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Az üveghutai telephely kutatásának egyik módszereként űrfelvételek digitális feldolgozását végeztük el. A feldolgozás eredményeként 
a vonalas elemeket kimutattuk, azok statisztikai elemzését elvégeztük.

Az űrfelvételek digitális feldolgozása földtani szempontok alapján a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet fejlesztési té
mája. A cikkben röviden ismertetjük az eredményeket, az eljárás lépéseit, gyakorlati megvalósítását.

1. Bevezetés

1996- ban a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet (ELGI) Légigeofizikai és Távérzékelési Csoportja 
Udvari és Üveghuta környezetének digitális űrfotóelemzé- 
sét végezte el a kis és közepes radioaktivitású hulladékok el
helyezésére szolgáló potenciális telephelyek felderítése 
keretén belül. A kitűzött feladat műholdfelvétel alapján a 
hosszan elnyúló, vonalas elemek (lineamensek) kiemelése 
volt az Üh-1 fúrás 15 km-es környezetében. Az eredménye
ket jelentésben (B o d r o g i  et al. 1996) dokumentáltuk.

A munka elvégzésére egy hónap állt rendelkezésre. A fel
dolgozás alapjául szolgáló 1995. július 2-i SPOT P űrfelvé-. 
telt a Földmérési és Távérzékelési Intézettől szereztük be.

1997- ben az üveghutai telephelykutatás keretében elvé
geztük az 1996-ban meghatározott lineamensek terepi ellen
őrzését, a vonalak csoportosítását. Az eredményeket újabb 
jelentésben (B o d r o g i , G u l y á s  1997) foglaltuk össze.

A távérzékelési munka céljának tekintettük továbbá a li
neamensek meghatározásával egy — a párhuzamosan futó 
egyéb kutatási módszerek eredményeitől -  független adat- 
rendszer létrehozását.

Az alábbiakban először az alkalmazott módszert, ezu
tán a kapott eredményeket ismertetjük, végül összefoglalást 
adunk.

2. Módszer

A munka során hangsúlyt fektettünk a korszerű feldol
gozási eljárások alkalmazására. Az alkalmazott digitális fel- 
dolgozási rendszer — melyet az ELGI-ben dolgoztunk ki — 
a hagyományos vizuális, kiértékelési eljárásokhoz képest 
jelentősen csökkentette a lineamenskijelölés szubjektív jel
legét. Az alábbiakban az alkalmazott eljárás lépéseit rövi
den ismertetjük. Először a vonalkijelölés, utána az iránysta- 
tiszika módszereiről szólunk.

2.1. A vonalkijelölés módszerei

Az űrfotón első lépésben javításokat hajtottunk végre a 
feldolgozást zavaró képhibák (sávosság) eltüntetésére. A 
javított, majd geometriailag transzformált (felkoordinátá
zott) űrfotó képezte a további vizsgálatok alapját (1. ábra). 
A módszertan minden további lépése arra irányul, hogy a 
vonalas, vonalassá összeálló elemeket kiemeljük az egyéb 
információk közül. A hagyományos fotóértelmezésen felül 
alapvető célunk volt, hogy a vonalak kijelölésénél minél 
inkább kerüljük a szubjektív elemeket és a lehetőségeinken 
belül automatizáljuk a folyamatot. Ennek érdekében 
szűrési eljárások sorozatát alkalmaztuk, automatikus, fél
automatikus és manuális vonalkijelölés előkészítésére.

Az automatikus vonalkijelölési eljárás automatikusan 
számolja a világosságkód (az adott felület fényvisszaverő 
képességének jellemzésére meghatározott érték) horizontá
lis gradiensének irányát. Az eredmény egy raszter, amely az 
eredeti kép minden pontján egy dőlésértéket tartalmaz. Az 
eljárást trendvizsgálatnak, az eredményt trendképnek 
nevezzük. Az értelmező, alkalmasan megválasztott színtáb
la segítségével tetszőleges dőlésirányokat jelenít meg.

A 2. ábrán egy részterület trendképét mutatjuk be.
A félautomatikus vonalkijelölés eljárási folyamatában az 

űrfotókon olyan automatikus eljárásokat hajtunk végre, 
melyek célja a vonalas jellegű elemek kiemelése. Azonban 
ilyenkor valamennyi vonalas szerkezet megjelenik, olyanok 
is, amelyek a vizsgálat szempontjából zajnak tekintendők 
(pl. lakott terület utcahálózata), ezért szükségessé válik a 
vonalas elemek vágása, pl. a túl rövid vonalak kiszűrése. A 
szűréshez a feldolgozó állít be korlátokat, ezért nevezzük 
félautomatikusnak ezt az eljárást. A folyamat lépései:

1. Élkiemelés: az elmosódottság csökkentésére, a hatá
rok kiemelése.

