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Teledetekcja
Teledetekcj zdefiniowa mo na jako proces zdalnego pozyskiwania informacji o
obiektach lub zjawiskach. Pozyskiwanie informacji w sposób zdalny oznacza, i badany
obiekt i badaj cy go sensor nie wchodz z sob w bezpo redni kontakt. Przykładem takiego
sensora mog by … ludzkie oczy. Za ich pomoc ka dy z nas pozyskuje informacj o
otoczeniu rejestruj c widzialne promieniowanie elektromagnetyczne odbijane od
znajduj cych si w polu widzenia obiektów. Przykład sensora nie teledetekcyjnego stanowi
mo e natomiast termometr – eby uzyska za jego pomoc informacj o temperaturze
musimy dotkn nim badanego obiektu, czyli wej z nim w kontakt.
Teledetekcja koncentruje si przede wszystkim na okre laniu cech jako ciowych
badanych obiektów, a wi c na odpowiedzi na pytania w rodzaju: co to jest?, jakie ma
własno ci?. Dane pozyskane w wyniku badania teledetekcyjnego posiada mog charakter
punktowy lub przestrzenny. Dane o charakterze przestrzennym posiadaj zazwyczaj posta
obrazu cyfrowego. Mamy wówczas do czynienia z tzw. teledetekcj obrazow .
Ogromna wi kszo sensorów teledetekcyjnych jako no nik informacji o badanym
obiekcie wykorzystuje promieniowanie elektromagnetyczne. Dla porz dku nale y w tym
miejscu zaznaczy , i istniej równie sensory działaj ce na innej zasadzie (np. sonary
rejestruj ce fale d wi kowe). Ze wzgl du na ródło pochodzenia rejestrowanego
promieniowania sensory dzieli si na dwie grupy: pasywne i aktywne. Sensory pasywne
rejestruj promieniowanie pochodz ce od istniej cych w rodowisku ródeł energii (np.
Sło ca). Sensory aktywne emituj własn energi , która wchodzi w interakcj z badanymi
obiektami i powraca z powrotem do sensora.
Termin promieniowanie elektromagnetyczne odnosi si
pr dko ci wiatła fal elektromagnetycznych o ró nej długo ci.

do poruszaj cych si

z

Spektrum promieniowania elektromagnetycznego

Jednak nie wszystkie długo ci fal znajduj zastosowanie w teledetekcji. Po pierwsze
dlatego, i nie wszystkie nios interesuj c nas informacj o obiektach. Ale równie dlatego,

i dla niektórych długo ci fal znaczna cz
promieniowania ulega absorpcji i/lub
rozproszeniu w atmosferze. Zakres promieniowania u ytecznego z punktu widzenia
teledetekcji zaczyna si wraz z pasmem promieniowania widzialnego i rozci ga poprzez
blisk i redni podczerwie , a do podczerwieni termalnej i dalej do zakresu promieniowania
mikrofalowego. Jednak i w tych zakresach stosowanie niektórych długo ci fal jest
ograniczone ze wzgl du na zakłócaj cy wpływ atmosfery.
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Zakresy spektralne promieniowania elektromagnetycznego wykorzystywane w teledetekcji

Promieniowanie elektromagnetyczne docieraj ce do obiektu wchodzi z nim w trzy
rodzaje interakcji – ulega odbiciu, absorpcji lub transmisji. Sensory teledetekcyjne rejestruj
zwykle promieniowanie odbite od badanych obiektów.

