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The Times Atlas of the World 
•  Bartholomew’s „The Times” projection plate 8 
•  Transverse Mercator projection plate 9 
•  Bonne projections plate 10  
•  Conic projection plate 11 
•  Lambert azimuthal equal-area projection plate 12-14 
•  Mercator projection plate 15 
Képes Világatlasz (Reader’s Digest) 
•  Bartholomew’s Regional projection (kisképek) 
•  Robinson-féle képzetes hengervetület p 56-60  
•  Lamber-féle területtartó síkvetület p 61 
•  Meridiánokban hossztartó kúpvetület p 62-63 
•  Lamber-féle szögtartó kúpvetület p 110  

Geometriai adatok  
- vetítési módok - 



•  Magyaro.: EOV - Egységes Országos Vetületi rendszer  

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- EOV - 



•  Összefoglalva a teendőket 

Geometriai adatok  
- EOV - 



Az előadás tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 3-4 
 3. Térinformációs rendszerek elemei - 
Geometriai adatok 
     a) vonatkoztatási rendszerek 

         b) vetítési módok, EOV 
     c) geometriai adatmodellek, adatrendszerek 

    4. Térinformációs rendszerek elemei – Attribútum adatok 
     a) attribútum adatok és ezek nyerése 
     b) távérzékelés alapelemei 
     c) spektrumok és a látás alapjai  

 



•  Térinformatikai 
rendszerekben 
alkalmazott 
geometriai 
adatmodellek – a 
valós világtól a 
fizikai 
adatstruktúráig 

 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- geometriai adatmodellek, adatrendszerek - 



•  Geometriai adatmodellek alapvető típusai 
– Analóg modell (térképészet) 
– Vektormodell à „spagetti-adatmodell” 
 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- geometriai adatmodellek, adatrendszerek - 



•  Geometriai adatmodellek alapvető típusai 
–  Analóg modell (térképészet) 
–  Vektormodell à „spagetti-adatmodell” 
–  Tesszelációs modell à Freeman-Hoffman-féle 

lánckódolás 
 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- geometriai adatmodellek, adatrendszerek - 



•  (Geo)Topológiai modellek 
– Hálózatos topológiai adatmodell 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- geometriai adatmodellek, adatrendszerek - 



•  Térinformatikai 
rendszerekben 
alkalmazott 
geometriai 
adatmodellek – a 
valós világtól a 
fizikai 
adatstruktúráig 

 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Geometriai adatok  
- geometriai adatmodellek, adatrendszerek - 



Az előadás tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 3-4 
 3. Térinformációs rendszerek elemei - Geometriai adatok 
     a) vonatkoztatási rendszerek 

         b) vetítési módok, EOV 
     c) geometriai adatmodellek, adatrendszerek 

    4. Térinformációs rendszerek elemei – 
Attribútum adatok 
     a) attribútum adatok és ezek nyerése 
     b) távérzékelés alapelemei 
     c) spektrumok és a látás alapjai  

 



Az objektumok tulajdonságait hordozó attribútum adatok és 
ezek nyerése igen sokféle lehet.  

•  Elsődleges attribútum adatnyerő eljárások közül 
kiemeljük az alábbiakat: 
–  földfelszíni mérések,  
–  helyszíni adatvételek, 
–  távérzékelés útján nyert adatok 

•  űrfelvételek, 
•  légifelvételek (ortofotók) 
•  alacsony repülésű légifelvételek  

A felsorolt adatforrások jelentős része elérhető az 
interneten keresztül is. 

Attribútum adatok  
- attribútum adatok és ezek nyerése - 



Különösen széles skálát mutatnak a másodlagos 
adatnyerési eljárások  

 
•  A másodlagos attribútum adatnyerő eljárásokból csak 

példaképpen szeretnénk néhány fontosabbat 
megemlíteni: 
–  földmérési alaptérképek és telek (ingatlan) 

nyilvántartások 
–  tematikus térképek 
–  statisztikai adatrendszerek (évkönyvek) 
–  szakági közműadatok 
–  szakági állapottérképek és adatrendszerek 
–  állam- és közigazgatási adatbázisok 

 
Az adatforrások jelentős része elérhető az interneten is. 