2. Élkitűzés:
— irányfüggetlen: valamennyi vonalas elem kiemelése,
— irányfuggő: egy adott irányba eső vonalak kiemelése.



3. Rasztervágás: a raszteres, pontszerű, zajnak tekinthe
tő információk levágása (3. ábra).

4. Vektorizálás: a raszteresen látható vonalas elemek 
valódi vonallá tétele.

5. Vektorvágás: a túl rövid (pl. a települések úthálózata), 
illetve a túl hosszú (vasút, út), vagy egyéb, nyilvánvaló
an mesterséges eredetű vonalak kihagyása (4. ábra).

A manuális vonalkijelölési eljárás a hagyományos fotó
értelmezést foglalja magába, annyi módosítással, hogy az 
értelmezésbe az alapképen felül valamennyi eljárás eredmé
nyét, az automatikus és félautomatikus vonalkijelölés, vala
mennyi származtatott és számított, képi és statisztikai ered
ményt bevontuk. A képek textúrájában történt váltási zóná
kat is figyelembe véve határoztuk meg a területen a jellem
ző vonalakat. Azokat a vonalakat jelöltük meg, amelyek több 
részeredmény képén is felfedezhetők voltak. Megjegyezzük, 
hogy az eredmény sok esetben nem a szűrések során kie
melt vonalakat tartalmazza, hanem a szúrt képen jól látha
tó texturális váltásokat, például sűrű rövid vonalakat tartal
mazó és vonalmentes területek határát mutatja.

2.2. Irány statisztikai vizsgálatok

A statisztikai vizsgálatok célja a vonalrendszerek terüle
ti csoportosítása, a vonalak áttekinthetőségének növelése 
volt. Az alkalmazott program, a vektoros adatállományok 
statisztikai feldolgozására, az ELGI-ben készült. A prog
ram megfelelő paraméterezéssel futtatva meghatározza a 
kutatási területen a lineamensek hossz szerinti eloszlását. 
Az eljárás lényege az, hogy a területet tetszőleges méretű 
négyzetekre osztva, azok megválasztott környezetében vizs
gáljuk a vonalak eloszlását. Az eredmény egy raszterkép, 
amely képpontonként, az adott pixel meghatározott környe
zetébe eső vonalak összhosszát adja meg (5. ábra).

3. Eredmények

A digitális űrfelvételek értelmezésének eredményeként 
21 db vonalat jelöltünk ki több mint 200 km hosszban (6. 
ábra). A vonalakat egyedi számozással láttuk el, és egyedi
leg minősítettük.

Az eredmények szempontjából nem érdektelen, hogy a 
SPOT P felvétel — amely alapján a lineamensek kijelölése 
történt — nyári időszakban készült, ami azt jelenti, hogy 
számos jelenséget eltakart a vegetáció. Ugyanez volt a 
helyzet a terepi ellenőrzés során, 1997. szeptember végén. 
Az adott feladatok megoldásához ideális — tiszta időben, 
vegetáció- és hómentes időszakban készült -  felvétel az 
archívumokban nem volt elérhető, ezért a létező felvételek 
közül választottuk ki azt, amelyik közelíti az optimális 
állapotot. A távérzékelési adatok alapján megszerkesztett 
lineamensek az adatok természetéből adódóan nem csak 
tektonikai vonalakhoz kötődhetnek. A lineamensek eseten
ként ténylegesen elnyúlt jelenségek, más esetekben amorf 
jelenségek vonal menti láncolatai. A nyilvánvalóan mester
séges hatásokhoz köthető manuális vonalakat az eredmény

térképen nem ábrázoltuk, annak ellenére, hogy földtani 
kapcsolatuk nem zárható ki. Az ábrázolt vonalakon túlme
nően, új szempontok alapján továbbiak jelölhetők ki.

Megvizsgáltuk, hogy milyen jelenséghez köthető egy-egy 
vonal, vagy annak egy szakasza. Megnéztük, hogy a rendel
kezésünkre álló térképek alapján mely vonalak köthetők is
mert földtani, domborzati, síkrajzi objektumhoz ( 7. ábra, A). 
Végül az addig be nem sorolt vonalakat terepbejárás során 
csoportosítottuk (7. ábra, B).

