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Bevezetés
Az elmúlt néhány évben a műholdfelbocsátások száma – köszönhetően az
űriparba, az űripari K+F-be érkező befektetéseknek, az űrinfrastruktúra
beruházásoknak,
a
technológiai
fejlesztéseknek
(illetve
annak
demonstrálásának, különösen a méretbeli hatékonyság területén) és az
egységnyi műholdtömegre eső felbocsátási költségek jelentős csökkenésének –
ugrásszerűen megnövekedett.
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2014 januárjában még ”csak”
192 aktív földmegfigyelési
műhold volt pályán, tehát
ebben
a
szegmensben
kevesebb, mint 5 év alatt a
növekedés 370 %-os volt!

Műholdfelbocsátások száma 1957-2018

1957

2018 november végén 1958
működő műhold volt Föld
körüli pályán, ebből 710
földmegfigyelési célból került
felbocsátásra.

Forrás: UN OOSA, UCS, Pixalytics
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Aktív földmegfigyelési műholdak
2018 áprilisában az aktív földmegfigyelési műholdakból 204 nagyműhold (500
kg felett, 30 %), 267 cubesat (10 kg alatt, 39 %), 66 mikroműhold (10-100 kg,
9,5 %), 82 kisműhold (100-500 kg, 12 %), 65 ismeretlen méretű (többnyire az
USA és Kína által tulajdonában álló katonai műholdak) volt pályán.
Típus szerint (több esetben átfedések is vannak): 338 optikai, 49 radar, 8
infra, 10 multi/hiperspektrális, 82 meteorológiai, 62 földtudományi, 64
elektronikai felderítő, továbbá 2 video, 12 egyéb célú, valamint 57 besorolás
nélküli földmegfigyelési műhold volt pályán.
43 ország (+EU/ESA) tulajdonában vannak földmegfigyelési műholdak, USA
kontroll alatt 50 %, Kína 18 %, Japán, Oroszország, India van még 3-3 %
felett.

Önmagában a Planet (USA) birtokolja az aktív földmegfigyelési műholdak
28 %-át, mivel egy több, mint 200 műholdból (190 Flock Doves, SkySat 1-13,
Rapideye 1-5) álló flottát üzemeltet (a Planet 2017 februárjában 87 cubesat
egyidejű felbocsátásával abszolút rekordot döntött). A műholdak számát tekintve
további jelentős szereplő a Spire (USA) jelenleg már 72 aktív cubesat
kategóriás földmegfigyelési (felderítő, repülőgép és hajókövetés) műhold
üzemeltetésével.
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EU/ESA földmegfigyelési műholdjai

Forrás: ESA
4

Új földmegfigyelési műholdak, új konstellációk
2018 decemberében a SpaceX 64 kisműholdat (SSO-A, SmallSat Express)
állított pályára egy Falcon-9 hordozórakétával, 17 ország, 35 szervezetének
műholdjait, köztük számos földmegfigyelési műholdat a Planet, ICEYE,
BlackSky, HawkEye 360, (…) meglévő/tervezett konstellációkhoz.

Forrás: SpaceX, Spaceflight, ICEYE
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Műholdak kapacitása, adatok elérhetősége
Legfontosabb ismérvek: Alacsony Föld körüli (Low Earth Orbit, LEO, 250-1500
km közötti), többnyire kvázi-poláris, napszinkron pályán, a több műholdból álló
konstellációk (pl. a Sentinel 1-2-3 missziók ikerműholdjai, SPOT 6-7, Pleiades
1A-B, Rapideye 1-5, Cosmo Sky-Med 1-4, stb.) legtöbbször azonos pályasíkban
keringenek.
A földmegfigyelési műholdak egy vagy több hasznos teher, szenzor
hordozására alkalmasak, a visszatérési idő (revisit) függ a szenzor(ok)
típusától, látószögétől, a műhold agilitásától (oldalirányú, és/vagy előre-hátra
történő kitekintés lehetősége, pozícióváltás sebessége).
Az újra felvételezés lehetősége függ a műholdon való adattárolási volumentől,
földi állomásokkal egy Föld körüli keringés alatti (orbit) kapcsolattartási időtől,
köztes/további adatátviteli lehetőségektől (pl. EDRS), adatátviteli sebességtől, a
műhold energiaegyenlegétől, stb. mely meghatározza egy műhold
kihasználtságát és kihasználhatóságát, a maximálisan elérhető felvételezési
kapacitást (ezen túlmenően figyelembe véve a „forró pontok” prioritásait is).
Mindezekből következik, hogy a műholdak üzemeltetői egy többváltozós
környezetben szükséges meghatározzák, hogy egy műhold, illetve
szenzor mit, mikor, milyen üzemmódban felvételez, illetve felvételezhet.
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Hazai földmegfigyelési felhasználói igények
A földmegfigyelési adatokra vonatkozó hazai felhasználási területek,
felhasználói igények a szervezetek közigazgatási eljárásaikhoz
kapcsolódóan – a szabadon elérhető Copernicus Sentinel műholdak felvételeire
alapozva – a Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) KÖFOP projekt
keretében feltárásra kerültek.
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Földmegfigyelési Információs Rendszer
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Földmegfigyelési Operatív Központ
Mindezek mellett ugyanakkor számos olyan előre nem látható
katasztrófahelyzet, határon inneni vagy túli krízishelyzet, veszélyhelyzet
állhat elő, melyben az űrfelvételek jelentős szerepet játszanak a veszélyek
megelőzése, védekezés vagy elhárítás területén. Az ezzel kapcsolatos
műholdas döntéstámogatási feladatok végrehajtását – a FIR alapfeladatain túl,
akár folyamatos, 0-24 órás rendelkezésre állással – az érdekelt Szervezetekkel
történő együttműködésben, vagy szolgáltatás útján a FIR projekt keretében
létrejövő Földmegfigyelési Operatív Központ (FOK) fogja végezni.
A DLR – EO Service
Lab jelentette a FOK
létrehozásának
egyik
nyugat-európai
minta
példáját.
A FOK működésének
tervezett
megkezdése
2019 Q4 - 2020 Q2
között várható.
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Műholdkövetés a weben és alkalmazásban
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Műholdkövetés gyakorlati megvalósítása
A webes adatbázisok használata mellett ma már XXI. századi eszközök állnak
rendelkezésre a műholdkövetés-, és előrejelzéshez. Erre egy példa a Taitus
Savoir szoftver, mellyel a legfontosabb adatforrást jelentő Sentinel küldetések
mellett más földmegfigyelési műholdak is követhetők, illetve Magyarország vagy
érdekszférája területére történő műhold áthaladások több napra vagy hétre
előre tervezhetők.

