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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 -



Passzív és aktív távérzékelő eszközök

• 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). 

Távérzékelés alapjai 
- fizikai alapok -



A Nap és a Föld mint sugárforrás

Természetesen a Föld és a földi 
objektumok visszaverési maximuma a 
Nap kisugárzási maximumán van.

A kisugárzási maximumok eltolódásának 
jelenségét a Wien-féle eltolódási 
törvénnyel magyarázzuk (De Loor, 
1993):  

Egy átlagos földi objektum 
kisugárzott és visszavert energia 
görbéi (Buiten, 1993) 

λmax = 2898 / T

λ max = az a hullámhossz, ahol a test a 
maximális sugárzási intenzitást 
adja le (μm)

T  = A test hőméréklete (K)



A Nap és a Föld mint sugárforrás
A Nap a legnagyobb sugárzási intenzitását 550nm hullámhosszon,

míg a Föld 10 μm azaz a hőinfra tartományban sugározza, azonban a

kisugárzott energia csak töredéke a Napénak.

max = 0.55 m

© 1998 Wadsorth Publishing -- Essentials of Meteorology



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. 

Távérzékelés alapjai 
- fizikai alapok -



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)

A légkör hatásai



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

Az emberi 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) 

Az emberi látás alapjai



A légkör hatásai
Az atmoszférán átjutó sugárzás a látható és az infravörös tartományban a 

jelentősebb abszorbensekkel és légköri ablakokkal



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.)

Távérzékelés alapjai 
- fizikai alapok -



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. 

Távérzékelés alapjai 
- felszín optikai tulajdonságai -



Űrfelvételek kiválasztása

Mérésünk alapja a növényzet 
reflektanciája



Űrfelvételek kiválasztása



Adatnyerő eszköz megválasztása:

• Ortofotó (infravörös szűrővel?)

University of Wiscosin színes fotón és infra-vörös képen. (Lillesand at.el. 2004, 
Remote Sensing and Image Interpretation. Viley & Sons, New York)

Természetes gyep (Natural grass), és műfű (Artificial turf) 
spektrális görbéje. Forrás: (Lillesand at.el. 2004)

Térinformációs rendszerek elemei 
- adatnyerés -



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. 

Távérzékelési eszköz kiválasztása 
- „igény szerint” -

Forrás: Buiten (1993)



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

• 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

Távérzékelési eszköz kiválasztása 
- „igény szerint” -



– 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

• 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)

Távérzékelési eszköz kiválasztása 
- „igény szerint” -



• 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) 

Távérzékelési eszköz kiválasztása 
- „igény szerint” -



Térinformációs rendszerek elemei 
- adatnyerés -



Geometriai adatok nyerése - helymeghatározási technikák

A térinformációs rendszerek területi kiterjedésének és az adatnyerési módszereknek a kapcsolata (Detrekői et al., 2002, Térinformatika. NTK )

Térinformációs rendszerek elemei 
- adatnyerés -





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 -



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
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Műholdas távérzékelés 
- egyetemi távérzékelési kutatások –



Az
Opportunity
űrprogram



Műholdas érzékelőrendszerek

Műhold jellege szerint:

 fix pozíciójú

 pásztázó

Pásztázó rendszerek jellemzői:

1. felszíni felbontás

2. spektrális felbontás („színek”)

3. magasság, visszatérési idő

Az észlelt jeleket valós időben, 
rádiófrekvencián továbbítják.

Rádióvevők „látóterükben” vehetik 
a kódolatlan, vagy kódolt 
adatokat.



MASAT-1
Műholdas adatok vétele a BME-n

• Első magyar építésű műhold – 2012. február 12.

BME 
VIK



MASAT-1
Földi irányítókp és rádióállomás

BME E épület tető



• Első magyar műholdas űrfelvétel – 2012.03.08.