Attribútum adatok  
- attribútum adatok és ezek nyerése - 



Általános célú térinformációs rendszerek attribútum-
adatainak leggyakoribb csoportjai: 

•  Környezet és természetierőforrás 
–  Geológia 
–  Klimatológia 
–  Környezetállapot (biológiai is) 

•  Szocio-ökonómia 
–  Gazdasági és pénzügyi 
–  Demográfiai és szociális 
–  Politikai és biztonsági 

•  Infrastruktúra 
–  Közlekedés és szállítás 
–  Közművek és szolgáltatások 
–  Területfejlesztés  

Attribútum adatok  
- attribútum adatok és ezek nyerése - 



•  Alkalmazási területek és adatigények illesztése 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Attribútum adatok  
- attribútum adatok és ezek nyerése - 



I. Térinformációs rendszerek létrehozása 3-4 
 3. Térinformációs rendszerek elemei - Geometriai adatok 
     a) vonatkoztatási rendszerek 

         b) vetítési módok, EOV 
     c) geometriai adatmodellek, adatrendszerek 

    4. Térinformációs rendszerek elemei – 
Attribútum adatok 
     a) attribútum adatok és ezek nyerése 
     b) távérzékelés alapelemei 
     c) spektrumok és a látás alapjai  

 

Az előadás tartalma 



A távérzékelés fizikai alapjai 
 
•  Távérzékelés alatt olyan adatnyerési eljárást értünk, 

amelyek az adatokat a vizsgált objektummal való 
közvetlen fizikai kapcsolat nélkül produkálják.  

•  A képek többféle elven működő felvevőrendszerrel 
készülhetnek. Távérzékelés fizikai alapja a többnyire 
szoláris eredetű elektromágneses sugárzás spektrális 
eloszlásának, illetve változásának detektálása (Curran, 
1988). 

•  Különböző anyagok eltérő mértékben verik vissza, vagy 
nyelik el az elektromágneses sugárzás. Ez adja az elvi 
alapját a távérzékelt adatok (képek) kiértékelésének. 

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



Beeső sugárzás felbontása: 
r(l) + a(l) + t(l) = 1, azaz adott hullámhosszon a tárgyra beeső sugárzás 
egy része visszaverődik (r = reflection), más része elnyelődik (a = 
absorption), vagy áthalad a tárgyon (t = pass-through), s ezek összege 
egyenlő a teljes beeső sugárzás mennyiségével. (Molenaar, 1993.) 

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



•  A passzív távérzékelő rendszerek (többnyire) a Napból eredő és az 
adott tárgy által visszavert (reflektált), illetve kibocsátott (emittált) 
sugárzást mérik. Mérési tartományuk általában a látható fény és az 
ahhoz közeli optikai sávba eső 0,4 – 15,0 µm hullámhosszúságú 
sugárzás.  

•  Az aktív távérzékelő rendszerek maguk is sugárforrások, amelyek az 
általuk kibocsátott és a leképezett tárgyak által visszavert sugárzást 
érzékelik. Legismertebb képviselőik a 0,0075 – 0,60 m 
hullámhossztartományban dolgozó rádiólokátorok (radarok).  

Légköri hatások 
•  A elektromágneses hullám a légkör felső határát elérve azzal 

kölcsönhatásba lép. Ennek következtében az energia egy része 
visszaverődik, illetve elnyelődik. Szelektív szórás okoznak a gázok (O2, 
NOx, CO2), nem szelektív szórást idéz elő a légkör magas páratartalma, 
illetve a felhők.  

•  Azokat a hullámhossz-tartományokat, ahol a legkisebb a szóródás és az 
elnyelődés mértéke, légköri ablaknak nevezzük.  