– współczynnik odbicia
– współczynnik absorpcji

– współczynnik transmisji
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+
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To, jaka cz
promieniowania ulega odbiciu, jaka absorpcji, a jaka transmisji zale y od
wła ciwo ci obiektu i długo ci fali promieniowania. Charakterystyka współczynnika odbicia
w zale no ci od długo ci fali stanowi tzw. krzyw spektraln .
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Przykłady krzywych spektralnych

U podstaw teledetekcji le y zało enie, i charakterystyki odbicia promieniowania
(krzywe spektralne) poszczególnych badanych obiektów wykazuj ró nice wystarczaj ce by
dokona ich rozró nienia. W praktyce jednak zagadnienie to okazało si nieco bardziej
zło one, gdy na charakter odpowiedzi spektralnych (odbicia promieniowania w
poszczególnych zakresach długo ci fal) badanych obiektów wpływaj ró ne czynniki. I tak
np. krzywe spektralne poszczególnych gatunków ro lin ró ni si mog w ró nych fazach
fenologicznych ich rozwoju czy ró nych porach roku, na krzywe spektralne gleby wpływa
stopie jej uwilgocenia, itp. Krzywe spektralne poszczególnych obiektów (materiałów,
substancji, itd.) oraz ich zmiany nast puj ce pod wpływem ró nych czynników mo emy
dokładnie bada w laboratorium lub w terenie przy u yciu przyrz dów zwanych
spektrometrami.

Ró nice krzywej spektralnej gleby spowodowane ró nym stopniem jej uwilgocenia

Obraz wielospektralny

Obraz kolorowy – zdj cie spektrostrefowe
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Wielko
promieniowania docieraj cego do sensora mo e by rejestrowana na
przestrzeni ró nych fragmentów spektrum elektromagnetycznego. Obraz jaki otrzymamy
zale y od sposobu tej rejestracji. Mo emy np. otrzyma obraz panchromatyczny rejestruj c
cało
promieniowania z zakresu widzialnego. Zró nicowanie promieniowania
zwizualizowa mo emy w takim przypadku przy u yciu skali szaro ci. Je li jednak
zastosujemy odpowiednie filtry, to to samo promieniowanie rozdzieli mo emy np. na trzy
składowe: niebiesk , zielon i czerwon . W takim przypadku otrzymamy obraz kolorowy,
który de facto składał si b dzie z trzech obrazów odpowiadaj cych poszczególnym zakresom
spektrum. Obraz taki mo emy ju nazwa obrazem wielospektralnym. Nazwa ta oznacza, i
składa si on z wielu (w tym przypadku trzech) obrazów składowych zarejestrowanych w
ró nych fragmentach spektrum elektromagnetycznego. Ilo obrazów składaj cych si na
obraz wielospektralny mo e by ró na w zale no ci od rodzaju sensora (skanera
wielospektralnego). Poszczególne obrazy składaj ce si na obraz wielospektralny, jak
równie zakresy promieniowania, w których zostały one zarejestrowane, nosz nazw
kanałów.

Przyczyna stosowania obrazów wielospektralnych:
charakterystyki spektralne niektórych obiektów
(np. ró nych gatunków drzew) ró ni si czasem
jedynie w niektórych (małych) fragmentach
spektrum (kanałach).
Odró nienie tych obiektów na obrazie
panchromatycznym lub nawet kolorowym jest
w zasadzie niemo liwe.
Wykrycie ró nicy w tym jednym kanale obrazu
wielospektralnego umo liwia rozró nienie
obiektów

Obrazy hiperspektralne, tak jak wielospektralne, składaj si z obrazów
zarejestrowanych w ró nych fragmentach spektrum. Ró nica polega na tym, i w przypadku
obrazu hiperspektralnego mamy do czynienia ze zdecydowanie wi ksz ilo ci kanałów (od
kilkudziesi ciu do kilkuset). Poszczególne kanały s znacznie g ciej rozmieszczone i
obejmuj niewielkie fragmenty spektrum elektromagnetycznego (10-20 nm).
Idea zobrazowa hiperspektralnych przedstawia si nast puj co. Im wi cej
zarejestrujemy kanałów tym wi cej b dziemy mie mo liwo ci wykrycia ró nic w
charakterze odbicia spektralnego badanych przez nas obiektów. Jednocze nie coraz bardziej
zbli a si b dziemy do kształtu rzeczywistych krzywych spektralnych tych obiektów. Je li
byliby my w stanie zarejestrowa odpowiednio wiele odpowiednio w skich fragmentów
spektrum, to mogliby my rozpoznawa obiekty poprzez porównanie zarejestrowanych
odpowiedzi spektralnych z krzywymi spektralnymi uzyskanymi z pomiarów
spektrometrycznych. Krzywe takie publikowane s w formie tzw. bibliotek spektralnych.