MASAT-1
Műholdas adatok vétele a BME-n



Műholdas adatok vétele pl. az ELTE-n
(Napfizikai Terasz)

Létrehozás: 2002. október

1,5 méter, később 2,4 méter antennaátmérő

HRPT-CHRPT-vétel: kb. 1,1 km felszíni felbontás.

5 /10 csatorna

Forrás: Timár G, Kern A: Atomoktól a csillagokig, ELTE 2007 03 08



Az ELTE állomás bővítése

2004. szeptember

3,2 méter átmérőjű antennatányér,

duál vevőfej:

•HRPT-CHRPT adatvétel mellett

•MODIS adatvétel.

Az állomás továbbra is veszi a NOAA és a 
FengYun műholdak képeit, emellett a TERRA és 
az AQUA holdakon működő MODIS-jelek vétele is 
megoldott. Az állomás felkészült a Kompassz-, a 
Vulkán- és az ISS-Obstanovka projektek 
keretében működtetendő SAS-műszerek 
adatvételére.

MODIS

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)

36 csatorna (hiperspektrális),

250 m (2 csat.) / 500 m (5 csat.) / 1 km (29 csat.)

felszíni felbontás.
Forrás: Timár G, Kern A: Atomoktól a csillagokig, ELTE 2007 03 08



Az állomás vételkörzete

Forrás: Timár G, Kern A: Atomoktól a csillagokig, ELTE 2007 03 08



Valós idejű, valódi színes kompozit képek
Kárpát-medence

2005. március 22, TERRA, valódi színes kompozit Forrás: Timár G, Kern A: Atomoktól a csillagokig, ELTE 2007 03 08



MODIS-adatvétel versus Google Earth

Google Earth adatvétel:

Landsat ETM (15 méteres felbontás), ill. IKONOS és QuickBird (0.6-1 
méteres (!) felbontás) képeket tartalmazó, nem túl pontosan georeferált 
képarchívum.

Egyszer elkészítették, és az egyes képek elkészítési időpontjának megfelelő 
állapotot mutat.

MODIS adatvétel:

Az előzőknél lényegesen rosszabb vízszintes (de lényegesen jobb spektrális!) 
felbontású felvételeket szolgáltat.

Az új felvételek a vétel időpontjának állapotát mutatják.

Forrás: Timár G, Kern A: Atomoktól a csillagokig, ELTE 2007 03 08



Példa a MODIS-adatvétel valós-idejűségére

Erdély a műholdképen (bal) és éppen abban az időpontban fotón (jobb)

MODIS-felvétel, ill. a fotó: a Gyergyói-medencét kitöltő alacsonyszintű 
felhőzet a Pongrácz-tetőről.

Forrás: Timár G, Kern A: Atomoktól a csillagokig, ELTE 2007 03 08



Homokvihar képe valós idejű, valódi színes 
felvételen

CHRPT-vétel: 10 csatornás FengYun 1D 3 csatornájából készült valódi színes kompozit.

Forrás: Timár G, Kern A: Atomoktól a csillagokig, ELTE 2007 03 08



Planktonvirágzás

2005. május 3, TERRA, Vizcayai-öböl



Hó vagy felhő? - 1.



Hó vagy felhő? - 2.



Alkalmazási terület: térképészet
3D megjelenítés térképi vetületben

A térképi vetülethez illesztett, abba átmintavételezett műholdfelvétel a térinformatikai alkalmazás 
alapja. Képünkön az SRTM-domborzatmodell és a MODIS-felvétel közös 3D-megjelenítése látható.

Forrás: Timár G, Kern A: Atomoktól a csillagokig, ELTE 2007 03 08
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• Zöldterület vegetációs jellemzőinek meghatározása 
(! Erősen fajtafüggő !)
Vizsgálati mintaterület Hajdúszoboszló (Hajdú-Bihar 
megye), időszak: 2005-2007. 

• Technológiai adatok, fenológiai megfigyelések
• A vegetációs indexeket több csoportra bonthatjuk: 

– arányszámokra (pl. NDVI = Normalizált Vegetációs 
Index), 

– ortogonális indexekre (Tasseled Cap), 
– különbségi indexekre (VI), 
– valamint optimalizált indexekre (EVI). 