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



–  Termális szkennerek (tárgyak hőkibocsátása) 
•  3-5 µm  Hőinfravörös 
•  8-14 µm  Hőinfravörös 

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei: passzív távérzékelés -  

•  Passzív távérzékelők: 
–  Sugárzás intenzitás (fényképezőgépek) 
–  Multispektális szkennerek (nappal, felhő nélküli területen) 

•  0,3-0,4 µm  ultraibolya 
•  0,4-0,7 µm  látható fény 
•  0,7-2,5 µm  visszaverődő infravörös 

–  Mikrohullámú radiométerek 
•  1-30 GHz  Passzív mikrohullám 



–  Lidarok (LIght Direction And Ranging, fény észlelése és 
távolságának meghatározása) – napszak független, de légköri 
inhomogenitás függő 

•  0,25-0,35 µm   ultraibolya 
•  0,4-11 µm   látható fény és infravörös 

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei: aktív távérzékelés -  

•  Aktív távérzékelők: 

–  Radarok (RAdio Direction And Ranging, rádióhullám-észlelés és 
távolság-meghatározás) – napszak és felhőzet független  

•  X-BAND RADAR   9,4 GHz (3,2 cm) 
•  C-BAND RADAR   5,3 GHz (5,7 cm) 
•  L-BAND RADAR   1,3 GHz (23 cm) 
•  P-BAND RADAR   0,44 GHz (68 cm) 



Logaritmikus hullámhossz-skála függvényében a sugárzás energiaforrása, a légköri transzmisszió és a (táv)érzékelési módok. (Lillesand at.el. 
2004, Remote Sensing and Image Interpretation. Viley & Sons, New York) 

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



A felszín optikai tulajdonságai  
 
•  A föld felszínének eltérő reflektancia értékeit  

–  a megvilágítás,  
–  a domborzat és  
–  az anyagi sajátosság okozza. 

•  A visszavert, az elnyelt, az áthaladó és a kisugárzott 
energia aránya a sugárzástól, az anyag típusától és 
állapotától függ (Sabins, 1996). 

•  Ha egy tárgy spektrális visszaverődési értékeit 
grafikonon ábrázoljuk, spektrális görbét kapunk. Így 
meghatározhatjuk azokat a hullámhossz tartományokat, 
amellyel az adott tulajdonság a legjobban vizsgálható.  

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



Távérzékelt felvételek osztályozása.  
Gyakoribb kategóriák (Mucsi, 2004): 
 
•  Felvételkészítés magassága szerint  

–  földközeli-,  
–  légi (kis- és nagymagasságú) 
–  Műholdas képek.  

•  Geometriai felbontás alapján  
–  kis- (100 méter feletti),  
–  közepes- (1-100 méter közötti) és  
–  nagyfelbontású (1méter alatti) felvételek.  

•  Csatornaszám alapján: 
–  egy csatornás (pankromatikus),  
–  több csatornás (multispektrális),  
–  illetve hiperspektrális felvételeket.  

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 

Forrás: Buiten (1993)  



•  Hullámhossz-tartomány szerint  
–  optikai sávú és  
–  mikrohullámú távérzékelést.   

 A mikrohullámú rendszer előnye a napszaktól és az időjárástól való 
függetlenség, hátránya a kis geometriai felbontás.  

•  A szenzor működési elve szerint  
–  analóg ill. digitális kamera, illetve  
–  digitális pásztázó rendszerek vannak.  

 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  

Attribútum adatok  
- távérzékelés alapelemei - 



Landsat program távérzékelési műholdjai 
és jellemzőik 



Az előadás tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 3-4 
 3. Térinformációs rendszerek elemei - Geometriai adatok 
     a) vonatkoztatási rendszerek 

         b) vetítési módok, EOV 
     c) geometriai adatmodellek, adatrendszerek 

    4. Térinformációs rendszerek elemei – 
Attribútum adatok 
     a) attribútum adatok és ezek nyerése 
     b) távérzékelés alapelemei 
     c) spektrumok és a látás alapjai  

 



Attribútum adatok  
- spektrumok és a látás alapjai - 



Látáselmélet alapjai 
•  Szemünk recehártyájának fényérzékelő receptorai 

(látótér fokban és db) 
–  Pálcikák 2-10 kevés,  

 10-20 ~100-120M, 20- 0 
–  Csapok 0-2 sok, 2-10 6-6,5M, 

 10- 0 
•  Szürkelátás 

–  Kis fénysűrűségre reagál,  
–  spektrálisan nem érzékeny 

•  Színlátás 
–  Spektrális érzékenység: 

