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15 darab egy négyzetméteres képből rakták ki
Magyarországot a földrajz tanszék folyosóján - a
végeredmény nem csak jól néz ki, hanem sokat el is árul
a kutatóknak.

Az SZTE földrajz tanszékének folyosóján néhány határ menti területet kivéve
egész Magyarország látható műholdképeken. A 15 darab egy négyzetméteres
képből kirakott ország nemcsak absztrakt művészeti alkotás benyomását
keltheti, hanem nagyon sok információval szolgál a kutatóknak, mondta el
Kovács Ferenc adjunktus. 
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CÍMOLDAL  SZEGED HÍREI > MŰHOLDKÉPEKEN LÁTHATÓ AZ ORSZÁG AZ EGYETEM FALÁN

Műholdképeken látható az ország az
egyetem falán
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 203

Antik kézi csomózású
gyapjú Ima szőnyeg
163cm x116 cm.1 ft!

NMÁ!

2 100 Ft  

Bosch akkumulátoros
fúró-csavarozó
kofferben 1 Ft

3 700 Ft  
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Népszerű

Kukán talált
pénztárcát, lopott
belőle - lebuktatta a
tér�gyelő

Térkép: Hány nő és
fér� dohányzik
Európában?

Elkóborolt lovat
csaptak el a
Sándorfalvi úton -
fotók

Az ügybuzgók
szülőin is az első
padban ülnek

Autóból is �gyel a
Nagy Testvér -
erősebb bizonyíték
lehet egy fedélzeti
kamerafelvétel,
mint egy
tanúvallomás

Ezt nem fogja
elhinni! Ennyit
mutatott tavaly
ilyenkor a hőmérő -
amikor rendes tél
volt - fotók
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24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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Az Európai Űrügynökség Sentinel 2 műholdjának képei az Egyetem utcai épület
első emeletének falán láthatók – maga a Sentinel műholdcsalád új korszakot
nyitott a földrajzosoknak is, árulta el az alkotó, Kovács Ferenc a szerdai
bemutató során. 
 

 
A parcellaméretek különbsége alapján könnyen megrajzolható a román–
magyar és a magyar–osztrák határ is. A nagy felbontásnak köszönhetően a
Duna-Tisza közéről készült nyári felvételen még az erdőtűz füstje is látható a
képen. 
 

A színkavalkád annak köszönhető, hogy a műholdak infravörös tartományban
is képesek érzékelni: a 15 kép közül egyetlen látható valós színekben, a többi

Fotók: Frank Yvette

A hatalmas, terrabyte-okban mérhető adatmennyiségből számos
információt kiolvashatnak a növényzetről, a talaj víztartalmáról, egy
terület beépítettségéről. A kiállított képeken például különösen élesen
elválik a Nyírség homokterülete a Hajdúságtól a vízkülönbség miatt.

“
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Kisalfold.hu ajánlja

Ausztriától üldözték Komárom megyéig
a lopott fekete BMW-vel menekülő
társaságot

Szolgáltatások

Cookie/süti kezelés
Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló
szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Tudjon meg többet...
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emberi szemmel nem látható adatokat mutat. A legrégebben készült felvétel
2015. júliusi, a legújabb idén májusi – egy térképen látható minden évszak, ha
a dátumokat �gyeljük. A műholdképeket az egyetemi épület nyitvatartása alatt
lehet megnézni. 
 
 

Témák: földrajz  műhold  SZTE

New Nintendo
3DS XL SNES
Edition

74 990 Ft
59 990 Ft

Star Shower
lézerfény
dekoráció (WS
Teleshop)

19 990 Ft
14 990 Ft
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

 Műholdképeken látható az ország az egyetem falán

0 megosztás

 

0 hozzászólás

Megosztom a cikket Hozzászólok a cikkhez
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A címoldal témái

Még több ingatlan »

KIADÓ

Szeged Belváros,
Szeged, ingatlan,
eladó, lakás, 60 m2,
18.390.000 Ft
Részletek »

Felsőváros, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 60 m2,
12.990.000 Ft
Részletek »

  

ELADÓ

Déliapró

Még több apróhirdetés »

Autó, Használt autó

Albérlet, Lakás, Családi ház

Számítástechnika, Mobil

Háztartási gépek

Mezőgazdasági gépek, Szerszámok

Állat, növény

Utazás, üdülés

Társkeresés

Csongrád megyei állások

Csongrád megyei állások »

