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A téma jelentősége
A vegetáció monitorozása

A globális klímaváltozás vizsgálatának 
egyik jelentős eszköze (aszály, szélsőséges 
események)

Jelentősége egyre nő a mezőgazdaságban. 
Igény a várható hozam becslésére  → 
nemzetgazdasági érdekek, profitmaximalizálás.

A nagy területek felmérése nehézkes → 
Távérzékeléses eljárások előretörése



A távérzékelésről
Nagy előnye, hogy az adatok

Nagy területekről
Rendszeresen
Gyorsan

Rendelkezésre állnak. Emellett költséghatékony 
eljárás, bizonyos adatok ingyenesen is elérhetőek.

Fő kérdés: Mi módon lehetne bevonni a 
geostacionárius pályán keringő műholdakat a 
növénytakaró vizsgálatába?



Célkitűzések
Definiálni az adott napra jellemző VI értéket

Alkalmas e a növénytakaró kvantitatív 
vizsgálatára?

Megvizsgálni, hogy összekalibrálható e az 
aznapi MODIS adatokkal

Kalibrált SEVIRI adatsor vizsgálata
Kiegészíthető vele a hiányos MODIS adatsor?

Megnézni, hogy alkalmasak e a SEVIRI adatok 
kisebb területek vizsgálatához



A műholdas 
növényvizsgálatok elve



Néhány felszíni elem  
jellegzetes reflektancia 

menete



A műholdakról
EUMETSAT Meteosat műholdak (Meteosat – 
10) Geostacionárius pálya – 15 percenkénti 
mintavétel

SEVIRI → 12 spektrális sávban.
 1. csatorna: 560 nm – 710 nm (RED)
 2. csatorna 740 nm – 880 nm (NIR)

Felbontás (Nadír) 3 km (1-11) 1km (12.)
NASA EOS műholdak (Terra, Aqua)
Napszinkron pálya – mintavétel akár napi 
rendszerességgel

MODIS → 36 spektrális sávban
Felbontás (Nadír) 250 m (1-2) 500 m (3-7) 1000 m 

(8-36)
 1. csatorna 620 nm – 670 nm (RED)
 2. csatorna 841 nm – 876 nm (NIR)



Meteosat előnyei, 
hátrányai

Előnyök Hátrányok

Mintavétel 15 percenként Szélesebb spektrumú csatornák

Fix műhold zenit szög Lapos, 31o rálátási szög

Nagy távolság – gyengébb 
felbontás

Erősebben érvényesülő légköri 
zavarás

→ A hátrányok potenciálisan korrigálhatóak 
lehetnek megfelelő légköri korrekcióval, 
kalibrációval.



A vizsgált terület



A 2010. éves NDVI menet 
(MODIS)



Az adott napra jellemző 
SEVIRI NDVI érték 

kiválasztása



A választás indoklása

A legmarkánsabb zavaró tényezőnek a felhőborítottság bizonyult, 
azonban nem elég csak ez alapján megválasztani a napi értéket.



Lineáris összefüggés 
megállapítása a két műhold 

adatai között (2010)

r=0,915



Hiányzó MODIS adatok 
pótlása Korrigált SEVIRI 

értékekkel (2010)



Kis területek vizsgálata 
SEVIRI adatok alapján

Jól kivehető a 2011 évi aszály hatása az NDVI értékek 
lefutásából.



Célkitűzések teljesülése
Definiálni az adott napra jellemző VI értéket

Alkalmas e a növénytakaró kvantitatív 
vizsgálatára?

→ Önmagában nem

Megvizsgálni, hogy összekalibrálható e az 
aznapi MODIS adatokkal

Kalibrált SEVIRI adatsor vizsgálata
Kiegészíthető vele a hiányos MODIS adatsor?

Megnézni, hogy alkalmasak e a SEVIRI adatok 
kisebb területek vizsgálatához



Összefoglalás
Mi módon lehetne bevonni a geostacionárius pályán 
keringő műholdakat a növénytakaró vizsgálatába?

→ Önmagukban nem igazán tűnnek alkalmasnak ilyen 
vizsgálatokra
→ A MODIS adatsorokban található hiányok pótlására lehet mód
→Kisebb területeknél megfigyelhetőek a jellegzetességek a 
lefutásban.

Kutatás folytatásának lehetőségei: Egy jó korrekciós 
modellre lenne szükség!



Köszönöm megtisztelő
 figyelmüket!

Köszönetnyilvánítás:
Dr. Bognár Péter
Pásztor Szilárd
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