A 21 db lineamenst ily módon a következő osztályokba 
soroltuk:

— Földtani eredetű vonal (2): a földtani térképen 
(F orgó et al. 1966) képződményhatárral vagy törés
sel egybeeső vonal.

— Domborzati eredetű vonal (3, 6, 7, 8): a topográfiai 
térképen jól látható elemek (hátak, gerincek, völ
gyek, horhosok, mélyutak, tereplépcsők), valamint a 
térképeken méretük miatt nem látható, de terepen 
érzékelhető, kisebb amplitúdójú elemek hatásaként 
magyarázható vonalak, vonalszakaszok. A 7 szimbó
lummal ábrázoltuk azokat a pontokat, ahol egy mor
fológiai elem tengelye oldalirányban eltolódott a 
vonal mentén, 8 szimbólummal a morfológia hirtelen 
váltását, pl. leszakadást jeleztünk.

— Talajelszíneződéshez, talajminőség-változáshoz köthető 
vonal (9): indokoltnak tartottuk ezeket elkülöníteni 
amiatt, hogy a terület nagy részén erdő- és mezőgaz
dasági művelés folyik, ennek hatását (talajlepusztu
lás, trágyázás, öntözés stb.) nem lehet figyelmen kivül 
hagyni.

— Növényzetből eredő változásokkal egybeeső vonal (10): 
ez az egyik legtágabb, egyben legnehezebben ellen
őrizhető osztály. A felvétel időpontja óta számos vál
tozás (erdőtelepítés, erdőirtás stb.) történt, feltéte
leztük, hogy a művelt területek méretében, elterjedé
sében ezek nem voltak nagyok.

— Mesterséges hatással magyarázható vonal (4, 11): ebbe 
az osztályba kerültek azok a vonalak, amelyek utak, 
vasutak, épületegyüttesek, települések, felszíni vagy 
föld alatti vezetékek stb. hatásaként jelentek meg.

— Nem minősített vonal (5): amelyhez a rendelkezésünk
re álló információk alapján nem találtunk magyará
zatot.

Az osztályozás során — amennyiben egy vonal vagy an
nak valamely szakasza több osztályba is kerülhetett -  a 
fenti sorrend szerint minősítettünk. Vagyis ha egy szakasz a 
földtani térképen látható képződményhatárhoz is, és egy 
úthoz is köthető, akkor földtani eredetűnek minősítettük.

Az osztályozás eredménye a 7. ábrán látható.
Az félautomatikus vonalmeghatározásból készült vonalak 

iránystatisztikai vizsgálata alapján a jellemző irány 350-170°. 
Alárendelten megjelenik a 70-250°-os és a 10-190°-os 
irány (8. ábra). Ezen értékeket az irányfuggetlen szűrésekkel 
meghatározott, 100 m-nél hosszabb vonalak rózsadiagram
ja alapján határoztuk meg.

Ugyanezen az adathalmazon vizsgáltuk a vonalak hossz 
szerinti eloszlását (5. ábra). A SPOT P felvétel feldolgozá-



sával nyert adatok alapján a terület középső és Ny-i része 
vonalszegény. A DK-i területrész jellemezhető a legtöbb 
vonallal.

Az Üh-1 fúrás vonalszegény környezetének részlete
sebb vizsgálatára alkalmas az iránygradiens vizsgálatok 
eredményeképpen kapott trendkép (2. ábra).

A felsorolt eredményeken túlmenően a feldolgozási 
részeredmények megfelelő adatrendszert képeznek a továb
bi részletesebb földtani vizsgálatokhoz.

4. Összefoglalás

A távérzékelési munkák során kijelöltük a legjellemzőbb 
lineamenseket, és egyenként minősítettük azokat. Meghatá
roztuk az automatikus eljárásokkal kijelölt vonalak irányel
oszlását. A vonalak hossz és irány szerinti vizsgálatával a- 
zok területi eloszlását határoztuk meg. A feldolgozási mun
kák ezen eredményei más vizsgálati módszerektől független 
adatrendszert alkotnak, amely a telephely környezetének 
tektonikai, neotektonikai elemzésében más földtani és geo
fizikai adatrendszerekhez hasonlóan használható fel. Ered
ménynek tekintjük az intézeti módszertani munkák, új eljá
rások földtani, gyakorlati alkalmazását.


