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A következőkben leírt térinformatikai rendszer alapvető célja annak bemutatása, hogy miként
lehetséges  támogatást  nyújtani  a  különféle  „bolygatott”  terepfelszínek  azonosításához,
mégpedig nem csak a felderített térségek, objektumok térképi alapon való rögzítésével, hanem
a  valószínűsíthető,  esetleg  speciális  szempontok  szerinti  „behatás  alatti”  térségek  területi
elemzéséhez is. Ez a komplex rendszer magába foglalja nem csak közvetlenül az anomáliákat
és az ezeket okozó adatokat, hanem különböző környezeti információkat, speciális technikai
ismereteket,  és  nagy  valószínűséggel  a  vizsgált  területekhez  kapcsolódó  korábbi  leíró
információkat is. 

1. A térinformatikáról, a kialakítandó rendszer alapjáról

Az  előzőkben  említett  feladat  megoldására  akkor  van  reális  esély,  ha  összegyűjtjük
mindazokat  az  információkat,  amelyek  szükségesek  egy  terület  előzetes  vizsgálatára.  A
teljesség  nélkül,  például  az  általános  helyzet  meghatározására  többek  között  topográfiai,
talajtani, környezeti ismeretek is szükségesek. Emiatt is szükség van egy olyan adatbázisra,
amelyik eleve ezekre a földrajzi-térképészeti adatokra épül. A későbbi elemzéshez pedig, a
térbeli kapcsolatok meghatározására természetesen területi kódolással kell ezeknek a bejövő
adatoknak  rendelkezniük.  A  kiinduló  információk  összegyűjtése  és  vizsgálata  során  a
legnagyobb nehézséget  az okozhatja,  hogy esetenként  nagyon sok forrás,  eredmény állhat
rendelkezésre,  de  ezek  tartalmi  jellegű  homogenitása  (valóságtartalma)  akár  teljesen
különböző is lehet.
A fentiekben felmerült problémák és kérdések megválaszolására egyértelmű megoldást jelent
egy térinformációs  rendszer (GIS) kialakítása.  Egy ilyen rendszer és a megfelelő szakmai
(mind a GIS, mind a vizsgált problematika területén) tapasztalatok segítségével viszonylag
egyszerűen megoldhatók az alábbi lényeges kérdések:

 Legyen  áttekinthető  a  vizsgálathoz  kapcsolódó  nagy  mennyiségű  információ,
különös tekintettel a vektoros és raszteres, a különböző időpontokban készített, és
a geometriai valamint attribútum adatok tekintetében 

 Nagy valószínűséggel kiszűrhetők legyenek a hamis adatok, vagy azok a lokális
kis területek, melyek további, akár helyszíni, terepi kutatást igényelnek

 Talán a legfontosabb kérdés: összefüggéseket tudjunk meghatározni a vizsgálat
tárgyát képező potenciális helyszínek és a közvetlen környezetük kapcsolatában.
Ezeket az összefüggéseket érdemes megvizsgálni különböző méretarány szinteken
is.  Egy  országos  vagy  áttekintő  szint  alkalmas  lehet  a  potenciális  területek
beazonosítására és kiválasztására, majd egy nagyobb méretarányban a konkrét
anomáliákat tartalmazó lokális területek pontosabb lehatárolására.

Továbblépve, általában a terepi, terepfelszínhez (és a közvetlenül alatta fekvő talajrétegekhez)
kapcsolható  informatikai  kutatásokról  kiindulásképpen  itt  is  meg  kell  jegyezni,  hogy  a
későbbiekben  felvillantott,  viszonylag  bonyolult  problémák  vizsgálatánál,  a  vizsgálati
adatbázisok  kialakításánál  mindenképpen  komplex  adatgyűjtés  szükséges.  Ez  azt  jelenti
esetünkben, hogy nem szabad csak egyfajta adatforrásra támaszkodni, hanem a rendelkezésre