Dane teledetekcyjne pozyskane przez sensory obrazuj ce poddawane s ró norodnym
operacjom komputerowym, które okre lane s jako cyfrowe przetwarzanie obrazów. W
cyfrowym przetwarzaniu obrazów teledetekcyjnych wydzieli mo na cztery grupy działa :
- korekcje wst pne,
- wzmocnienie odwzorowania,
- klasyfikacj ,
- transformacje.
Korekcje wst pne maj na celu usuni cie zniekształce i zakłóce oraz kalibracj
obrazu. Operacje te zmierzaj do uzyskania obrazu stanowi cego mo liwie najwierniejsze
odwzorowanie obiektów na powierzchni Ziemi. Wzmocnienie odwzorowania polega na
przetwarzaniu obrazów w taki sposób, by zwi kszy ich wizualne walory interpretacyjne.

Klasyfikacja jest procesem, w którym interpretacja obrazów jest dokonywana w sposób
cz ciowo zautomatyzowany przy pomocy systemu komputerowego. I wreszcie transformacje
obrazu polegaj na poddaniu obrazów teledetekcyjnych przekształceniom przy u yciu formuł
matematycznych. W efekcie transformacji uzyskujemy nowy obraz lub zestaw obrazów,
zwykle o lepszych walorach interpretacyjnych dla jakiego okre lonego celu.
Wst pne korekcje obrazu podzieli mo na na korekcje radiometryczne i
geometryczne. Korekcje radiometryczne maj na celu zniwelowanie zakłóce wpływaj cych
na warto poziomu zarejestrowanej przez detektory energii promieniowania i usuni cie tych
zniekształce . Przede wszystkim chodzi w tym przypadku o zniekształcenia warto ci
rejestrowanego przez sensor promieniowania odbitego od obiektów na powierzchni Ziemi
wywołane istnieniem warstwy atmosfery pomi dzy powierzchni Ziemi i sensorem. W grupie
korekcji radiometrycznych mieszcz si równie operacje polegaj ce na usuni ciu bł dów
rejestracji wprowadzanych do zobrazowania przez poszczególne detektory skanera. Do grupy
tej zaliczy mo emy tak e procedury kalibracyjne polegaj ce na zamianie warto ci jasno ci
poszczególnych pikseli obrazu (b d cych w istocie bezwymiarowymi relatywnymi
warto ciami obijalno ci obiektów na powierzchni Ziemi) na warto ci wielko ci
promieniowania (radiancji).
Korekcje geometryczne polegaj na usuni ciu zniekształce obrazu wywołanych
ruchem sensora obrazuj cego oraz wpasowaniu obrazu w po dany z punktu widzenia
u ytkownika układ współrz dnych. Do grupy tej zalicza si równie ortorektyfikacj –
proces, w którym usuwane s dodatkowo zniekształcenia powodowane zmienn wysoko ci
terenu oraz wynikaj ce z geometrii odwzorowania.
Niezale nie od wprowadzania ró norodnych technik cyfrowych fundamentaln rol w
opracowywaniu zobrazowa teledetekcyjnych odgrywa wci interpretacja wizualna. Dlatego
du ego znaczenia nabieraj techniki przetwarzania obrazów polepszaj ce ich wizualne
warto ci interpretacyjne. Do podstawowych operacji tego rodzaju (czyli technik wzmacniania
odwzorowania) nale : wzmacnianie kontrastu, tworzenie kompozycji barwnych oraz filtracja
cyfrowa.
Satelitarne obrazy teledetekcyjne charakteryzuje zwykle niski kontrast. Wynika to z
faktu, i sensory teledtekcyjne projektuje si w taki sposób, by były zdolne obrazowa
obiekty o kra cowo odmiennych jasno ciach (np. bardzo ciemne du e obszary wodne i
bardzo jasne lodowce). W typowej scenie satelitarnej zwykle mamy do czynienia z o wiele
mniej dramatycznymi ró nicami jasno ci – st d niski kontrast. Wzmocnienie kontrastu obrazu
zwi ksza jego wizualn interpretacyjno , poniewa jednak wi e si z modyfikacj
oryginalnych zarejestrowanych jasno ci pikseli, obraz po tej operacji nie mo e by u ywany
w procesie klasyfikacji.

