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Rövid természetföldrajz tananyag 

Összeállította: Kéri András földrajz vezetőtanár 

 

Budapest, 2020 

 

I. Témakör: Helyünk a Világegyetemben 

1. A Föld környezete és a Naprendszer 

Mértékegységek 

• Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési 
sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 9,5 * 1012 km-t tesz meg, ez egy 
fényév. 

• Csillagászati egység (CsE): A Naprendszer vizsgálatakor használatos 
távolságegység, amely megegyezik a Föld Nap körüli ellipszispályája fél 
nagytengelyének hosszával, azaz a közepes Nap - Föld távolsággal, ami 
149.600.000 km. (Egy CsE közelítőleg 150 millió km.) 

A Föld környezete 

1. A Világegyetem (Univerzum) kiterjedésére, határaira vonatkozó kérdések a 
tudomány mai állása szerint nyitottak, nem tudjuk, hogy a Világmindenség 
véges-e vagy végtelen. 

2. Jelenlegi műszereinkkel a Világegyetemből egy kb. 10 milliárd fényév (3 milliárd 
parsec) sugarú tartományt látunk be, melynek középpontja természetesen a 
Föld. Ezt a tartományt Metagalaxisnak hívjuk, ami természetesen kisebb, mint 
az Univerzum.  

3. A Metagalaxisban több mint 1 milliárd galaxis található. Az egyes galaxisokban 
elhelyezkedő csillagok száma átlagosan 1010 - 1011. A galaxisokat alakjuk 
szerint három nagy csoportba oszthatjuk: 

- elliptikus (forgási ellipszoid alakúak) 
- spirális (középponti részükből általában két, kissé feltekeredett kar indul ki) 
- irreguláris (szabálytalan alakúak) 
 

4. Azt a galaxist, amelyben a Nap és Földünk is elhelyezkedik Tejútrendszernek 
vagy más néven a Galaxisnak nevezzük. (Az összes többi galaxis összefoglaló 
neve: extragalaxis. A hozzánk legközelebb lévő extragalaxis az Androméda-
köd.) A Tejútrendszer egy 100 ezer fényév (30 ezer parsec) átmérőjű spirális 
galaxis, melyben kb. százmilliárd (1011) csillag található. A Földhöz 
legközelebbi csillag, a Nap a Tejútrendszer egyik karjában helyezkedik el, a 
középponttól mintegy 30 ezer fényév távolságban. 
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A Naprendszer 

A Naprendszer a Nap környezetének az a tartománya, amelyben a Nap gravitációs 
tere dominál. Ez a tér egy kb. 2 fényév sugarú gömb, melyben a Nap, a 8 nagybolygó 
és azok több mint 60 holdja, a kb. 100 ezer kisbolygó, az üstökösök, meteorok és a 
bolygóközi anyag helyezkedik el.  

• A Nap egy 1,4 millió km átmérőjű, 2*1030 kg tömegű, sárga törpe típusú 
csillag, melynek anyaga gáz halmazállapotú plazma (elektromos áramot jól 
vezető gáz), 80 % hidrogénből és 20 % héliumból áll. A Nap nem merev 
testként forog, hanem differenciálisan rotál, ami azt jelenti, hogy az 
egyenlítőhöz közelebbi tartományok nagyobb, a pólusokhoz közelebbi 
területek kisebb szögsebességgel forognak.  
 
A Nap szerkezete: 

o A Nap belseje három részből áll:  
▪ Legbelül a centrális mag található, melynek hőmérséklete 10-20 

millió Kelvin, itt megy végbe a Nap energiatermelése (H 
atommagok fúziójával He keletkezik). 

▪ Röntgensugárzási zóna: a centrális mag körül helyezkedik el, az 
ott keletkezett energiát röntgensugárzás formájában továbbítja a 
külső rétegek felé.  

▪ Konvektív zóna: konvekciós áramlások formájában továbbítja az 
energiát.  

o Ezek fölött helyezkedik el Nap felszíne vagy légköre (hőmérséklete kb. 
6000 Kelvin), amely szintén három részből áll:  

▪ Fotoszféra: Az energiatovábbítás itt fény formájában történik, ezt 
a réteget látjuk, itt keletkeznek a napfoltok. 

▪ Kromoszféra: Ez a réteg csak napfogyatkozások alkalmával 
látható, itt jönnek létre a napkitörések vagy flerek és a 
protuberanciák. 

