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A téma aktualitása 

Az aerokozmikus távérzékelés módszereit egyre szélesebb körben 

alkalmazzák többek között a légkörfizika, a természeti erőforrás-kutatás, a 

határrétegre vonatkozó hidrometeorológiai vizsgálatok, a 

környezetvédelem, a hidrológia területén.  

 

A témakör 

Vízfelszínek esetében, a spektrum látható tartományában a rövidhullámú 

sugárzásnak elsősorban azt az összetevőjét vizsgálják, amelyik a felszíni 

rétegből diffúz reflexióval /szórt visszaveréssel/ lép ki és jut el a közbeeső 

légrétegen keresztül a spektrofotométerig.  

A felszín folyamatos és kellően részletes megfigyelése csak távérzékelési 

módszerekkel valósítható meg. A vízfelszínek állapotának, minőségének 

ismerete viszont egyaránt fontos a hidrometeorológia számos elméleti 

jelentőségű feladatának megoldásához, valamint például a 

környezetvédelem gyakorlati teendőinek megfogalmazásához.  

 

Ez utóbbi miatt különösen időszerű az antropogén hatásoknak legjobban 

kitett partmenti tengerszakaszok, valamint tavak és víztározók vizsgálata. 
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A távérzékeléssel nyert adatok értelmezéséhez /interpretációjához/ olyan 

modellekre van szükség, amelyek leírják a felszínt jellemző paraméterekkel 

való kapcsolatukat. E modellek segítségével pedig megbecsülhetők 

(előrejelezhetők) a felszín paraméterei ott is, ahol közvetlen /kontakt/ 

mérések nincsenek. Az utóbbi 10-15 évben számos fizikai és statisztikai 

modellt publikáltak, de ezek elsősorban a sokkal egyszerűbb összetételű 

nyílt vízterületekre vonatkoztak. 

 

A kutatási cél 

A kutatások célja ennek megfelelően a felszíni paraméterek 

“előrejelezhetőségének” vizsgálata volt, az aerokozmikus távérzékeléssel 

mérhető Spektrális Reflexiós Jellemzők /SRJ/ alapján. A prognosztikai, 

illetve statisztikai becsléselméleti megközelítés figyelembevételével meg 

kellett vizsgálni az eredetileg mért sugárzási információ különféle 

leképezéseinek /lényegkiemeléseinek/ hatását, valamint az általában 

alkalmazott modellek hatékonyságát. A módszertani elemzéseken 

túlmenően feladat volt a megfelelő számítógépes programcsomag 

kidolgozása és konkrét mérési adatok feldolgozása is. 

“Nóvum”  

Nem-paraméteres becslések fejlesztése és alkalmazása távérzékeléssel mért 

SRJ-re. Egységes módszerrel a különféle lényegkiemelő eljárások és 

modellek hatékonyságának becslése, illetve ennek révén a legjobb modellek 

kiválasztása. A spektrum látható tartományára vonatkozóan a független 

spektrális csatornák /ill. független integrált jellemzők, prediktorok/ 

maximális számának becslése. A sugárzásátviteli egyenlet megoldásának 

“kétirányú” /BDR/ megközelítéséből az optikailag aktív felszíni 

komponensek koncentrációjának becslése. 
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