Obraz panchromatyczny z satelity Landsat7 przed i po operacji wzmocnienia kontrastu.

Z punktu widzenia interpretacji wizualnej obraz kolorowy niesie znacznie wi cej
informacji ni obrazy w skali szaro ci. Dlatego w teledetekcji stosuje si technik kompozycji
barwnych. Polega ona na tworzeniu obrazu kolorowego (RGB) z dowolnych trzech
składowych (kanałów) obrazu wielospektralnego. Kompozycja w barwach zbli onych do
naturalnych uzyskana zostanie jedynie w przypadku, gdy za czerwon składow RGB
podstawimy kanał czerwony obrazu wielospektralnego, za zielon – zielony i za niebiesk –
niebieski. W pozostałych przypadkach uzyskamy kompozycje w barwach fałszywych.
Zawsze jednak wizualizacja w kolorze ułatwi interpretacj obrazu wielospektralnego oraz
wychwycenie ró nic pomi dzy poszczególnymi kanałami.

Landsat7 – kompozycja z kanałów 123

Landsat7 – kompozycja z kanałów 234

Landsat7 – kompozycja z kanałów 154

Landsat7 – kompozycja z kanałów 457

Cyfrowe techniki filtracyjne mog by stosowane w odniesieniu do obrazów
teledetekcyjnych w ró nych celach, np. usuni cia nieostro ci, wykrycia i podkre lenia
kraw dzi.

Landsat7 – obraz panchromatyczny i efekt filtracji filtrem wzmacniaj cym kraw dzie