 T(ritonoten) 440nm (kék), 
 D(euteronoten) 540nm (zöld) 
 P(rotonoten) 580nm (piros) 
   

Álló G at al., 1989, A digitális 
képfeldolgozás, AKADÉMIAI 

Attribútum adatok  
- spektrumok és a látás alapjai - 



Látáselmélet alapjai (2) 
•  Színes (fotopos) láthatóság 

–  Adott frekvenciához tartozó relatív 
fényérzékenység,  

•  Színlátásunk 3 eleme: 
–  Színezet (hue) = érzékelt frekvencia 
(monokromatikus keverék = egy freki) 
–  Telítettség (saturation) = fehér fény 
tartalom 
–  Világosság (intensity) = érzékelt 
fényenergia, amely a V(λ) fotopos 

láthatósági függvénynek és a 
fényforrás spektrális energia-
eloszlásának I(λ) integrálja a 380nm 
– 780nm spektrumon   

•  Felbontóképesség 
•  Alakzatlátás Detrekői Ákos (et al., 2002, 

Térinformatika, NTK)  

Attribútum adatok  
- spektrumok és a látás alapjai - 



Távérzékelt felvételek módja: 
 
•  A távérzékelt felvételek 

módjának kiválasztásánál és 
elemzésénél figyelembe kell 
venni  
–  a napsugárzás mértékét,  
–  a légköri hatásokat,  
–  a domborzat radiometriai 

és geometriai torzító 
hatását, valamint  

–  a vizsgálat tárgyának 
spektrális tulajdonságait 
(spektrális görbéjét is).  

Attribútum adatok  
- spektrumok és a látás alapjai - 



Köszönöm a figyelmet! 



Az előadások tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 5-6 
      

    5. Térinformációs rendszerek elemei -    
        Képfeldolgozás matematikai eszközei 
            a. függvényközelítő eljárások 
            b. Fourier-sorok 

   c. Fourier-transzformált 
     6. Térinformációs rendszerek elemei -    
         Képfeldolgozás  
     a. képadatok transzformálása (Fourier-transzformált)   
            b. képek kezelése a spektrum-térben 
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Képfeldolgozás 
- képek kezelése a spektrumtérben - 

Kép: Álló G. A digitális képfeldolgozás alapproblémái, Akadémiai 1989  



Képfeldolgozás 
- képek kezelése a spektrumtérben - 

Székely V. Képkorrekció,... 
ComputerBooks, 1994 



Képfeldolgozás 
- képek kezelése a spektrumtérben - 

Székely V. Képkorrekció,... 
ComputerBooks, 1994 
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ComputerBooks, 1994 
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Székely V. Képkorrekció,... 
ComputerBooks, 1994 



Köszönöm a figyelmet! 



Az előadás tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 7-9 
      

 7. Térinformációs rendszerek elemei –    
           Tárolási modellek 
       8. Térinformációs rendszerek elemei –     
           Minőségi modellek  
  9. Térinformációs rendszerek elemei –     
           Projektek megvalósításának menete 

 



Tárolási modellek 
a. Geometriai és szakadatok közös adatkezelése 

    A tárolási modellek és adatkezelő rendszerek megválasztása 
feladatfüggő. Tehát a legalkalmasabb modell a legjobb! 

Alkalmazás:  
Ø  egyszeri felmérések 
Ø  másodlagos adatokra épülő 
szelektív vizsgálatok 
Ø  specializált clkfeladatok 

Előnye: 
Ø  nincs inkompabilitás 
Hátránya: 
Ø  később nehezen felhasználható 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  



Tárolási modellek 
b. Geometriai és szakadatok kezelésének hibrid rendszere 

Előnye: 
Ø  gyors, kényelmes 
alkalmazás 
Hátránya: 
Ø  specializált feltöltés 
Ø  másodlagos adatok 
nehezen illeszthetők be 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  