Néhány fontosabb földmegfigyelési műhold pályája és pozíciója 2019.03.28-án 07:32:55-kor (UTC)
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Műholdáthaladások tervezése
A webes műholdkatalógusokból folyamatosan frissített pályaadatok alapján
pontosan előre jelezhetők a Magyarország (vagy érdekszférája) feletti
műholdáthaladások, mindemellett grafikusan és táblázatos formában is
lekérdezhető az érdeklődési terület (az alábbi példában teljes Magyarország )
lefedettségének nagysága és aránya.

Sentinel-2B műhold áthaladása Magyarország felett 2019.03.28-án 09:38:01-kor (UTC)
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3D grafikus megjelenítés, valós időben
A műhold pályaadataiból valós időben (illetve visszamenőlegesen és előre
tervezhetően is) háromdimenziós grafikus megjelenítéssel nyomon követhető
egy (vagy több) áthaladás pontos „története”, minden a valós méreteknek,
arányoknak megfelelően.

Sentinel-2B műhold áthaladása Magyarország felett 2019.03.28-án 09:38:01-kor (UTC)
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Műholdáthaladások tervezése
Egy vagy több műhold által (jellemzően a több műholdból álló konstellációk)
történő műholdáthaladások több napra, hétre, hónapra történő összegzését, az
áthaladások földi fedettségét szintén grafikus megjelenítés támogatja.

Magyarország területét érintő Sentinel-1A műholdáthaladások (ASC, DES) földi fedettsége
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Műholdáthaladások tervezése

Magyarország területét érintő Sentinel-1A műholdáthaladások (ASC, DES) földi fedettsége
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Műholdáthaladások grafikus összesítése

Magyarország területét érintő Sentinel-1A+1B műholdáthaladások száma (1 hónapos időtartam alatt) az
áthaladások földi fedettsége közötti átfedések figyelembevételével
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Egy időablakban hány teljes fedés érhető el?
Egy műholdra, vagy műholdakból álló konstellációra is grafikusan tervezhető az
érdeklődési terület (jelen esetben teljes Magyarország) kumulatív lefedettsége,
ami alapján grafikusan meghatározható, hogy egy időablakban egy vagy több
szenzorral mennyi teljes fedés lehetséges és mikorra.

1 hónap Sentinel-1A+1B műholdáthaladásainak kumulatív összegzése Magyarország területére
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Több száz kisműhold grafikus követése
Akár a több tíz, vagy száz kisműholdból álló konstellációk – melyek küldetése,
hogy folyamatos felvételezéssel naponta (vagy napon belül többször) a Föld
bármely területére űrfelvételt tudjanak készíteni – is nyomon követhetők.

A Planet kisműholdas flottájának pályái: 190 aktív Flock 3U cubesat + 13 SkySat kisműhold
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Összegzés
A földmegfigyelési műholdak száma az elmúlt években – kevesebb mint 5 év
alatt – megnégyszereződött. A szabadon elérhető űrfelvételek mellett számos új
szolgáltató adata érhető már el, számuk folyamatosan nő, újabb és újabb
szolgáltatók kapcsolódnak be a piaci vérkeringésbe.
Az űrfelvételek számos hazai földmegfigyelési prioritást támogatnak, a különféle
felhasználási területek ugyanakkor egyre inkább igénylik azt is, hogy a
felvételek elérhetősége, az érdeklődési területre vonatkozó műholdáthaladások
ideje (a szabadon elérhető és kereskedelmi űrfelvételekre is), valamint ezekből
a feldolgozott adat/információ várható rendelkezésre állása előre tervezhető
legyen.
A FIR projekt keretében létrejövő Földmegfigyelési Operatív Központ (FOK)
alapfeladatai mellett az ŰMÉR (Űrfelvétel Megrendelő és Érkeztető Rendszer)
üzemeltetését, és – egyes minősített helyzetekben, 0-24 órás rendelkezésre
állással – műholdas operatív döntéstámogatási feladatokat is el fog látni.
A FOK a műholdkövetési-, és előrejelzési tudásbázisra és a térinformatikai
rendszerkapcsolatokra alapozva képes lesz a szükséges információkat „egy
kézben tartani”, illetve a FOK-kal Együttműködési Megállapodással vagy
Szolgáltató Szerződéssel rendelkező érdekelt Szervezetek felé mindezeket
szolgáltatás keretében biztosítani.
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Köszönöm a figyelmet!

20