Klasyfikacja jest procesem, w którym interpretacja obrazów jest dokonywana w
sposób cz ciowo zautomatyzowany, przy pomocy systemu komputerowego. Wi kszo
procedur klasyfikacyjnych oparta jest wył cznie o cechy spektralne obrazu
wielospektralnego, tzn. o warto ci pikseli poszczególnych kanałów spektralnych. Istniej
dwie główne metody klasyfikacji: nadzorowana i nienadzorowana. W klasyfikacji
nadzorowanej system komputerowy wydziela poszczególne obiekty (klasy pokrycia terenu)
na podstawie parametrów statystycznych pochodz cych ze wskazanych przez operatora
fragmentów obrazu stanowi cych wzorce wydzielanych klas (tzw. pól treningowych). W
przypadku klasyfikacji nienadzorowanej system komputerowy okre la piksele obrazu, które
s podobne do siebie we wszystkich kanałach spektralnych, natomiast zadaniem operatora jest
dokonanie interpretacji wydzielonych klas poprzez przypisanie im odpowiednich klas
u ytkowania terenu.
W klasyfikacji nadzorowanej pierwszym etapem jest okre lenie przez operatora pól
treningowych – fragmentów obrazu stanowi cych wzorce klas, jakie system ma wydzieli
(klasami tymi s zwykle typy pokrycia/u ytkowania terenu). Wzorce te powinny zosta
okre lone przez operatora w taki sposób by były reprezentatywne dla wydzielanej klasy (tzn.
by były to fragmenty pokrycia terenu typowe dla danej klasy i zawierały próbk pikseli
odpowiednio liczn dla uzyskania wiarygodnej informacji statystycznej) oraz homogeniczne
(tzn. by nie zawierały pikseli nale cych do innych wydzielanych w procesie klasyfikacji
klas). System komputerowy analizuje nast pnie te wskazane fragmenty obrazu. Efektem tej
analizy s tzw. sygnatury klas – zestaw parametrów statystycznych charakteryzuj cych
piksele nale ce do wzorców poszczególnych klas. Okre lane parametry ró ni si w
zale no ci od wybranej metody klasyfikacji nadzorowanej. W najprostszych metodach
okre lana jest np. tylko rednia odpowied spektralna lub zakres odpowiedzi spektralnych w
poszczególnych kanałach. W przypadku metod bardziej zaawansowanych dokonywana mo e
by np. szczegółowa analiza redniej, wariancji i kowariancji pomi dzy poszczególnymi
kanałami spektralnymi obrazu wielospektralnego. Po sporz dzeniu sygnatur klas system
komputerowy dokonuje klasyfikacji obrazu badaj c odpowiedzi spektralne ka dego z pikseli
w poszczególnych kanałach i podejmuj c decyzj , do jakiego z analizowanych wzorców klas
piksel ten jest najbardziej podobny. U ywana reguła decyzyjna zale y od wybranej metody
klasyfikacji. Metod najcz ciej stosowan jest metoda najwi kszego prawdopodobie stwa.
W przypadku klasyfikacji nienadzorowanej nie jest konieczne dostarczenie systemowi
przez operatora adnych informacji wst pnych. System analizuje obrazy wielospektralne
poszukuj c grup pikseli o podobnych wła ciwo ciach spektralnych, tzn. podobnych
warto ciach we wszystkich kanałach. Wydzielane grupy pikseli nosz nazw klastrów.
Nast pnie operator przypisuje klastrom odpowiednie klasy pokrycia terenu. Interpretacja taka
wymaga oczywi cie od operatora znajomo ci analizowanego terenu lub wizyt w terenie w
celu identyfikacji klas u ytkowania odpowiadaj cych poszczególnym klastrom. Ró nica
pomi dzy klasyfikacj nadzorowan i nienadzorowan polega m.in. na tym, e w przypadku
pierwszej system jest w stanie wydzieli jedynie takie klasy, dla jakich operator dostarczy
wzorce.
Wa nym etapem klasyfikacji, zarówno nadzorowanej jak i nienadzorowanej, jest
ocena dokładno ci. Polega ona na okre leniu zestawu punktów kontrolnych, w których
sprawdza si w terenie istniej cy sposób u ytkowania. Informacja uzyskana w terenie jest
nast pnie porównywana z wynikiem klasyfikacji. Mo e by ona nast pnie u yta w celu
poprawy procesu klasyfikacji, np. ponownego okre lenia niektórych pól treningowych.
Przykładem operacji z grupy transformacji obrazu mog by przekształcenia zwane
indeksami wegetacji. Opieraj si one na wielko ci odbicia spektralnego w kanałach
czerwonym i podczerwonym. W tych dwóch kanałach nast puje szczególne oddziaływanie
pomi dzy wegetacj a promieniowaniem elektromagnetycznym.
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Odbicie w kanale czerwonym jest niskie ze wzgl du na absorpcj promieniowania w
cz steczkach chlorofilu. W kanale podczerwonym natomiast warto współczynnika odbicia
jest wysoka, ze wzgl du na struktur li ci.
Jednym z najcz ciej stosowanych indeksów wegetacji jest NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index – Znormalizowany Ró nicowy Indeks Wegetacji). Posiada on
nast puj c posta :
NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED), gdzie
NIR – kanał podczerwony,
RED – kanał czerwony.
Obraz indeksu wegetacji interpretowa mo emy w ten sposób, e im wy sza warto tego
indeksu tym wi ksza istniej ca w danym miejscu biomasa. Warto ci ujemne odpowiadaj
terenom pozbawionym ro linno ci – odkrytej glebie, wodzie, terenom wybetonowanym, itp.

