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9. Távérzékelési adatok alkalmazása

• Érzékelők
• Hullámhossz tartományok
• Visszaverődés
• Infra felvételek, hiperspektrális érzékelők
• Műholdak, műhold adatbázis
• Ortofotó, fotogrammetria



Távérzékelési adatok alkalmazása Előadás



Távérzékelés

• Távérzékeléssel olyan síkbeli vagy térbeli 
objektumokat vizsgálhatunk, melyek 
nincsenek közvetlen kapcsolatban az 
érzékelővel. 

• A távérzékelés fogalmat, a definíciót 
leszűkítve, általában a légi- és űrfelvételekre 
szokásos alkalmazni, de ennél széleskörűbben 
(távmérés, orvosi alkalmazások…) is 
definiálhatjuk.



Távérzékelés fontos jellemzői

• A megfigyelt tárgyat a mérés nem befolyásolja, állapotát nem, 
vagy kevéssé változtatja meg

• A látható tartományon kívüli hullámhosszokon is végezhető, 
és az eredményt a látható spektrumban vizsgálhatjuk

• Objektív, egzakt adatokhoz juthatunk
• Térbeli, többdimenziós adatokhoz juthatunk
• Nagy területekről rövid idő alatt sok adatot gyűjthetünk 
• Más módszerekkel elérhetetlen, megfigyelhetetlen területek 

is megfigyelhetők



Érzékelők csoportosítása

• Aktív érzékelők 
– saját sugárzásuk visszaverődését érzékelik

• Passzív érzékelőknek 
– nincs saját kibocsátásuk

• Egy vagy több hullámhossztartomány
– A többsávos felvételt (a sávok számától függően) multispektrálisnak vagy 

hiperspektrálisnak nevezzük



Érzékelőkkel elérhető információk

• Geometriai
• mérőszáma a pixelméret, a kép egy pontjának a 

földfelszínen mérhető, valós térbeli kiterjedése

• Spektrális
• a tárgyról érkező sugárzás mértéke 

• Radiometriai
• a pixelek színmélységét jellemzi

• Temporális
• a képek milyen időközönként készültek



Elektromágneses spektrum

• Hullámhossz, frekvencia
– Látható fény (0,4 - 0,7 µm)
– Infravörös (0,7 µm felett) 
– Ultraibolya (0,4 µm alatt)



Atmoszférikus hatások

• Szóródás
• Elnyelés

– Befolyásoló tényezők
• Megtett  út hossza
• Sugárzás energiájának nagysága
• Atmoszféra összetétele
• Részecskék nagysága
• Hullámhossz 



Látható és infravörös tartomány

• A klorofill  erősen  elnyeli  a  0.45  és  0.67  µm  közötti 
hullámhossz-tartomány  energiáját, leginkább a kék és vörös színt, 
így az egészséges növény színe zöld

• Beteg növénynél a klorofillcsökkenés okozta vörösvisszaverődés 
növekedése okozhatja a zölddel együtt a sárga színt

• 0,7 és 1,3 µm közti sávban a visszaverődés a levélszerkezettől 
(fajtaspecifikusan) erősen függ és ugrásszerűen megnő

• Rétegzettség hatása, 1,3 µm felett vízelnyelési sávok
• 1,3 µm felett a visszaverődés fordítottan arányos a levél teljes 

víztartalmával



Látható és infravörös tartomány II.

• Növényfajok fényvisszaverési görbéje azonosítható
• Képkorrekció (légköri torzítás)
• Mintapontok
• Spektrumkönyvtár a fejlődés fázisaira



Landsat TM spektrális sávjai és terepi 
felbontása

• TM 1 0,45 – 0,52 µm(kék) 30 m
• TM 2 0,52 – 0,60 µm(zöld) 30 m
• TM 3 0,63 – 0,69 µm(vörös) 30 m
• TM 4 0,76 – 0,90 µm(közeli infravörös) 30 m
• TM 5 1,55 – 1,75 µm(középső infravörös) 30 m
• TM 6 10,42 – 12,50 µm(termális infravörös) 120 m
• TM 7 2,08 – 2,35 µm(középső infravörös) 30 m



Műholdas érzékelés elkövetkező évekre 
tervezett objektumai

http://www.asprs.org/news/satellites

ASPRS műhold adatbázis

http://www.asprs.org/news/satellites


Nagyfelbontású műholdszenzorok 
hullámhossztartományai



Magyarországi hiperspektrális felvételezés

• 2002-ben a DLR DAIS nevű, 79 sávos 
rendszerével

• 2006-ban az AISA DUAL hiperspektrális 
kamera segítségével légi adatgyűjtési 
szolgáltatást indított a Debreceni Egyetem és a 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium
– maximum 498 sávban érzékel, 0,45–2,45 

mikrométeres hullámhosszon 



LANDSAT  5  TM

• National Aeronautics and Space Administration (NASA) és a 
U.S. Geological Survey (USGS) (1999)

• 7  sávban készít  felvételeket (6  sáv  30  m-es, a  termális-infra 
60  m-es  terepi  felbontású)  

• Napszinkron pálya (a műhold egy adott hely fölött mindig 
azonos helyi időben  halad  el)  

• 705  km  magasan kering
• 185x170  km-es területről 16 napos gyakorisággal készíthet 

felvételt



LANDSAT  5  TM II.