▪ Korona: Folyamatosan megy át a bolygóközi anyagba. 

o A Napból kijutó sugárzás a napszél, amely a teljes elektromágneses 
spektrumot tartalmazza.  

• A bolygók a Nap körül direkt irányban (az óramutató járásával ellentétes 
irányban), ellipszis alakú pályán keringő, saját fénnyel nem rendelkező 
égitestek.  
 
Két nagy csoportjukat szokták megkülönböztetni: 

o A Föld típusú vagy belső bolygók, a Nap közelében helyezkednek el, 
szilárd a felszínük, kicsi az átmérőjük és a tömegük, de nagy a 
sűrűségük, kevés holdjuk van (Merkúr: 0, Vénusz: 0, Föld: 1, Mars: 2).  

o A Jupiter típusú vagy külső bolygók a Naptól távolabb találhatók, 
túlnyomórészt gáz halmazállapotúak, nagy az átmérőjük és a tömegük, 
de kicsi a sűrűségük, sok holdjuk van (Jupiter: 16, Szaturnusz: 18, 
Uránusz: 20, Neptunusz: 8).  
A Naprendszer legkülső bolygója a Plútó naptávolsága alapján a külső, 
összes többi tulajdonsága alapján a belső bolygók közé sorolható, 3 
holdja van. 
 



3 

 

• A kisbolygók (aszteroidák) a Mars és a Jupiter között, illetve a Neptunuszon 
túl, a Kuiper-övben keringő kisméretű (a legnagyobb kisbolygó, a Ceres 
átmérője is csak 1000 km) égitestek. A Plútó is ide tartozik. 

• Az üstökösök talán a leglátványosabb égitestek Naprendszerünkben. Szinte 
teljes tömegük a magban összpontosul, melynek átmérője 10 km körüli. Amikor 
az üstökös a Nap közelébe kerül, a magból gáz és por áramlik ki, ez hozza létre 
az üstököt vagy kómát, az üstökös fényleni kezd. A Napból áradó fénynyomás, 
a napszél a gáz- és porrészecskéket a Nappal ellentétes irányba fújja, így 
kialakul az átlagosan 10-20 millió km hosszú, látványos csóva.  

• A meteorok ("hullócsillagok") különböző tömegű (a grammtól a több száz 
tonnáig), a Nap körül keringő égitestek, amelyeknek a pályája gyakran 
keresztezheti a Föld pályáját. Ha a Föld légterébe kerülnek, kb. 500 km-es 
magasságtól a légkör molekuláival ütközve felizzanak, hőmérsékletük az 1500-
3000 °C-ot is elérheti. A meteorok jelentős része a légkörön való áthaladás 
közben, 70-80 km-es magasságban elhamvad, néhány (évente 30-50 db) 
azonban a Föld felszínét is elérheti, ezeket meteoritnak nevezzük. A 
meteoritokat anyaguk szerint csoportosítják, így beszélhetünk vas-, kő-vas- és 
kőmeteoritokról. A jelentősebb tömegű meteoritok a becsapódás pillanatában 
szétrobbannak, így meteorkráterek keletkeznek (például az arizónai Barringer-
kráter, a szibériai Tunguszka-kráter). 

• A bolygóközi anyag egyik része por, amely az üstökösök szétszóródásából, a 
kisbolygók feldarabolódásából keletkezik, másik része gáz, amely főleg a 
Napból származik, de a kozmikus sugárzással érkező részecskék is 
csatlakoznak hozzá.  

2. A Föld, mint égitest 

1. A Föld alakja, következményei 

• Föld alakja: geoid 

o A tengely körüli forgás következtében a Föld az Egyenlítőnél egy kissé 
megnyúlt, „kidudorodott”, a sarkoknál pedig „belapult”. Ez azt 
eredményezte, hogy a Föld egyenlítői sugara nagyobb, mint a sarki 
sugár. 

saját szerkesztés 
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• A Föld alakjának következményei: 

o Szoláris éghajlati övezetek kialakulása 

 saját szerkesztés 

o Kör alakú látóhatár (horizont) 

 saját szerkesztés 

2. A Föld tengely körüli forgása 

• A mozgás jellemzői 

o A forgás időtartama: A Föld képzelt tengelye körül, melynek felszíni 
döféspontjai a földrajzi pólusok kb. 24 óránként (23 óra 56 perc 4 mp) 
tesz meg egy teljes fordulatot. Ez az időtartam a csillagnap.  