Tárolási modellek 
c. Geometriai és szakadatok kezelésének integrált rendszere 

Előnye: 
Ø  gyors, kényelmes 
alkalmazás 
Ø  meglévő szakadat-
rendszerekből 
felépíthető 
Hátránya: 
Ø  jelentősen eltérő 
adatrendszerrel 
nehezen bővíthető 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  



Tárolási modellek 
d. Geometriai és szakadatok osztott adatbázis-kezelésben 

Előnye: 
Ø  nagymennyiségű 
adatot kezelhet 
Ø  széleskörű 
hozzáférés biztosítható 
Ø  jelentősen eltérő 
adatrendszerek is 
könnyen integrálhatóak 
Hátránya: 
Ø  költséges kialakítású 
és fenntartású 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  



Az előadás tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 7-9 
      

 7. Térinformációs rendszerek elemei –    
           Tárolási modellek 
      8. Térinformációs rendszerek elemei –     
           Minőségi modellek  
  9. Térinformációs rendszerek elemei –     
           Projektek megvalósításának menete 

 



Minőségi modellek 
- Minőségi (Q) modell felépítése - 

•  A téradatrendszer (termék!) érvényessége és 
alkalmazhatóságának jellemzői (korlátai) 

Detrekői Ákos (et al., 2002, Térinformatika, NTK)  



Minőségi modellek 
- Q-modulok: eredet - 

•  Térképnagyítás mint az eredetet befolyásoló tényező 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  



Minőségi modellek 
- Q-modulok: geometria - 

•  Geometriai adatok pontossága 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  



Minőségi modellek 
- Q-modulok: adatok inkonzisztenciája - 

•  Pl. a telek sztereografikus, az épület EOV vetületben 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  



Minőségi modellek 
- Q-modulok: topológiai inkonzisztencia - 

•  Topológiailag eltérő leírások 

Detrekői Ákos (et al., 2002, 
Térinformatika, NTK)  



Az előadás tartalma 

I. Térinformációs rendszerek létrehozása 7-9 
      

 7. Térinformációs rendszerek elemei –    
           Tárolási modellek 
       8. Térinformációs rendszerek elemei –     
           Minőségi modellek  
  9. Térinformációs rendszerek elemei –     
           Projektek megvalósításának menete 
 



   Térinformatika projektek 
megvalósítása az 
alábbi elemekből áll: 

I. Tervezés előkészítés 

II. Tervezés 
III. Rendszerfejlesztés 

(alternatívák kidolgozása) 

IV. Rendszerimplementáció 

V. Üzemeltetés 

 

Projektek megvalósításának menete 



I. Tervezés előkészítés 

1)  Célok definiálása 

2)  Felhasználói szükségletek/
igények elemzése 

3)  Előzetes tervezés 

4)  Előzetes költség-haszon 
elemzés 

5)  Pilot projekt 

II. Tervezés 

1)  Végleges tervezés 

2)  Ajánlatkérés 

Projektek megvalósításának menete 



IV. Rendszerimplementáció 

•  Szerződés 

•  Elfogadási teszt 

•  Bevezetés 

V. Üzemeltetés 

 

 

III. Rendszerfejlesztés 
(alternatívák kidolgozása) 

•  Áttekintő értékelése 

•  Benchmark tesztelés 

•  Költség-haszon elemzés 

 

Projektek megvalósításának menete 



Üzemeltetés tervezés  
Rendszer-modell ismétlődő adatfrissítés esetén 



PÉLDA 
 

- SPACE IMAGING - egy vezető cég térinformatikában - 



The Visual Information Company 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



IKONOS Landsat IRS Radarsat 

Space Imaging 
Primary Operations 

Center 
Remote 
Operations 
Center 

Aerial Imagery 

Transportable 
Ground 
Station 

Regional 
Operations 
Center 

Regional 
Operations 

Center 

Regional 
Operations 
Center 

Leaders in Global Information 

•  Multiple Data Sources 
for Information Needs 

•  Broad Array of 
Information Products 
and Services 

•  High Frequency Revisits 
•  Off-the-Shelf Imagery 
•  Timely, Accurate, 

Content-Rich 
Information 

Space Imaging Image Sources 
�  IKONOS Satellite 
�  Indian Remote Sensing Satellites (IRS-1B, 1C, 1D) 
�  Landsat Thematic Mapper (TM) 
�  Japanese Earth Remote Sensing Satellite (JERS) 
�  European Radar Satellite (ERS) 
�  Radarsat 
�  Aerial Photography 
Panchromatic, Multispectral and Radar Data 
10cm to 180-meter resolution 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