Wybrane satelity teledetekcyjne
Indeks wegetacji NDVI

WYBRANE SATELITY TELEDETEKCYJNE
NOAA
NOAA to seria satelitów przeznaczonych do celów meteorologicznych i monitoringu
rodowiska w skali globalnej. Wysoko orbity wynosi ok. 833 km. Na ich pokładzie znajduje
si skaner AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) obrazuj cy w zakresie
promieniowania czerwonego, bliskiej i redniej podczerwieni oraz dwóch zakresach
podczerwieni termalnej. Rozdzielczo przestrzenna obrazów AVHRR wynosi 1,1x1,1 km.
Ka dy fragment powierzchni Ziemi obrazowany jest przez jeden z sensorów AVHRR
dwukrotnie w ci gu dnia. Skaner przeznaczony jest do badania pokrycia terenu oraz
dziennego i nocnego badania chmur, niegu, lodu i temperatury powierzchni Ziemi. Obrazy
AVHRR wykorzystuje si m.in. do monitorowania upraw i prognozowania plonów,
monitorowania lasów tropikalnych oraz terenów zagro onych pustynnieniem.
LANDSAT
Od umieszczenia na orbicie w roku 1972 pierwszego satelity z tej serii rozpocz ła si
era gospodarczej teledetekcji satelitarnej. Obecnie na orbicie znajduj si dwa satelity z tej
serii: Landsat 5 i Landsat 7. Wysoko orbity dla obu tych satelitów jest jednakowa i wynosi
705 km. Ka dy z satelitów obrazuje dany fragment powierzchni Ziemi co 16 dni.
Skaner TM (Thematic Mapper) satelity Landsat 5 obrazuje w trzech kanałach
widzialnych (niebieskim: 0,45-0,52 m; zielonym: 0,52-0,60 m; czerwonym: 0,63-0,69 m),
bliskiej podczerwieni (0,76-0,90 m), dwóch kanałach z zakresu redniej podczerwieni (1,551,75 oraz 2,08-2,35 m) oraz w kanale termalnym (10,40-12,50 m). Kanał z zakresu
podczrwieni termalnej posiada rozdzielczo przestrzenn 120x120 m, natomiast pozostałe
kanały rozdzielczo 30x30 m.
Satelita Landsat 7 posiada na pokładzie unowocze niony skaner ETM+ (Enhaced
Thematic Mapper Plus). Obrazuje on w tych samych zakresach spektralnych, co skaner TM
Landsata 5, przy czym zwi kszono rozdzielczo kanału termalnego do 60x60 m. Dodatkowo
Landsat 7 rejestruje równie obrazy panchromatyczne (0,52-0,90 m) o rozdzielczo ci 15 m.
Obrazy rejestrowane przez satelity serii Landsat nale
do najpowszechniej
wykorzystywanych materiałów teledetekcyjnych. Kanały spektralne skanerów TM i ETM+
zostały zaprojektowane pod k tem pozyskiwania informacji o rodowisku. Kanał niebieski
stosowany jest do badania wód (promieniowanie z tego zakresu cz ciowo przenika przez
czyst wod ) oraz analiz pokrycia terenu, gleb i wegetacji. Promieniowanie rejestrowane w
kanale zielonym odpowiada zakresowi zwi kszonej odbijalno ci dla zdrowej ro linno ci.
Kanał czerwony pokrywa si z zakresem absorpcji promieniowania dla chlorofilu. Kanał ten
u ywany jest równie w kartografii gleb i geologii. Kanał bliskiej podczerwieni umo liwia
ocen ilo ci biomasy. Wykorzystuje si go m.in. w monitorowaniu upraw. Promieniowanie
rejestrowane w zakresie 1,55-1,75 m pozwala m.in. na ocen zawarto ci wody w ro linach
(wa ne np. w monitorowaniu upraw i ocenie zagro enia suszami). Ponadto jest to jeden z
niewielu zakresów promieniowania, w którym mo liwe jest rozró nianie pomi dzy
chmurami, niegiem i lodem, co czyni go niezwykle wa nym w badaniach hydrologicznych.
Drugi z zakresów redniej podczerwieni wykorzystywany jest dla rozpoznawania utworów
geologicznych. Kanał termalny umo liwia pomiar temperatury powierzchni Ziemi. Znajduje
on zastosowanie w lokalizowaniu i monitorowaniu obszarów aktywno ci geotermalnej,
badaniach geologicznych, ocenie wilgotno ci gleby oraz monitorowaniu ro linno ci.