Kézbesítő, Hódmezővásárhely

Zöldségcsomagoló, Szeged

Anyagmozgató, Szeged

Operátor, Szeged

Villanyszerelő, Szeged

Traktoros, karbantartó, Szeged

Szegedi programok

"A francia szellem" - egy szegedi könyvtár
polcain

2018. 01. 11. | kultúra

"Válogatás Kass János
gyermekkönyv
illusztrációiból"

2018. 01. 11. | kultúra

http://www.delmagyar.hu/cimke/foldrajz/
http://www.delmagyar.hu/cimke/muhold/
http://www.delmagyar.hu/cimke/szte/
http://www.lealkudtuk.hu/new-nintendo-3ds-xl-snes-edition-1624861101?bannersource=lapcom&bs1=delmagyar
http://www.lealkudtuk.hu/new-nintendo-3ds-xl-snes-edition-1624861101?bannersource=lapcom&bs1=delmagyar
http://www.lealkudtuk.hu/star-shower-lezerfeny-dekoracio-ws-teleshop-1624637190?bannersource=lapcom&bs1=delmagyar
http://www.lealkudtuk.hu/star-shower-lezerfeny-dekoracio-ws-teleshop-1624637190?bannersource=lapcom&bs1=delmagyar
https://www.facebook.com/delmagyar/posts/1770750986268500
https://www.facebook.com/delmagyar/posts/1770750986268500
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/muholdkepeken_lathato_az_orszag_az_egyetem_falan/2538561/&title=M%C5%B1holdk%C3%A9peken+l%C3%A1that%C3%B3+az+orsz%C3%A1g+az+egyetem+fal%C3%A1n
https://www.facebook.com/delmagyar/posts/1770750986268500
http://ad.adverticum.net/C/2586189/5028091/502807500/1515659932924/www.delmagyar.hu/5028074?u=0000000
https://www.ingatlanbazar.hu/
https://www.ingatlanbazar.hu/
https://www.ingatlanbazar.hu/Szeged-Belvaros-Szeged-ingatlan-elado-lakas-teglalakas-60-m2-18390000-Ft/user-id-367165/ff4949bc-d646-11e7-8fc5-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
https://www.ingatlanbazar.hu/Szeged-Belvaros-Szeged-ingatlan-elado-lakas-teglalakas-60-m2-18390000-Ft/user-id-367165/ff4949bc-d646-11e7-8fc5-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
https://www.ingatlanbazar.hu/Szeged-Belvaros-Szeged-ingatlan-elado-lakas-teglalakas-60-m2-18390000-Ft/user-id-367165/ff4949bc-d646-11e7-8fc5-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
https://www.ingatlanbazar.hu/Felsovaros-Szeged-ingatlan-elado-lakas-teglalakas-60-m2-12990000-Ft/user-id-363607/bd64a32c-d4ba-11e7-8fc5-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
https://www.ingatlanbazar.hu/Felsovaros-Szeged-ingatlan-elado-lakas-teglalakas-60-m2-12990000-Ft/user-id-363607/bd64a32c-d4ba-11e7-8fc5-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
https://www.ingatlanbazar.hu/Felsovaros-Szeged-ingatlan-elado-lakas-teglalakas-60-m2-12990000-Ft/user-id-363607/bd64a32c-d4ba-11e7-8fc5-005056b3506b?utm_source=delmagyar.hu&utm_medium=ingatlanbox&utm_campaign=ingatlanbox
http://delmagyar.deliapro.hu/
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=15
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=7
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=3
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=2
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=26
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=25
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=44
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=46
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=45
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=54
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=58
http://delmagyar.deliapro.hu/kereses/?category_id=78
http://www.delmagyar.hu/allas
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/10112/kezbesito.html
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/10113/zoldsegcsomagolo.html
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/10114/anyagmozgato.html
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/10110/operator.html
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/10101/villanyszerelo.html
http://www.delmagyar.hu/allas/allashirdetes/10094/traktoros-karbantarto.html
http://www.delmagyar.hu/programok/
http://www.delmagyar.hu/programok/del-alfold/-amp-quot-a-francia-szellem-amp-quot-egy-szegedi-konyvtar-polcain/24027/
http://www.delmagyar.hu/programok/del-alfold/-amp-quot-valogatas-kass-janos-gyermekkonyv-illusztracioibol-amp-quot-/24099/