álló összes területi és főképpen leírt adat-információt is fel kell használni egy használható,
korrekt funkcionális  vizsgálathoz.  Ez a kijelentés azért fontos, mert vizsgálati  módszerünk
alapvetően  a  földrajzi  helyen  alapszik,  ebből  indulunk  ki,  majd  a  szakadatokat  ehhez
rendeljük.  Azonban  egy  kutatási  folyamat  elején  nem  tudható,  hogy  egy  térbeli
összehasonlításnál milyen kiindulási információk eredményeznek előremutató megoldásokat.
Így  az  úgynevezett  bemeneti  adatokat  az  első  lépésben  csak  modellezni  tudjuk,  tehát  a
praktikusan lehetséges (a modell szerint korlátozott) összes információt be kell gyűjteni.

A térinformatikai  rendszerek  ennek  a  követelménynek  is  tökéletesen  megfelelnek,  hiszen
minden olyan információ, adat, amely valamilyen módon egy földrajzi helyhez, pozícióhoz
köthető  (térbeli  adat),  az  összegyűjthető,  tárolható,  elemezhető  és  megjeleníthető  a
geoinformációs  adatbázisok  segítségével.  A térinformatika  az adatokat  rétegekbe rendezve
értelmezi,  tartalmazza,  jeleníti  meg,  így  olyan  –  más  szoftveres  környezetben  nem
megoldható  –  technológiát  használ,  amely  alkalmassá  teszi  egymástól  eltérő  (geometria,
minőség, tartalom, stb.) információk egységes rendszerben történő kezelését, elemzését. Nem
jelent problémát az különböző geometriával rendelkező raszteres (képi) és vektoros adatok, a
más-más  vetületi  rendszerrel  és  méretaránnyal  rendelkező  adatok,  valamint  a  változatos
tartalmú  (geológiai,  vízügyi,  erdészeti,  infrastrukturális,  szociális,  stb.)  és  minőségű
információk feldolgozása. A térinformatika alapjául szolgáló térbeli objektumok geometriai
adatai  (helyzet,  alak,  méret)  mellett  nagyon  fontos  részei  a  rendszernek  az  egyes
objektumokat  leíró tulajdonságokat  tartalmazó táblázatos  adatbázisok.  ezek az úgynevezett
attribútum  táblák  szervesen  kapcsolódnak  az  objektumokhoz,  tetszés  szerinti  számban
tartalmazzák  az  objektumok tulajdonságait,  szakadatait.  A térinformatika  alkalmas  arra  is,
hogy  a  geometriai  és  attribútum  adatokat  együttesen  felhasználva  hajtsunk  végre
lekérdezéseket és elemzéseket. 

Nagyon fontos alapelv az, hogy megfelelő geometriai alaprendszer nélkül nincs elfogadható
eredmény. Ez itt a következőket jelenti.  Először is az úgynevezett  adatgyűjtési  méretarány
határozza meg azokat a lehetőségeket, amelyek a továbbiakban befolyásolják a szemlélést, a
részletgazdagságot, tehát az elemzések részletességét, pontosságát is. Ezt pedig befolyásolja
az  adatgyűjtés  területi  eloszlása,  sűrűsége.  Ugyanezek  a  tulajdonságok  teszik  lehetővé  az
összegyűjtött, feldolgozott információk elemzését, vizsgálatát is, ami a fő feladatunk. Itt már
az  elején  felmerül  egy  ellentmondás,  tehát  nagyon  sűrű  területi  eloszlású,  geometriailag
„pontos” adatokra van szükségünk, elvben nagyon nagy területekről. Ez pedig nem lehetséges
a ráfordított idő, anyagi források és műszaki feltételek miatt. Ennek a kérdésnek a megoldása
is az alább tárgyalt térinformatikai rendszer felépítésétől függ. A megfelelő geometriai alap
második  kérdése  könnyebben  megválaszolható.  Természetesen  egy  adatbázisban  tárolt
jellemzők terepi koordinátákhoz kötöttek, tehát „csak” azt kell eldönteni, milyen koordináta-
rendszert használjunk. A fentiek alapján mondhatjuk, hogy az érintett területek kérdéseinek,
problémáinak vizsgálata, az eredmények integrálása nagyon sok kiindulási információt kíván,
illetve  általában  sok  információ  áll  rendelkezésre.  Ezeknek  az  adatoknak  egységes
rendszerben  történő  feldolgozása  adja  kezünkbe  azt  a  lehetőséget,  hogy  komplex
összehasonlító vizsgálatukat is el tudjuk végezni. Ennek az egységes (elsősorban geometriai)
feldolgozásnak az eszköze a térinformatika.  A térinformatika a geometriai,  fizikai, tartalmi
információk olyan egységes rendszerű kezelése, amely lehetővé teszi a benne található adatok
rendszerezését,  kezelését  és lekérdezését,  elemzését.  Egy térinformatikai  rendszer  alapja  a
térkép, ami meghatároz minden geometriai kapcsolatot (1. ábra). 