SPOT
SPOT to seria satelitów europejskich (powstała we współpracy Francji, Belgii i
Szwecji). Pierwszy z satelitów tej serii umieszczony został na orbicie w roku 1986. Obecnie
na orbicie znajduj si satelity SPOT4 i SPOT5.
Na pokładzie satelity SPOT 4 znajduj si sensory HRVIR oraz Vegetation. Skaner
HRVIR pozyskuje obrazy w kanale zielonym (0,50-0,59 m), czerwonym (0,61-0,68 m),
bliskiej podczerwieni (0,79-0,89) oraz redniej podczerwieni (1,58-1,75 m). Obrazy w tych
kanałach pozyskiwane s z rozdzielczo ci przestrzenn wynosz c 20 m. Skaner ten
pozyskiwa mo e równie obrazy w trybie panchromatycznym o rozdzielczo ci 10 m.
Rewizyta nast puje co 26 dni, jednak dzi ki mo liwo ci rejestracji nienadirowej (tzn. w
obszarze innym ni znajduj cy si bezpo rednio pod satelit ) ten sam fragment terenu mo e
by rejestrowany w odst pie jednodniowym. Rozwi zanie to umo liwia równie
pozyskiwanie obrazów stereoskopowych, umo liwiaj cych pomiar wysoko ci terenu.
Skaner Vegetation posiada rozdzielczo 1,15 km. Rejestruje obrazy w zakresie
promieniowania niebieskiego, czerwonego, oraz bliskiej i redniej podczerwieni. Skaner
Vegetation rejestruje obrazy tego samego fragmentu Ziemi raz dziennie.
SPOT5 rejestruje obrazy w zakresie panchromatycznym (0,51-0,73 m) z
rozdzielczo ci 5 m, która mo e by równie zwi kszona do 2,5 m. Ponadto skaner tego
satelity posiada 3 kanały spektralne (0.50-0.59; 0.61-0.68; 0.79-0.89 µm) o rozdzielczo ci 20
m. Podobnie jak jego poprzednik satelita ten posiada mo liwo pozyskiwania obrazów
stereoskopowych.
IRS
IRS jest satelit indyjskim. Obrazuje w kanale panchromatycznym z rozdzielczo ci
5,8 m, kanałach zielonym, czerwonym i bliskiej podczerwieni z rozdzielczo ci 23 m oraz w
kanale z zakresu redniej podczerwieni (1,55-1,70 m) o rozdzielczo ci 70 m. Czas rewizyty
wynosi 24 dni. Na pokładzie tego satelity znajduje si równie sensor WiFS (Wide Field
Sensor) o rozdzielczo ci przestrzennej 188 m, obrazuj cy w kanale czerwonym i bliskiej
podczerwieni. Sensor ten obrazuje z rozdzielczo ci czasow wynosz c 5 dni.
ASTER
ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) jest
jednym z instrumentów obrazuj cych umieszczonych na pokładzie ameryka sko-japo skiego
satelity Terra. Pozyskuje on obrazy w zakresie promieniowania zielonego, czerwonego i
bliskiej podczerwieni z rozdzielczo ci spektraln wynosz c 15 m. Instrument ten posiada
równie sze kanałów z zakresu redniej podczerwieni (1,600-1,700; 2,145-2,185; 2,1852,225; 2,235-2,285; 2,295-2,365; 2,360-2,430 m) o rozdzielczo ci 30 m oraz 5 kanałów z
zakresu podczerwieni termalnej (8,125-8,475; 8,475-8,825; 8,925-9,275; 10,25-10,95 i 10,9511,65 m) o rozdzielczo ci 90 m. Satelita ten nie obrazuje powierzchni Ziemi w sposób
ci gły – rejestracja nast puje na zamówienie. Dost pne s równie obrazy ju zarejestrowane.
Wielospektralno w zakresie redniej podczerwieni oraz podczerwieni termalnej czyni
ASTER-a niezwykle u ytecznym w zastosowaniach geologicznych. W kanale bliskiej
podczerwieni ASTER pozyskuje obrazy w poło eniu nadirowym (czyli „pod satelit ”) oraz
w poło eniu backward (czyli „za satelit ”), co umo liwia obserwacj stereoskopow .