Fairbanks, Alaska 

Denver, Colorado 
Norman, Oklahoma 

Venezuela 

Sweden 

Geneva 
Athens 

Dubai 
India 

Japan 

Singapore 

Global Infrastructure 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



Information Access:  GeoBook 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



Information Access: Web Sites 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



  

The matrix below helps to provide a reference to match products 
suitable for different applications. 

Analysis Type Pan 1m MS 4m Pan 5m MS 20m MS 180m MS 25m Radar 8m Radar 3-100m
Agriculture
Civil Government
Environmental
Exploration/Resources
Forestry
Insurance
Mapping
Nat’l/Global Security
Real Estate
Telecommunications
Transportation
Utilities

High Utility Significant Utility Moderate Utility Some Utility Little or No Utility

Market Reference 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



Primary  
Ground Station 

Regional 
Ground Station 

Tasking 
Request 

Customers 

International Sales Program 

•  Three to Five Year Contracts for Satellite Access Minutes 
•  International Ground Station Sales 
•  Geographic Information Centers 
•  Operation and Maintenance Contracts 
•  Training 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



One-Meter System 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



Primary 
Ground 
Station

Regional 
Operation
s Center

Transportable 
Operations 

Center

Regional 
Operations 

Center

Regional 
Operations 

Center

Data 
Acquisitio
n CenterData 

Acquisitio
n Center

Data 
Acquisitio
n Center

IKONOS

Operational Model 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



Regional Operation Centers 

•  Full customer interface, 
direct sensor tasking, 
communications, image 
processing and distribution 
capability 

•  Tasking window times, 
system constraints and 
tasking / metadata encrypt 
keys from Primary 
Operations Center 

•  Options for Distribution 
Center, Processing Center 
and other configurations 

U.S. Ground Stations 
•  Primary Operations Center 

Denver, Colorado  
–  Tasking, 

communications, image 
processing and system 
management 

–  Full customer interface, 
direct sensor tasking, 
communications, image 
processing and 
distribution capability 

•  Alaskan ground terminal 
–  Control with backup 

satellite control 
•  Norman ground terminal 

Operational Model 

IKONOS Satellite  

•  Precision pointing/rate control 
with on-board command 
generation 

•  Launch on Athena II  

•  Store and forward capability 

•  Metric accuracy 1:2400 with 
ground control, 1:24,000 
without ground control 

•  Rapid access imagery 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



Standard Products 
Pan-Sharpened Imagery 

1-Meter 
Panchromatic 

Image 
1-Meter Pan-Sharpened Image 

4-Meter 
Multispectral Image 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



Spectral Bands 

Red Band .63-.69 microns (4m) Green Band .52-.60 microns (4m) 

Blue Band .45-.52 microns (4m) Near IR Band .76-.90 microns (4m) 

Image chip of simultaneously 
collected Panchromatic Band         .

45-.90 microns (1m) 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



Key Product Discriminators 
Discriminators Products Examples 

Maps 

Image 
Quality 

“Pictures” 
& 

Interpretive 
Products 

Accuracy 
•  1:2,400 map scale 

with ground control 
•  1:24,000 without 

ground control 

Resolution 
•  1-meter ±26° from 

nadir 
•  1-1/2 meter out to 45° 

Information Content 
•  Pan & multispectral 
•  11-bit Dynamic range 
•  Absolute radiometric 

accuracy 

Timeliness & 
Dependability 

•  Direct Tasking 
•  Frequent  revisit 
•  Archive 

SPACE IMAGING – egy vezető cég térinformatikában 



Köszönöm a figyelmet! 