Városi zöldterületek vizsgálata
- vegetációs jellemzővel -



Városi zöldterületek vizsgálata
- vegetációs jellemzővel -

• A növényi vegetáció állapot felmérésére a 
legelterjedtebb a közeli infra és a vörös csatornák 
reflektancia értékeiből számított Normalizált Vegetációs 
Index (NDVI) (Rouse et al., 1974). 

• NDVI = nir - red / nir + red
– nir  =közeli infracsatorna reflektanciája,
– red = vöröscsatorna reflektanciája.

• Az NDVI -1 – +1 közötti értéktartományában a dús, 
egészséges vegetációjú területek értéke 0,2 és 0,8 
között van (Mucsi, 2004), de az index értékek 
kiértékeléséhez szükséges a terepi felvételezések is.

• Az  NDVI adatok analízise bizonyítottan megbízható 
módszer a nettó biomassza értékelésére (Jensen, 2000): 



NDVI kiszámítása

NDVI = 

(49-7)/(49+7)         

= 72%



Az adott műholdképek alapvető 
jellemzői

• A távérzékelt (Landsat-5 TM műholdas) felvételek 
jellemzői Forrás: NASA

Távérzékelt 
felvétel 
típusa

Terepi 
felbontás 

(m)

Csatornák 
száma

Csatornák MS 
(μm)

Visszatérés 
(nap)

LANDSAT-5 
TM

MS: 30m
TIR:120m

7 1.:  0,45-0,52
2.:  0,52-0,60
3.:  0,63-0,69
4.:  0,76-0,90
5.:  1,55-1,75

6.: 10,40-12,50
7.:  2,08-2,35

16



Landsat program távérzékelési műholdjai
és jellemzőik



Felvételek „előfeldolgozása”

• A térbeli bizonytalanság (2-5 m) a GPSCorrect for Arcpad 
kiegészítő modult segítségével gyűjtött *.ssf fájlok 
utófeldolgozásával csökkent, a pontosság 0.3-0.5m közötti 

• Az ArcPad szoftveren alapuló rendszer segítségével 
*.shp, *.jpg, illetve *.sid formátumban tárolt digitális 
térképek áttöltése számítógépekre (térképi adatok terepi 
használata) 

• Az ArcPad Application Model Builder-rel a WGS 
koordináták EOV-ba történő transzformációja

• A modulban lehetőség van továbbá helyi extra anomáliák 
(pl. belvízfoltok, gyomfoltok stb.) gyors és hatékony 
azonosítására, és új rétegként történő illesztésére

• Az attributív adatok felvételezését (pl. fajok, fajták) előre 
kell definiálni, hogy a terepi adatgyűjtés hatékonysága 
érdekében



Űrfelvételek kiválasztása
Rendelkezésre álló Landsat-5 TM felvételekből a 

„használhatók” véglegesítése: 
– időpontjai (kék: vizsgálatban felhasználásra nem került felvétel)

Rendelkezésre álló Landsat-5 TM műholdfelvételek

2004 2005 2006 2007

05.03. 04.04. 04.23. 04.26.

06.20. 05.31. 05.11. 05.21.

07.22. 06.16. 06.26. 06.22.

08.07. 07.25. 07.12. 07.15.

08.23. 08.10. 08.22. 08.16.

09.08. 09.04. 09.14. 09.17.

10.06. 10.16.



Adatok korrekciója

Kvantitatív elemzéseknél az egyes „objektum” 
tulajdonságairól az adott sugárzás mennyiségek, 
illetve az azokból számított paraméterek, indexek 
jelentik az információt, így a feldolgozás előtt 
szükséges a radiometriai korrekció elvégzése.

Az atmoszférikus és radiometrikus korrekcióhoz a 
COST modell került alkalmazásra (Chavez, 1996). 