o A forgás iránya: az északi sarközépont felől nézve az óramutató 
járásával ellentétes, tehát nyugatról keletre tart, ezt a csillagászatban 
direkt forgásiránynak nevezzük.  

o A forgás sebességét a szögsebességgel és a kerületi sebességgel 
jellemezhetjük. A szögsebesség a földfelszín minden pontján egyforma 
(15°/óra), a kerületi sebesség azonban a forgástengelytől való 
távolsággal nő, így az Egyenlítőn 461 m/s, a 
pólusokon pedig 0 m/s. 
A szögsebesség a forgó mozgás során az 
időegység alatt megtett elfordulás mértéke 
szögben kifejezve (ω=α/t) 

o  A kerületi sebesség a forgó mozgás során 
időegység alatt megtett út a kör kerületén (v=s/t) 
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o A Föld forgásában kisebb egyenetlenségek 
mutathatók ki, mint például a folyamatos lassulás (évi 
0,0029 s) és a periodikus sebességingadozás (májustól 
októberig lassul, aztán gyorsul). 

 

•  
• A mozgás következményei 

A forgás legfontosabb következménye a nappalok és éjszakák váltakozása, 
valamint a Földön fellépő centrifugális és eltérítő (Coriolis) erő. A centrifugális 
erő a forgástengelyre merőlegesen, kifelé hat, ennek következtében alakult ki 
a Föld lapultsága a sarkoknál. Az eltérítő erőt első tanulmányozójáról nevezik 
Coriolis erőnek, ami egy látszólagos erő, mert a mozgó testek 
irányváltoztatását csak a forgó rendszerben lévő szemlélő érzékeli, a 
rendszeren kívülről nem észlelhető. Ha a földfelszínen valami - pl. levegő vagy 
víz - az Egyenlítőtől északra vagy délre, a sarközépontok felé mozdul el, akkor 
a nagyobb kerületi sebességű hely felől mozog a kisebb kerületi sebességű 
hely felé, így a nagyobb kezdősebesség miatt egy kicsit "előreszalad". Ha a 
sarközépontok felől az Egyenlítő felé halad valami, akkor a kisebb kerületi 
sebességű hely felől a nagyobb kerületi sebességű hely felé mozdul el, tehát 
egy kicsit "lemarad". Mindkét esetben belátható, hogy a mozgó anyagok az 
északi félgömbön jobb kéz felé, a déli félgömbön balkéz felé térülnek el.  

 
3. A Föld Nap körüli keringése 

• A mozgás jellemzői 

o A keringés időtartama: 365 nap 6 óra 9 perc 9 mp. Ez az időtartam a 
csillagév vagy sziderikus év.  

o A keringés iránya: a Föld északi pólusa felől nézve az óramutató 
járásával ellentétes, azaz direkt. 

o A keringés pályája: A Föld ellipszis alakú pályán kering, amelynek egyik 
gyújtópontjában van a Nap. A pályaellipszist általában az excentricitás 
(e) értékével jellemzik, ami a középpont (K) és a gyújtópont közti 
távolság (c), valamint a fél nagytengely hosszának (a) a hányadosa: 
e=c/a. A földpálya excentricitásának értéke: 0,0176. (A 0 excentricitás 
szabályos körpályát jelent, tehát a Föld pályája csak minimálisan tér el a 
körtől.) 
 

 saját szerkesztés 
 
Az ellipszis alakú pálya miatt a Nap - Föld távolság az év során mintegy 
5 millió km-t ingadozik. A földpálya Nap közeli pontja a perihélium, itt XII. 
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22-én tartózkodik a Föld, míg a Naptól legtávolabbi pont az afélium, 
melyet bolygónk VI. 22-én ér el. A Nap - Föld távolság perihéliumban 
147,1 millió km, aféliumban 152,1 millió km, így a közepes Naptávolság 
kb. 150 (149,6) millió km, ez a távolság a csillagászati egység (CsE). A 
Föld a Naphoz közelebb gyorsabban, a Naptól távolabb lassabban halad 
a pályáján. (Kepler 2. törvénye) 

o A keringés pályasíkja, az ekliptika nem esik egybe az Egyenlítő síkjával, 
a két sík által bezárt szöget (23,5 °) nevezzük az ekliptika ferdeségének. 
Ebből adódik, hogy a Föld forgástengelye és az ekliptika síkja 66,5 °-os 
szöget zár be. A forgástengely és az ekliptikára merőleges sík által 
bezárt szöget pedig a forgástengely ferdeségének nevezzük, melynek 
értéke 23,5 ° 

o  saját szerkesztés 

• A mozgás következményei 
 
A Föld Nap körüli keringésének, a forgástengely ferdeségének és a 
tengelyferdeség keringés alatti állandóságának (az év során a Föld 
tengelyferdesége nem változik, mindvégig 23,5 °) legfontosabb következménye 
az évszakok váltakozása, mivel egy adott szélességi kör mentén az év során 
változik a napsugarak hajlásszöge. 

A Hold és mozgásai 

• A Hold főbb jellemzői: 

o Átmérője: 3476 km. 
o Felülete: 38 millió km2. 
o Közepes távolsága Földünktől: 384 ezer km. 
o Átlagos sűrűsége: 3,34 g/cm3. 
o Felszínén a nehézségi erő a földinek csak a hatoda. 
o Felszínén megkülönböztetnek sötétebb tónusú, alacsonyabban fekvő 

ún. Holdtengereket (mare - a Holdfelszín 15 %-án) és világosabb, 
magasabban fekvő szárazföldeket (terra - a Holdfelszín 85 %-án). 
Mindkét területen a becsapódásos formák (kráterek, medencék) 
uralkodnak. 
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o A holdkőzeteket két nagy csoportba lehet osztani: a nagyobb sűrűségű 
bazaltos kőzetek a mélyebben fekvő medencékben helyezkednek el, a 
kisebb sűrűségű anortozitok a Holdfelszín legidősebb kőzetei. 

o A Holdnak gyakorlatilag nincs légköre, emiatt óriási a napi hőingás 
(nappal akár +130 °C, éjszaka pedig - 160 °C is lehet).  

 A Hold mozgásai 

o A Föld körüli keringés sebessége: 1 km/s, ideje: 27,3 nap, iránya: direkt, 
pályaexcentricitása elég nagy (0,055).  

o A saját tengelye körüli forgás ideje megegyezik a keringési idővel (27,3 
nap), ezt kötött tengelyforgásnak nevezzük, melynek következménye, 
hogy a Holdnak mindig ugyanazt az oldalát látjuk a Földről. A kötött 
tengelyforgás csak a Földhöz viszonyítva áll fenn, a Naphoz képest nem, 
így a Holdon a nappalok és éjszakák kb. 15 naponként váltakoznak, azaz 
egy holdi nap 29,5 földi nappal egyenlő hosszú.  

 A Hold fényváltozásai (holdfázisok) 

• A Holdkorong formája 29,5 napos periódusú, jellegzetes változást mutat, 
melynek során a telihold fokozatosan C betű formájú sarlóvá csökken, majd 
eltűnik (újhold), később D alakúra dagadva nő újra teljes koronggá. A 
fényváltozás a Nap, a Föld és a Hold változó elhelyezkedéséből adódik. A Hold 
Föld körüli keringési síkja 5o-os szöget zár be az ekliptikával, így legtöbbször a 
Nap meg tudja világítani mind a két égitestet. (A pályáknak van két 
metszéspontja, ha ekkor van éppen újhold vagy holdtölte, akkor nap- vagy 
holdfogyatkozás lesz.) Ha a Hold a Nap és a Föld között van, akkor a Föld felé 
eső fele árnyékban van, tehát nem látható, ekkor újhold van. Ha a Föld van a 
Hold és a Nap között, akkor a Föld felé néző oldalát teljesen megvilágítja a Nap, 
ekkor telihold van. 

•  

http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/a_hold_es_mozgasai.pdf 

 
Fogyatkozások 

A Nap, a Hold és a Föld olyan kölcsönös helyzetét nevezzük fogyatkozásnak, amikor 
vagy a Hold takarja el a Napot (napfogyatkozás), vagy a Föld árnyéka takarja el a 
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Holdat (holdfogyatkozás). Mindkét jelenség kialakulásában fontos szerepet játszik, 
hogy a Nap és a Hold szinte ugyanolyan átmérőjűnek látszik az égen. A nap- és 
holdfogyatkozás magyarázatát az alábbi ábrák adják: 

 
http://asztivaniskola.lapunk.hu/tarhely/asztivaniskola/dokumentumok/a_hold_es_mozgasai.pdf 
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3. Tájékozódás a földi térben és időben 

 

I. Földrajzi helymeghatározás a látóhatáron 

 

Látóhatár (horizont): Sík területen az égbolt és a földfelszín érintkezési pontjain 
körbefutó vonal. 
 

 

Főégtájak: (É, D, K, Ny) 

 

Mellékégtájak: (ÉK, DK, ÉNy, DNy) 
 
 
Másodrendű mellékégtájak: (ÉÉK, 
KÉK, KDK, DDK…) 
 

  
saját szerkesztés 

Északi irány meghatározása: 

• Iránytűvel, tájolóval. 

• Karórával:  
Tartsuk a számlapos órát vízszintes helyzetben magunk előtt és 
fordítsuk úgy, hogy az óra kismutatója a Nap felé forduljon. A 
kismutató és az óra számlapján lévő 12-es szám közötti szöget 
felezzük meg, s a szögfelezőt a képzeletben hosszabbítsuk meg 
mindkét irányba. Ez a vonal határozza meg az észak-déli irányt.  

 

• Pontosan déli 12 órakor a felszínre merőlegesen állított pálca árnyéka 
északi irányba esik.  

• Sarkcsillag segítségével. 

 

Mágneses deklináció 

Mágneses elhajlásnak (deklinációnak) nevezzük a mágneses északi iránynak a 
földrajzi északkal bezárt szögét. A változás értéke olyan kicsi, hogy gyakorlatilag 
elhagyható. 
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O = Álláspont, vagy megfigyelési pont: a 
látóhatár síkjának a középpontja. (Ahol 
állok.) 

 
x = északi irány. 
 
P = A keresett pont. 
 
t = távolság 
 
A = AZIMUT: Valamely iránynak a földrajzi 
északkal bezárt irányszöge.  
 

 

Pl.  Azimut = 0o = É 

Azimut = 45o = ÉK 

Azimut = 180o = D 

 

II. Földrajzi helymeghatározás a térképen és a földgömbön 

1. Keresőhálózat: Az atlasz keresőhálózatának segítségével keresd meg Krakkó 
várost! 

1. Névmutató

2. Krakkó 37 J4

3. 37 = 37. oldal

4. J4 = J oszlop, 

4. sor

7

6

5

4

3

2

1

ONMLKJI

Krakkó

 
 

 

 

 

 

 

2. Földrajzi fokhálózat: Szélességi és hosszúsági körökből álló koordinátarendszer. 
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Szélességi körök Hosszúsági körök 

  
A földrajzi hosszúság a kezdő 
hosszúsági körhöz – Greenwichhez – 
viszonyított távolság fokokban 
kifejezve. 
 

A földrajzi szélesség azt mutatja meg, 
hogy a keresett hely milyen irányban és 
hány fok távolságra van az Egyenlítőtől. A 
szélességi körök 111 km távolságra 
találhatók egymástól. 

saját szerkesztés 

 

Nevezetes szélességi körök: 

saját szerkesztés 
 

• Valódi szoláris idő (valódi napidő): Mivel a Föld nem egyenletes sebességgel 
halad a pályáján, a Nap látszólagos járása az ekliptikán az év folyamán nem 
egyenletes szögsebességgel történik, azaz nem mindig pontosan 24 óránként 
delel. A valódi szoláris idő tehát nem múlik egyenletesen. A Nap két egymást 
követő delelése között eltelt időt valódi napnak nevezzük. 
 

• Középszoláris idő (középnapidő v. középidő): A valódi szoláris idő egyenetlen 
múlása miatt vezették be a középszoláris időt, amely egyenletesen múlik. A 
középszoláris idő helyi idő, mert a Föld különböző hosszúsági körein eltérő 
értéket mutat, mindig a Nap delelési pontjától függ. A középnap időtartama 
pontosan 24 óra. 

• Világidő: A 0 hosszúsági (greenwichi) körhöz tartozó középszoláris idő. Ez a 
greenwichi középidő (Greenwich Mean Time=GMT).  

 

• Zónaidő: A Földet 24, egyenként 15° szélességű zónára osztották be (így jön ki 
a 360°). A 0 zóna a ny.h. 7,5 °-tól a k.h. 7,5 °-ig terjed, majd kelet felé a keleti 
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zónák, nyugat felé a nyugati zónák következnek. A zónahatárok nem követik 
pontosan a hosszúsági köröket, hanem igazodnak az országhatárokhoz is. Egy 
zónán belül azonos időszámítást, a zónaidőt használják. A 0 időzónában a 
zónaidő a világidővel egyezik meg, kelet felé zónánként egy órával több, nyugat 
felé zónánként egy órával kevesebb a zónaidő. Magyarország az első keleti 
zónában helyezkedik el, tehát itt a világidőnél egy órával többet mutatnak az 
órák (GMT+1 óra). 
 

  

2006.10.28.2006.10.28. 2121

ny.h. 

7,5o

Oo

Gr.

k.h. 

7,5o

k.h. 

22,5o

k.h. 

37,5o

ny.h. 

22,5o

ny.h. 

37,5o

GMT
GMT

+ 1 óra

GMT

+ 2 óra

GMT

+ 3 óra

GMT

- 1 óra

GMT

- 2 óra

IdIdőőzzóónnáákk

 

 
https://index.hu/tudomany/2009/10/20/40_idozona_alatt_a_fold_korul/ 

A dátumválasztó vonal: 
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Nagyjából a 180°-os hosszúsági kör mentén húzták meg, ha keletről nyugati irányban 
lépjük át, akkor egy nappal előre, ha nyugatról keleti irányban lépjük át, akkor egy 
nappal vissza kell állítani az óráinkat.  
 

Évi időszámítás 

 
Az év a Föld egyszeri Nap körüli keringése alatt eltelt idő.  
A napév 365 nap 5 óra 48 perc 46 másodperc. 
 

• Julianusi naptár 

• Gergely naptár 
 

4. A földi tér ábrázolása. A térképek 

 

A térkép fogalma 

A térkép a földfelszín, vagy egy részének egyezményes jelekkel történő arányosan 
kisebbített síkbeli ábrázolása. Önálló jelrendszere van, és méréseket végezhetünk 
rajta. 
 

Méretarány, aránymérték 

A kisebbítés mértékét a térkép méretaránya fejezi ki.  
A kicsinyítés kifejezésére vonalas aránymértéket is használhatunk, ami rajzban 
fejezi ki a kisebbítés mértékét. 
 

A térkép jelrendszere 

A térképek jelrendszere 

• domborzatábrázolásból 

• síkrajzból 

• névrajzból áll. 
 
Domborzatábrázolás: 

• szintvonalrajz 

• színfokozatos ábrázolás 

• domborzatárnyékolás 

• a három módszer együtt 
 

Síkrajz: 
A földfelszín természetes és mesterséges elemeit ábrázolja. 
Pl. - vízrajz 
 - határok 
 - települések 
 - utak 
 
Névrajz: 
A térképi nevek, számok, magyarázó írások együttes neve. 
Pl. - településnevek 
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 - tájnevek 
 - folyónevek 
 - magassági számok 

Térképvetületek 

A térkép a gömb alakú Földet síkban kiterítve ábrázolja.  
A vetületek 3 fő csoportja: 

• hengervetület 

• kúpvetület 

• síkvetület 
 

A térképek fajtái 

Méretarányuk szerint: 

• nagy   (1:500 – 1:10 000) 

• közepes  (1:10 000 – 1:200 000) 

• kis   (1:200 000 fölötti) 
 
Tartalmuk szerint: 

• helyszínrajzi (topográfiai) 

• földrajzi 

• szak- (tematikus) térképek.   
 

5. Űrkutatás a Föld szolgálatában 

 

Új kutatási módszer: a távérzékelés 

A műholdfelvételek kiértékelésén alapuló kutatási módszer.  Segítségével közvetlen 
érintkezés nélkül is számos új információt szerezhetünk Földünkről. 
 
Előnyei: 

• Hatalmas területeket tár elénk. 

• Lehetővé teszi egymástól távoli vidékek összehasonlítását is. 
 

A műholdfelvételek fajtái: 

a) Kézikamerás felvételek – hagyományos fényképezővel, űrhajósok által 
készített felvételek. 

 
b) Többlencsés színszűrős felvételek – az űrjárműre rögzített, 

többlencsés kamerarendszerek, a lencsék elé színszűrőket helyeznek. 
A látható fény tartományán kívül eső sugarakat is felfogják. 

 
c) Többsávos letapogató módszerek – A műholdakon lévő szkennerek 

letapogatják a Föld felszínét. A Föld felszínéről érkező sugárzás 
különbségeit érzékelik. A jeleket földi fogadóállomásokra továbbítják.  
Pl. amerikai Landsat (lendszet) és francia SPOT (szpot) műholdak. 