EO-1
ASTER jest krokiem w kierunku satelitarnej teledetekcji hiperspektralnej, jednak
pierwszym satelit hiperspektralnym jest EO-1. Na jego pokładzie znajduje si skaner
hiperspektralny Hyperion. Posiada on zdolno rejestracji obrazów o rozdzielczo ci 30 m w
220 kanałach w zakresie od 0,4 do 2,4 m. LAC (LEISA Atmospheric Corrector) rejestruje
obrazy w 256 kanałach z zakresu od 0,9 do 1,6 m z rozdzielczo ci 250 m. Słu one przede
wszystkim do korekcji atmosferycznej obrazów hiperspektralnych. Na pokładzie EO-1
znajduje si równie skaner ALI (Advanced Land Imager) b d cy niejako nast pc skanera
ETM7+. Obrazuje on z rozdzielczo ci 30 m w kanałach zbli onych do tych, jakie
wykorzystywane s w satelitach serii Landsat (0,433-0,453; 0,450-0,510; 0,525-0,605; 0,6300,690; 0,775-0,805; 0,845-0,890; 1,20-1,30; 1,55-1,75 oraz 2,08-2,35 m) oraz z
rozdzielczo ci 10 m w zakresie panchromatycznym. Satelita EO-1 porusza si po tej samej
orbicie co Landsat7. Podobnie jak w przypadku ASTER-a obrazy z satelity EO-1
rejestrowane s na zamówienie.
IKONOS
Satelit IKONOS umieszczono na orbicie w roku 1999. Było to wydarzenie
otwieraj ce nowy rozdział teledetekcji satelitarnej. IKONOS jest bowiem pierwszym
cywilnym satelit wysokorozdzielczym. Co wi cej był pierwszym satelit całkowicie
komercyjnym. Mo e pozyskiwa obrazy panchromatyczne z rozdzielczo ci 1 metra oraz
obrazy wielospektralne (0.45-0.52; 0.52-0.60; 0.63-0.69; 0.76-0.90 µm) o rozdzielczo ci 4
m. Posiada zdolno pozyskiwania obrazów tego samego obszaru z ró nych orbit (obrazy
stereoskopowe). Dzi ki wysokiej rozdzielczo ci przestrzennej obrazy z tego satelity (i innych
satelitów wysokorozdzielczych) znajduj szereg nowych zastosowa w obszarach
zarezerwowanych dot d dla zdj
lotniczych (m.in. w planowaniu przestrzennym i
sporz dzaniu map topograficznych). Firma operuj ca Ikonosem zapowiada umieszczenie na
orbicie nowego satelity, w którym rozdzielczo przestrzenna kanału panchromatycznego
wynie ma 50 cm.
QuickBird
QuickBird jest obecnie satelit o najwi kszej rozdzielczo ci przestrzennej. Obrazuje w
kanałach o tych samych własno ciach spektralnych co Ikonos, przy czym rozdzielczo
przestrzenna wynosi 60 cm w kanale panchromatycznym i 2,4 m w kanałach spektralnych.