Az alaptérkép-rendszer kiválasztása és elkészítése

A  fentiekből  kitűnhetett,  hogy  vizsgálatunk  alapja  egy  olyan  térképsorozat,  amelyik
környezet-hű  módon  kell,  hogy  tartalmazza  a  különböző  tartalmú,  de  topográfiai  jellegű
információkat,  ezért  röviden  foglalkoznunk  kell  az  előállításával.  A  „térkép-rendszer”
megjelölés  nem  túlzás,  hiszen  itt  kell  előkészíteni  azoknak  a  kérdéseknek  a  megoldását
(részletesség,  pontosság,  stb.),  amelyek  jelentősen  meghatározzák  a  kész  adatbázis
használhatóságát, és ténylegesen több térképmű együttműködését jelenti. Ezek alapján a gyors
megoldást  csak  az  úgynevezett  lépcsős  rendszer  biztosíthatja.  Ez  azt  jelenti,  hogy  első
lépésként egy általános, az egész vizsgálati térségre kiterjedő alapot hozunk létre, amiben már
„megszűrjük”  a  szóba  jöhető  területeket  a  már  rendelkezésünkre  álló  alapinformációk
segítségével.  Gyakorlatilag  meghatározzuk  azt  a  méretarányt  (a  szerkesztett  térkép
pontosságától, adatsűrűségétől függő jellemző), amelyben ábrázolva ezeket az információkat,
a szemlélésnél, elemzésnél sem nagy adatsűrűség, sem az elnagyoltság érzése nem lép fel. Ez
a lépés a következő megfontolásokat igényli:

 A kutatási terület nagysága (célszerűen egy országnyi térség)
 A beszerezhető (előállított) adatok köre

Hozzáférhetők-e  és  milyen  területi  sűrűséggel  a  szükséges  szakinformációk.  A  korábbi
tapasztalatok,  és  a  várható  ismeretanyag  alapján  feldolgozási  alapnak  esetleg  akár  az
1:1000000 körüli  méretarányt  is  választhatjuk.  Ebben még egységesen szemlélni  tudjuk a
feldolgozott  területet  (amely első lépésben egy egész országot takarhat).  A következőkben
már kisebb területeket, de nagyobb felbontásban vizsgálhatunk, míg eljutunk a helyi szintű
térképekhez, ahol már akár a méter pontosságú adatok is rögzíthetők és elemezhetők egyéb
jellemzőkkel  együtt.  Ennek  a  térképrendszernek  a  kiszolgálása  adatokkal  jórészt  az
úgynevezett  távérzékeléssel  oldható  meg  (lásd  később),  amely  esetben  az  alkalmazható
módszerek megfelelnek e lépcsős adatgyűjtés igényének (2. ábra) (3. ábra). 





Környezetrekonstrukció

A fentiekhez kapcsolódik a térképi alapok egy speciális előállítási módszere, amelyik olyan
vizsgálatokra  szolgál,  ahol  a  környezetnek  egy  korábbi  időszakhoz  képest  bekövetkező
változását kell feltárni. Ez akkor válik szükségessé, ha például vannak térképeink, vázlataink,
leírásunk esetleges jelenségekről, objektumokról, de ezek egy korábbi környezet ábrázolásán
alapulnak. Itt a feladat az ezekhez az időszakokhoz kapcsolódó térképek előállítása alapként,
amely folyamatot környezetrekonstrukciónak nevezünk. Továbbá, néha szükséges a környezet
ismerete  korábbi  időpontokban,  mivel  maguk  a  potenciálisan  alkalmas  területek  is
megváltozhattak,  így  a  mai  viszonyokat  tekintve  esetleg  fel  sem  merülhet  a  gyanúja  az
esetleges  terepbolygatásnak.  A  rekonstrukció  önmagában  (megfelelő  előzetes  ismeretek
birtokában) nem bonyolult folyamat, de a kívánatos nagytömegű felhasználható információ
fajtája és típusa szükségessé teszi szintén a térinformatikai egységes környezetet, amelyben az
adatok integrációja, az egymásra építkezés, valamint a végleges rekonstrukció megvalósulhat,
hiszen pontosan a nagytömegű adatok kezelésére,  feldolgozására  találták  ki. A környezeti
jellegű információk közvetlen meghatározása mellett  nagyon fontos az időbeli  adatgyűjtés
lehetőségeinek  integrált  felhasználása  is  (térinformatikai  módszerek  alkalmazásával)
rekonstrukciós célokból (4. ábra). 

Összegezve tehát a környezeti rekonstrukció főbb feladatai és funkciói az alábbiak:

 Egy egységes geometriai alapot teremt a további lépésekhez. Jelen esetben ez a 
vizsgált objektumok (potenciális területek) rekonstrukciójához

 Integráltan tartalmazza a fellelhető, hozzáférhető összes környezeti alapadatot.
 Legfontosabb része egy vektoros alaptérképi adatbázis. Ezt egészíthetik ki a 

további képi, vektoros információk.



 Lehetőleg minél nagyobb részletességű áttekintést nyújt a vizsgált időszak 
kezdete és a mai állapotok között. Minimálisan megjelenítendő a rendszerben a 
vizsgált objektumok keletkezésének legvalószínűbb idejének, és napjainknak a 
környezeti állapota.

 Tartalmazza az időbeli környezeti változásokat. Melyeket nyomon követve 
egyszerűbbé teheti magát az objektumrekonstrukciót, illetve az esetleges terepi 
munkarészeket

 Jelen vizsgálat esetében kiemelt súllyal szerepel a kutatásban a környezet 
rekonstruálása, mert a keresett objektumok nem önálló, a környezettől részben 
vagy egészben eltérő fizikai jellemzőkkel bírnak, hanem pontosan a környezeti 
elemek térbeli elhelyezkedése, alakja,mérete, változása utalhat rájuk.

 A későbbi objektum rekonstrukcióhoz igen szorosan kapcsolódhat a vizsgált 
területek járhatóságának vizsgálata. Ez tartalmazhatja a gyalogosra, járműre 
vagy speciális (katonai) járműre vonatkozóinformációkat. 

Objektumrekonstrukció

Az  objektumok  rekonstrukciója  az  általános  környezetrekonstrukciónál  lényegesen
összetettebb  feladat  azért,  mert  magába  foglalja  az  objektumok  elvi  felépítésének,
funkciójának  ismeretét,  az  esetleges  hátrahagyott  elemek  felderítését  és  a  konkrét
környezetelemzést  (rekonstrukciót)  is.  Emiatt  a  korábban  tárgyalt  térképi  (felmérési)  és
fotóanyag mellett nagy szerepe van a humán jellegű és műszaki szakadatoknak is. Sőt sok
esetben ezek az adatok a döntőek (az objektum részleges vagy teljes megsemmisülése miatt).
Az objektumrekonstrukció természetes kiinduló információi leíró jellegű adatok. Hiszen e források
alapján  kezdődik általában maga  a  vizsgálat  is.  Fontos  azonban megjegyezni,  hogy a  kapcsolódó
leírásokat szigorú forráskritika alá kell venni, mert ezek gyakran a szubjektív megítélés hatókörébe
kerülhetnek. Van azonban egy olyan szelete a forrásoknak, amelyre biztosan hagyatkozhatunk. Ilyenek
a  régi  a  hadmérnöki  felmérések,  térképek.  Bármilyen  (környezeti  és  objektum)  rekonstrukció
megbízható  kiinduló  forrását  jelenthetik.  A kutatásokhoz  szükséges  műszaki,  mérnöki,  talajtani,
távérzékelési,  stb.  információk  ezekhez  kapcsolandók  és  általában  kapcsolhatók  is  térinformatikai
megoldásokkal. Mindezek az eddig említett források határozzák meg a keresett objektum úgynevezett
elméleti modelljét (5. ábra). 



Az elméleti  modell  ismeretanyagát  alkalmazva,  a terepfelmérés, térképelemzés és fotóinterpretáció
együttes eredményét integrálva készül el az objektum fizikai modellje, ami már a teljes rekonstrukciót
(esetenként 3D felépítést, funkciót) tartalmazza.

Az olyan típusú vizsgálatoknál, mint amilyenről a mi esetünkben is szó van, talán a leghatékonyabban
a különböző műholdas és légifelvételeket lehet felhasználni. Ezeknek a feladatunk szempontjából az
alábbi előnyei vannak:

 A képek változatos  méretarányban készülhetnek,  így a  geometriai  pontosságuk a 10
méterestől  a  deciméteresig  terjedhet.  Ezek  a  nagyságrendek  éppen  megfelelnek  a
„lépcsőzetes” környezeti- és objektumrekonstrukciós feladat megoldásához.

 A  felvételek  műszaki,  mérnöki  típusú  adatok,  azaz  néhány  kivételtől  eltekintve
objektívnek  tekinthetőek.  Azt  tartalmazzák,  ami  ténylegesen  megtalálható  a  föld
felszínén, illetve (indikátor jelenségeken keresztül) a föld alatt.

  A XX.  század  közepétől  szinte  minden  ország  rendelkezik  kisebb,  nagyobb  számú
légifelvétellel.  Különösen  nagy  a  valószínűsége  ennek  akkor, ha  az  adott  országban
háború  vagy  nagyobb természeti  katasztrófa  zajlott.  A felvételekhez  való  hozzáférés
persze nem biztos, hogy könnyen megoldható.

 Ha térképi  adatok nem állnak rendelkezésre,  csak a felvételektől  eltérő időpontban,
akkor viszonylag egyszerűen megoldható az felvételek adattartalmának digitalizálása.
Pontosabb adatokhoz juthatunk,  ha van lehetőségünk a területről  rendelkezésre álló
magassági  adatok segítségével  orto-fotó  vagy fotótérkép előállítására.  Más  esetben a
felvétel  egészének  vagy  részterületeinek  koordináta  transzformációja  után  hajtható
végre a digitalizálás.

Az objektum rekonstrukciót és a korabeli,  illetve a mai környezeti  állapotokat  együttesen,
egységes rendszerbe integráltan tartalmazó térkép adatbázis elégséges és egyben elegendő is a
kutatott  lokális  felszíni  elváltozások,  kapcsolódó  objektumok  vagy  azok  részeinek
felderítéséhez, azonosításához és elemzéséhez.

Összegezve tehát az objektum rekonstrukció főbb feladatai és funkciói az alábbiak:



 Az adatbázis legfőbb részeként, tulajdonképpen a feladat megoldását jelentheti.
Tartalmazza  az  összes  fellelhető  forrásból  származó,  a  kutatott  objektumokra
vonatkozó információt. Ezekkel és a vizsgált felszíni jelenségekkel összefüggésbe
hozható  környezeti  elemekkel,  valamint  a  megfelelő  szakmai  háttértudással
együtt alkalmasnak kell lennie a kutatás eredményes végrehajtására.

 A kutatás  során  a  folyamatos  adatfeldolgozás  eredményeképpen,  létrehozható
egyfajta objektum katalógusrendszer, mely tartalmazza a tipikus objektumokat,
tulajdonságaikkal,  előfordulási  helyeikkel,  közelítő  keletkezési  idejükkel.  Így
egyfajta iteratív módszerrel könnyíti meg a későbbi kutatómunkát.

 Az  objektumok  térbeli  helyzete  és  attribútumaik  alapján  lekérdezhetőek,
változatos,  megválasztható  adattartalmú  alaptérképek,  puffer  zóna-  térképek
(veszélyes  területek  kijelölése)  illetve  tematikus  megjelenítések  hozhatók  létre
digitális és analóg formátumban.

  Az adatbázis alkalmas lehet az esetleges terepi mérések megalapozására, terepi
mérések integrálására.

2. A térinformatikai rendszer adatfeltöltése

A  felszín  bolygatottságának,  az  esetleges  felszínalatti  jelenségek  területi  felkutatásának
támogatására  kialakítandó  adatbázis  adatfeltöltése  a  beintegrált  térképek,  szöveges  adatok
illetve  egyéb  információforrások  tekintetében  a  fent  említett  paraméterekkel,  megoldandó
feladatokkal  történik.  Ennek  az  adatrendszernek  az  eredményessége  természetesen  függ a
beintegrált információk megbízhatóságától, fajtájától is. Az így kialakított rendszer alkalmas
lehet  a  nagy,  országnyi  területek  áttekintésére,  a  további  kutatásokat  igénylő  térségek
lehatárolására,  ugyanis  ez  esetben még nem a konkrét  objektumok lokalizálásáról,  hanem
ezek valószínűségéről van szó, és ez is viszonylag kis méretarányban. Amikor már kistérségi
valószínűségekről, illetve konkrét területekről van szó, akkor mindenképpen célszerű a nagy
területi  homogén  fedés  miatt  az  úgynevezett  távérzékelés  alkalmazására.  Ezek  az  alább
ismertetett eljárások alkalmasak többek között a különböző felszíni elváltozások kimutatására,
amelyek indikátorai  lehetnek a  föld felszíne  alatt  elhelyezkedő objektumoknak is.  Az így
felderíthető objektumok mérete a térinformatikai adatbázis (felbontástól függő) lépcsőzetes
kialakításával  összhangban  van,  hiszen  a  nagy  területeket  átfogó  űrfelvételek  inkább  a
valószínű területek meghatározását  támogatják  (néhány méter  pontossággal),  míg a  kisebb
térségek  vizsgálatára  alkalmas  légifelvételek  már  egyes  objektumok  felderítésére  is
alkalmasak méter alatti felbontással és dm nagyságrendű pontossággal. Megjegyzendő, hogy
a pontosság erősen függ a terep domborzatának ismeretétől, és ennek feldolgozási módjától és
lehetőségétől.

A távérzékelés

Általában távérzékelésen a különböző célú adatfeldolgozások számára a vizsgált objektumról
nem közvetlen kapcsolat alapján történő olyan információszerzést értünk, amely alkalmas a
vizsgált  objektumok  geometriai  paramétereinek,  fizikai  tulajdonságainak,  tartalmának  stb.
közvetett  úton való meghatározására.  Mindezt pedig az elektromágneses  (EM) -  spektrum
által közvetített adatokkal szolgáltatja, tehát a távérzékelés információ-közvetítő közegei az
elektromágneses hullámok. Mint tudjuk, minden tárgy és jelenség (ami fizikai elemekből épül
fel), illetve ezek környezetben való megjelenése, tulajdonsága szoros összefüggésben van az
egész  elektromágneses  (EM)  spektrummal.  Ez  az  összefüggés  általában  az  egész  EM
spektrumra vonatkoztatva folyamatos,  és a fizikai  építőelemek állapotától,  tulajdonságaitól
szét nem választható (jelen tudásunk szerint). Tehát ezek az összefüggések az EM sugárzással



(amit a környezetünk minden objektuma kibocsát) a térben "továbbterjednek", így távolabb is
észlelhetővé  válnak.  Ebből  következik,  hogy  a  távérzékelési  eljárások  ennek  az  EM
sugárzásnak, illetve egyes részeinek észlelésén alapulnak. 

Az alkalmazható távérzékelési eszközök

Az optikai-fotográfiai egyidejű képalkotású felderítő-távérzékelő eszközök kifejlődése időben
jóval  megelőzte  az egyéb (pl.  infravörös radiométer, radar) távérzékelő  berendezéseket.  A
fényképezés fő előnye az, hogy egy időben, nagy területekről egységes geometriával lehet
információt  szerezni,  ez  ezt  a  módszert  korán  a  felderítés  egyik  fő  eszközévé  tette.  A
fényképezés  kiterjesztése  az  úgynevezett  (fotográfiai)  infravörös  tartományra  pedig  még
szélesebb alapokra helyezte környezetünk objektumainak felismerését, értékelését. A használt
filmek  érzékenysége  attól  függ,  hogy  az  információt  rögzítő  ezüstvegyületet  milyen
hullámhosszakra  érzékenyítik.  A távérzékelésben  legelterjedtebb  a  pánkromatikus  film.  A
látható  tartomány  egészére  érzékeny,  így  tónushatása,  szétválasztó-képessége  nagyon  jó.
További  előnye,  hogy  jó  felbontással  rendelkezik.  Főleg  növényzetvizsgálati,  illetve
felderítési célokra kifejlesztettek ún. szines-infravörös vagy hamisszines filmeket is. Ugyanis
az  úgynevezett  klorofill-hatás  miatt  a  növényzet  nagyon erősen veri  vissza  az  infrában  a
napsugárzást (6/c. ábra).  Ezért itt a képalkotásban részt vesz egy IR érzékeny emulziós réteg
is. Fontos megjegyezni, hogy a filmek érzékenyítése az IR tartományokra csak kb. a 0,9 m-
es határig lehetséges, ami a Nap infravörös sugárzási tartományába esik. 
A főként mesterséges holdakon alkalmazott letapogató (pásztázó) radiométerek egészen más
elven működnek.  Egy forgó tűkör, vagy prizmarendszer  a hordozó járművekre  (általában)
merőlegesen letapogatja a felszínt. A hullámhossz szerint szétbontott sugárzást ezek után több
detektor (vagy detektorsor) érzékeli (multispektrális üzemmód). Fő felhasználási körük emiatt
azonban nem a térképészet, hanem a terepről való sokrétű fizikai információszerzés, mivel a
terepi  objektumokról  több  hullámhosszon  egybevágó  geometriájú  képeket  szolgáltatnak.
Gyakorlatilag  elmondható,  hogy  a  felszínvizsgálatoknál  minden  esetben  ilyen  rendszerű
távérzékelő  eszközök képeit  is  felhasználjuk  akkor,  ha  a  vizsgált  terület  nagysága  eléri  a
néhány ezer négyzetkilométert (6/a,b. ábra).





A felszínen esetleg már kevéssé érzékelhető jelenségek, objektumok azonosításában, illetve a
felszín  alatt  elhelyezkedő  tárgyak  felkutatásában  nagy  segítséget  nyújtanak  az  archív
légifelvételek (7. ábra). Ezeknek két fő előnye van a térinformatikai adatgyűjtésben. Az egyik
a közelmúlt  terepen már  nem vizsgálható  jelenségeinek térképészeti  pontosságú rögzítése,
mivel a felvételek (ha szerencsénk van) azt a környezeti állapotot ábrázolják, amely időszak
érdekelhet bennünket. Ráadásul, a változások tendenciáit tekintve, ez a környezet általában
mindig kevésbé fedett (nincs még „minden” beépítve, stb.), mint a jelenben. A másik fontos
dolog pedig a földalatti objektumok felszíni jeleinek lokalizálása az általában rendelkezésre
álló fotó-idősorok segítségével. 

Fotóinterpretáció (képértelmezés), mint adatgyűjtési eljárás

A fotóinterpretáció a távérzékelt képek minőségi jellegű feldolgozását, értelmezését jelenti. Itt
az  egyik  legfontosabb  kérdés,  hogy  egyáltalán  mi  az,  amit  keresünk  a  képen  (mi  a
vizsgálódásunk  célja),  azért,  hogy bizonyos  feladatok  megoldását  támogassuk.  Ugyanis  a
bennünket környező világ bonyolult, tehát teljességében nem vizsgálható. Ezért modellt kell
alkotni valamilyen megfontolásokkal. Ha ezek a megfontolások, és az ez alapján kialakított
modellek  tévesek,  akkor  bármit  értékelünk  ki,  nem  érhetünk  el  eredményt.  Lefordítva  a
szűken vett fotóinterpretációra, az egyszerűsített vizsgálatok cél-objektumainak, jelenségeinek
reprezentálni kell a modellt (az egyszerűsített valóságot). Ennek a modellnek a leírása szintén
többféle  lehet.  Leggyakrabban a viszonylag bonyolult  természeti  és antropogén formákból
vezethető  le  (pl.  szennyeződések,  erdőfelületek  állapota,  talajsebek,  füst,  stb.).  A képek
értelmezésének  jelentős  része  megmarad  az  ilyen  típusú  modelleknél,  mivel  ezek
egyértelműen utalnak a valós világra,  igaz, hogy a használt  modell  mindenképpen nagyon
egyszerű.  Igazából  a  modell-meghatározás  leghatásosabb  az  úgynevezett  indikátorok
segítségével (talajelváltozások, nedvességi anomáliák stb.). Ekkor ugyanis olyan jelenségek
bevonására is lehetőség van, amelyek reprezentációs foka magas, igaz, hogy közvetlenül nem
értelmezhetők (földalatti objektumok), míg az indikátorok jól azonosíthatók. Igaz, hogy sok
háttértudás szükséges alkalmazásukhoz.

A további lépés ezek után annak eldöntése, hogy most már mit keresünk konkrétan a képen.
Meglehetősen  sok  háttérinformáció  alapján  lehet  erre  a  kérdésre  válaszolni,  hiszen
tulajdonképpen a kérdés az, hogy hogyan néz ki a képen, amit keresünk. Tehát az objektum-
és  jelenség-meghatározáskor  először  is  a  jelenségek  közötti  kapcsolatokat  kell  definiálni.
Fotóinterpretációnál  akkor  van  nehezen  megoldható  kérdés  eszerint,  amikor  sehogy  sem
látszik az, amit keresünk. Végül megjegyzendő, hogy a modellalkotás természetesen függ az
adatgyűjtési lehetőségektől (milyen filmanyag, mikor készült, stb.). 

Összegezve egy nagy kiterjedésű, összetett felszínű térség számára kialakított térinformatikai 
rendszer adatfeltöltésének lehetséges módszereit, az alábbiakat kell megfontolni:

 Az adatgyűjtés menete mindenképpen úgynevezett irodai előkészítéssel történik,
ami  a  rendelkezésre  álló  írott  és  térképi  információk  összegyűjtését,  első
értékelését jelenti

 Minden további lépés alapeszköze a távérzékelés (és a képfeldolgozás), részben az
adathiány, részben a területek nagysága miatt.

 A  második  lépésben  részben  az  egész  terület,  részben  az  adatgyűjtés  által
lehatárolt  térségek  áttekintő  vizsgálata  szükséges,  részben  új  adatok



meghatározása  céljából,  részben  pedig  a  nagy  területeket  érintő  földrajzi
változások  kimutatására.  Ezeket  természetszerűleg  közepes  és  nagyfelbontású
űrfelvételekkel oldhatjuk meg.

 A  következőkben  a  nagyfelbontású  légifényképek  interpretációs  feldolgozása
következhet, különös tekintettel az úgynevezett archív anyagokra, mivel ezek az
érintett  (korábbi)  időszakokra  részletesebb  és  geometriailag  pontos
információkat szolgáltathatnak.

  Végül a felszíni és földalatti objektumok felderítéséhez, kiértékeléséhez, illetve
pontos térképészeti  lokalizálásához megfelelő szakismeretek szükségesek, azért,
hogy  a  vizsgált  objektumokra,  jelenségekre  utaló  képi  jeleket  egyáltalán
felismerjük és értelmezni tudjuk. 


