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A sajtóban a  napokban nyilatkozó szakemberek véleménye meglehetősen vegyes.  A 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fotogrammetria és Térinformatika 
Tanszékének  munkatársai  már  hosszú  múltra  visszatekintő  tapasztalatokkal 
rendelkeznek a környezeti monitoring és a távérzékelés területén.

Az egy hete bekövetkezett katasztrófa helyszíne már régóta, körülbelül a 80-as évektől 
fogva vizsgálat tárgyát képezi. Munkatársaink igyekeztek a kor legkorszerűbb eszközeit 
felhasználva  dokumentálni,  hogy  milyen  hatással  van/lehet  egy  ilyen  méretű  ipari 
létesítmény a környezetre. Felhasználtak fekete-fehér, színes és hamisszínes infravörös 
felvételeket,  hogy a növényzet és a környezet minden apró változását észre lehessen 
venni.  Az  űrtechnika  fejlődésével  aztán  műhold  felvételek  segítségével  folytatták  a 
vizsgálatokat.  A  manapság  elérhető  nagyfelbontású  űrfelvételek  kiértékelése  és 
elemzése  is  megkezdődött.  A kutatók megállapították a terület  eredeti  borítottságát, 
fedettségét,  köztük  azokat  a  terepi  kategóriákat,  melyek  a  hasonló  mérnöki 
létesítmények szempontjából kulcsfontosságúk lehetnek: például a vízfolyások, elöntött 
és mocsaras területek.

A gyors vizuális kiértékeléshez már a hétköznapi használatban ismert Google Earth-ből 
is lehet hivatkozásokat találni, az alábbi kép a katasztrófa előtt és után készült állapotot 
hasonlítja össze:



Az ilyen  típusú felvételek  egzakt  kiértékelésével  tanszékünk is  igyekszik  az  érintett 
terület  nagyságát,  a  kár  súlyosságát  megállapítani.  Természetesen  az  interpretációt 
követően,  illetve  azzal  egyidejűleg  más  szakterületek  (geotechnika,  mérnökgeológia, 
hidrológia stb.) szakembereivel kell a terepen további vizsgálatokat folytatni.

A távérzékelés fejlődésével további módszerek szerencsés alkalmazására is sor kerülhet. 
A levegőből végzett lézerszkennelés (lidar) szintén említésre került a hírekben. Ennek a 
technológiának a felhasználásával rendkívül gyors, homogén pontosságú adatnyerésre 
kínálkozik  lehetőség,  mégpedig  a  bekövetkezett  katasztrófa  területi  érintettsége  és 
esetleges további veszélyeztetettség szempontjából. A lézerszkenneléssel a terület 3D-s 
modellje  állítható  elő  rendkívül  gyorsan,  amely  a  növényzetről,  például  érintett 
erdőkről  is  ad  információt.  Az  árhullám  számításának  mérnöki  modelljéhez  ez  a 
felmérés  rendkívüli  jelentőséggel  bír,  mivel  a  topográfiai  térképek  domborzati 
tartalmából levezetett digitális állományok csak szűrten tárolják az információt, például 
a vasúti töltések és hasonló vonalas létesítmények magassági adatait nem tartalmazzák, 
a  lézeres  terepmérés  viszont  szinte  azonnal  szolgáltatja  ezeket  az  adatokat.  A 
lézerszkenneléssel  szemben  elvárt  pontosság  deciméteres  nagyságrendű  (ez  a 
magassági  és  a  helyzeti  pontosságra  is  egyaránt  igaz),  a  felmérési  sűrűség  akár 
négyzetméterenként  20  pont  is  lehet.  A terepről  egyidejűleg  készült  fényképek  és  a 
domborzatmodell  együttes felhasználásával tematikusan kiértékelhető színes ortofotó 
készíthető.  Természetesen  a  lézerszkenneléssel  nyert  adathalmaz  feldolgozására  is 
megfelelő  szakértelemmel  rendelkező  munkatársakat  kell  választani  (nem  amatőr 
felhasználásra érett jelenleg a technológia).



A  hírekben  említés  történt  a  több  hullámhossz  tartományban  működő,  ún. 
hiperspektrális  felvevőkről.  Ezen  berendezések  segítségével  –  hangsúlyozva  a 
megfelelő szakértelmet – megállapíthatók a felszínről a műszerbe érkezett jel alapján a 
felszínelem  anyagjellemzői.  A  műszer  az  optikai  tartományban  működik,  a  „földbe 
látás”  képességével  persze  sajnos  nem  rendelkezik.  (A  térszín  alatti  jelenségekre, 
folyamatokra  gyakran  csak  következtetni  lehet  bizonyos  megfigyelések  alapján,  így 
egyes  növényfajok  megléte  vagy  éppen  hiánya,  vagy  hasonlóan  bizonyos  ásványok 
vagy  más  anyagok  megjelenése  alapján.)  Hasonlóképpen  említhetők  a  hőkamerák, 
melyek  a  terület  hőmérsékleti  viszonyairól  adnak  képet,  s  tesznek  lehetővé 
következtetéseket az ott zajló (esetleges térszín alatti) folyamatokra. Szélső pontosságú 
geometriai  helyzet  meghatározásra  nem  alkalmasak.  Ellentétben,  ezekkel  az 
eszközökkel, mint például  az orvosi gyakorlatban használt röntgen berendezésekkel, 
alaktani sajátosságokat nem lehetséges érzékelni, leképezni.
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