Szenzor korrekciók

A szenzor radianciai értékekei:
• Lλmin= LMINλ+QCAL*(LMAXλ-LMINλ)/QCALMAX

ahol QCAL= minimális digitális számérték, QCALMAX= 255
• A LMAXλ és LMINλ értékeket a szenzorok kalibrációja során 

állapítják meg. 

Sáv LMINλ LMAXλ

1 -0.15 15.21

2 -0.28 29.68

3 -0.12 20.43

4 -0.15 20.62

5 -0.037 2.719

7 -0.015 1.438

A LMAXλ és LMINλ 
értékeket a Landsat-5 TM 
felvételekre

Forrás: (Markham et al. 1986). 



• A Napból érkező energia fordítottan arányos a Nap-Föld 
távolság négyzetével. A Föld pályája miatt a távolság 
egy adott évben ciklikusan változik. 

• A d érték kiszámításával az eltérő időpontban készült 
felvételek megvilágítási eltéréseit megszüntethetők.  

• Ugyancsak módosító hatása van a reflektancia értékére, 
a Napból érkező sugarak beesési szögének.  Ez az érték 
térben a földrajzi hosszúság és szélesség, a domborzat 
függvényében, időben napi és éves ciklusokban változik. 

• A korrekciós faktorokat részben számítással kaphatjuk, 
részben a US Geological Survey adatbázisából 
származnak (IV.9.  táblázat):

„Tiszta” reflektancia meghatározása



„Tiszta” reflektancia meghatározása

• A szenzornál mért reflektancia faktor kiszámítható a 
másodlagos adatok ismeretében (Chavez, 1996): 

• ρ= π* d2* (Lműhold- Lλ korr)/ ESUNλ *cos2θ

Sáv Sugárzás 
W/m2/sr/μm

1 1957

2 1840

3 1551

4 1044

5 225

7 82

 d = Nap-Föld távolság
 Lλ korr = korrigált radiancia 
érték 1% reflektanciát 
feltételezve (Lλkorr= Lλmin- Lλ 
1%)
 θ = zenitszög (90-
napmagasság)(o)

ESUNλ sávonkénti értékek a Landsat-5 
TM szenzorra



Reflektancia számítás korrekciós faktorai Landsat-5 TM-re

Szenzor Év Hónap és nap Napmagasság Távolság

Landsat 5 TM 2004 05.03. 55.2183306 1.00810376363066

Landsat 5 TM 2004 06.20. 61.10359666 1.01624239884236

Landsat 5 TM 2004 07.22. 56.2897385 1.01601356625844

Landsat 5 TM 2004 08.23. 49.0642815 1.01118288915939

Landsat 5 TM 2005 05.31. 59.941945 1.01388530618048

Landsat 5 TM 2005 06.16. 60.63725146 1.01586094386080

Landsat 5 TM 2005 07.25. 57.53493003 1.01572735280712

Landsat 5 TM 2005 08.10. 54.0123307 1.01369057998313

Landsat 5 TM 2005 09.04. 44.52103997 1.00852066183420

Landsat 5 TM 2006 05.11. 56.9955304 1.00986228077223

Landsat 5 TM 2006 06.26. 60.8968669 1.01652935345588

Landsat 5 TM 2006 07.12. 59.14315916 1.01656572060387

Landsat 5 TM 2006 08.22. 50.4528317 1.01155527125585

Landsat 5 TM 2006 09.14. 43.17059276 1.00602209227902

Landsat 5 TM 2007 05.21. 58.8469306 1.01199926541144

Landsat 5 TM 2007 06.22. 61.1916058 1.01628090919017

Landsat 5 TM 2007 07.15. 59.3908567 1.01653401900213

Landsat 5 TM 2007 08.16. 52.19101175 1.01278937579478

Landsat 5 TM 2007 09.17. 42.1750469 1.00531586311627



• Az NDVI alakulása a naptári napok függvényében (2004-2007)
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• A hőösszeg és az NDVI alakulása a tenyészidőszakban (2004-2007) 
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Köszönöm a figyelmet!