Landsat képek alkalmazása

• TM 1 0,45 – 0,52 µm talaj - növény szétválasztás, mesterséges felszínek 
térképezése

• TM 2 0,52 – 0,60 µm növénytakaró térképezése, mesterséges felszínek azonosítása
• TM 3 0,63 – 0,69 µm növénnyel fedett és kopár felszínek elválasztása; mesterséges 

felszínek azonosítása
• TM 4 0,76 – 0,90 µm növénytípusok azonosítása, zöldtömeg meghatározás, 

növényi vitalitás mérése, vízfelszínek térképezése, talajnedvesség térképezése
• TM 5 1,55 – 1,75 µm talajnedvesség és növényi nedvességtartalom vizsgálata, 

felhősség és hótakaró megkülönböztetése
• TM 6 10,42 – 12,50 µm saját hőkibocsátás térképezése (növényi stressz, 

hőszennyezések)
• TM 7 2,08 – 2,35 µm kőzettípusok megkülönböztetése; növényi 

nedvességtartalom térképezése



Ortofoto

• Fényképezés: centrális perspektíva 
• Fotogrammetria: a fényképről vett méretekből 

meghatározza a valós tárgyak kiterjedéseit 
• Az eredményül kapott ortofoto (a Föld felszínének földrajzi 

hivatkozással ellátott, műhold vagy légi adatgyűjtők által 
készített képi adata) teljeskörűen használható a 
térinformatikai rendszerekben

• Felvételezések kivitelezése, tervezése során  GPS-
eszközrendszer és megfelelő domborzati adatok is 
szükségesek



Fotogrammetria

• A fotogrammetriai kiértékelés a centrális 
projekcióval készített légi- és űrfelvételeket 
közötti perspektivikus leképezéssel 
sztereoszkópián alapul. 

• A sztereoszkópia lényege, hogy az egyes földfelszíni 
objektumok a különböző forrásokból készített képeken 
másképp képeződnek le. A fotogrammetria feladata az 
eltérő leképeződések (parallaxisok) mérése, és így 
térbeli koordináták számítása



Távérzékelési adatok felhasználása a 
mezőgazdaságban

• Vegetáció egyes típusainak  
megkülönböztetése

• Termésbecslés 
• Biomassza kiszámítása
• Növényzet életképessége, betegsége 
• Talajok állapota, talajtársulások



Műholdképek megtekintése

• IMG fájlok
– Megtekintése
– Sávok választása
– Sávok szinezése

• Erdas ViewFinder 2.1

• FÖMI oktatóanyag

Erdas ViewFinder 2.1 download

http://www.fomi.hu/taverzekeles_oktatoanyag

http://www.erdas.com/Resources/downloads/ERDAS_ViewFinder_2_1.aspx?ProductDownloadTagID=a6bb8601-8ef0-45c8-9632-4a8638f14a97
http://www.erdas.com/Resources/downloads/ERDAS_ViewFinder_2_1.aspx?ProductDownloadTagID=a6bb8601-8ef0-45c8-9632-4a8638f14a97
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm
http://www.fomi.hu/taverzekeles_oktatoanyag
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


Távérzékelési adatok alkalmazása
Előadás összefoglalása

• Érzékelők, visszaverődés
• Infra felvételek, hiperspektrális érzékelők
• Hullámhossztartományok (mezőgazdasági 

felhasználás)
• Távérzékelési felvételek elemzése



Előadás ellenőrző kérdései

II. Keressen az internetes forrásokból légifelvételt lakóhelyéről !



Előadás ellenőrző kérdései

II. Keressen az internetes forrásokból űrfelvételt lakóhelyéről!



Előadás ellenőrző kérdései

III. Mérje meg a Kányavári-sziget területét az 1990-ben, 1992-ben és 
2002-ben készült felvételen! Használja az Erdas ViewFindert (vagy 
egyéb IMG megjelenítőt)! A képeket a FÖMI távérzékelési 
oktatóanyag oldalán találja.

http://www.fomi.hu/taverzekeles_oktatoanyag

http://www.fomi.hu/taverzekeles_oktatoanyag
http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm


Előadás ellenőrző kérdései

IV. Törölje a vörös szín sávját a megjelenítésből a  Kányavári-szigetről 
2002-ben készült felvételen! Használja az Erdas ViewFindert (vagy 
egyéb IMG megjelenítőt)! A képeket a FÖMI távérzékelési 
oktatóanyag oldalán találja.



Előadás ellenőrző kérdései

V. Keressen  a  Kányavári-szigetről 2002-ben készült felvételen 
pixelinformációt RGB értékekkel fehérhez közeli és feketéhez közeli 
területen! Használja az Erdas ViewFindert (vagy egyéb IMG 
megjelenítőt)! A képeket a FÖMI távérzékelési oktatóanyag oldalán 
találja.



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

GPS, GPRS (mobilkom.) ismeretek 

• Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János


	INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI�����
	9. Távérzékelési adatok alkalmazása
	Távérzékelési adatok alkalmazása Előadás
	Távérzékelés
	Távérzékelés fontos jellemzői
	Érzékelők csoportosítása
	Érzékelőkkel elérhető információk
	Elektromágneses spektrum
	Atmoszférikus hatások
	Látható és infravörös tartomány
	Látható és infravörös tartomány II.
	Landsat TM spektrális sávjai és terepi felbontása
	Műholdas érzékelés elkövetkező évekre tervezett objektumai
	Nagyfelbontású műholdszenzorok hullámhossztartományai
	Magyarországi hiperspektrális felvételezés
	LANDSAT  5  TM
	LANDSAT  5  TM II.
	Landsat képek alkalmazása
	Ortofoto
	Fotogrammetria
	Távérzékelési adatok felhasználása a mezőgazdaságban
	Műholdképek megtekintése
	Távérzékelési adatok alkalmazása�Előadás összefoglalása
	Előadás ellenőrző kérdései
	Előadás ellenőrző kérdései
	Előadás ellenőrző kérdései
	Előadás ellenőrző kérdései
	Előadás ellenőrző kérdései
	KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET���Következő�ELŐADÁS CÍME� GPS, GPRS (mobilkom.) ismeretek � �

