek vizsgálata: az óceánokban úszó jéghegyeket leginkább radar érzékelőkkel követik. A
radar azért különösen alkalmas 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.

28. Hogy használják a távérzékelést a meteorológiában?

 

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.

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

29. Hogy használják a távérzékelést a környezeti katasztrófáknál?



 

A műholdas távérzékelés egyik legfontosabb alkalmazási területe a napjainkban egyre gyakrabban
bekövetkező természeti/környezeti katasztrófák megfigyelése, a katasztrófa-veszélyes területek
kijelölése. A katasztrófák korai felismerése lehetővé teszi a gazdasági károk minimalizálását, elősegíti
az érintett terület lokalizálását, a károk, szennyeződések továbbterjedésének megakadályozását.
Hatékony eszköz a katasztrófák elleni védekezésben, segítheti a károk felmérését, a helyreállítási
munkálatokat. A műholdfelvételek feldolgozásával nyert információk felhasználhatók a természeti
katasztrófák előrejelzésére, modellezésére is.

Alkalmazási területek:

Árvizek: a módszerrel vízgyűjtőterületek, árvízveszélyes területek jelölhetők ki.
 
Olajszennyezések: a terjedés irányának meghatározásával megelőzhető a szennyeződés
továbbterjedése.
 
Tűz: a távérzékelés alkalmas az egyes növényfajok meghatározására. E fajok élőhelyének és
tulajdonságainak ismeretében (pl. átlagos méret, gyantatartalom) a tűzveszélyesebb területek
meghatározhatók.
 
Vulkánkitörések: lávafolyások, piroklaszt árak lehetséges terjedési irányainak kijelölése,
hamufelhők terjedésének nyomon követése.
 
Sivatagosodás: természetes vegetáció, talaj jellemzők változásának nyomon követése.
 
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.
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