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Műholdképfalat avattak a Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéken
2017. november 09.

A méretét és kivitelezését tekintve is egyedülálló műholdképfalat avattak a Szegedi Tudományegyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékén.
A művészi alkotásként is értelmezhető 15 négyzetméteres mozaik óriási részletességgel mutatja be Magyarország tájait, folyóit és településeit.
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Kovács Ferenc adjunktus, a műholdképfal alkotója elmondta, az 5x3 méteres óriásmozaik létrehozását az Európai Űrügynökség Sentinel műholdcsaládjának
működése tette lehetővé. A 2014-2015 óta folyamatosan bővülő és ingyenesen elérhető adatbázis nagyon jelentős változást hozott a távérzékelésben. Az
Európai Űrügynökség 2030-ig folytatja a Sentinel programot, a közelmúltban éppen az 5-ös sorszámú műholdat bocsátották föl, amely a levegőminőségről
szolgáltat majd részletes adatokat. A Sentinel 2-es sorszámot viselő műholdpár képeinek térbeli felbontása lényegesen jobb a korábbi felvételeknél: már a
10x10 méteres objektumok – így például a dunai hajók – is jó eséllyel azonosíthatók. Ráadásul a műholdak legrosszabb esetben is ötnaponta új felvételt
készítenek egy adott területről, a változások is jól nyomon követhetők, illetve könnyebb felhőmentes képeket találni.
 

A látható fény mellett az infravörös tartományban is készülnek képek, a felvételeket összesen 13 hullámhosszsávban rögzítik, így jóval több információ
olvasható ki az adatbázisból, például a növényzetről, a talajnedvességről, a beépítettség jellegéről vagy más földrajzi jelenségekről. A 15 egy négyzetméteres
mozaik egy kivételével mindegyike hamisszínes ábrázolás, vagyis a piros, zöld vagy kék színnel valamelyik közeli, távoli infravörös vagy éppen – a vegetációról
fontos információkat adó – vörös él (red edge) hullámhossztartományt jelenítik meg. A mozaikok között kisebb nagyobb átfedés van, így egy-egy terület égi
képe alapján tanulmányozható az évszakok változása és az ábrázolásmódokból fakadó eltérés.
 
A műholdfal a Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék folyosóján szabadon megtekinthető, de előzetes egyeztetés után akár be is mutatják azt az
érdeklődőknek – mondta Kovács Ferenc.

SZTEinfo
 

Cikk nyomtatás  Link küldés   Tweet  

Tetszik 0

Tetszik 0

Kövess minket!

Az ismerőseid közül te lehetsz
az első, akinek ez tetszik.

Szegedi E…
4,1 ezer kedvelés

Tetszik az oldal

http://www.u-szeged.hu/hirportal
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/hirarchivum
http://www.u-szeged.hu/sztehirek/hirarchivum/2017-november
javascript:%20window.print();
javascript:%20void(0);
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2017-november%2Fmuholdkepfalat-avattak&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Szegedi%20Tudom%C3%A1nyegyetem%20%7C%20M%C5%B1holdk%C3%A9pfalat%20avattak%20a%20Term%C3%A9szetf%C3%B6ldrajzi%20%C3%A9s%20Geoinformatikai%20Tansz%C3%A9ken&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2017-november%2Fmuholdkepfalat-avattak
javascript:%20window.print();
javascript:%20void(0);
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2017-november%2Fmuholdkepfalat-avattak&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Szegedi%20Tudom%C3%A1nyegyetem%20%7C%20M%C5%B1holdk%C3%A9pfalat%20avattak%20a%20Term%C3%A9szetf%C3%B6ldrajzi%20%C3%A9s%20Geoinformatikai%20Tansz%C3%A9ken&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.u-szeged.hu%2Fsztehirek%2F2017-november%2Fmuholdkepfalat-avattak
https://www.facebook.com/people/Sziszi-Angyal/100019843300666
https://www.facebook.com/anna.miletin
https://www.facebook.com/people/L%C3%A1szl%C3%B3-Nagy/100003191018751
https://www.facebook.com/anna.odrobinane
https://www.facebook.com/SZTE.Hirek/
https://www.facebook.com/SZTE.Hirek/
https://www.facebook.com/SZTE.Hirek/

