
Fotogeológia és egyéb földtani légikutatási módszerek
írta: Czakó Tibor

K utatástörténeti kép '

A  fényképezés feltalálása (J. N. Niepce és 
L. J. Daguerre, 1837) u tán  a fényképezés ú ttö
rő it az a gondolat foglalkoztatta, hogy a réz
metszők város- és várábrázolásaihoz hasonlóan 
a városokról és tájakró l m adártávlati, „ferde 
tengelyű” fényképfelvételeket készítsenek. A 
m últ század közepe táján  m ár balloonból légi
felvételeket készítettek úgy Franciaországban 
(Nadar, 1858, Párizs), m int az Egyesült Álla
mokban (Black, 1861, Boston). А XX. század 
elején a repülés feltalálásával robbanásszerűen 
k iterjed t a kutatási módszerek skálája, így a 
légifényképezés is. Először csak ferdetengelyű, 
m ajd később függőleges tengelyű m érőképeket 
készítettek speciális fényképező kam erával. Így 
alakult ki a fotogram m etria tudom ánya, amely 
ma m ár önálló tudom ányág és perspektivikus, 
nélkülözhetetlen része a térképkészítésnek. 
M indkét világháború jelentős lökést adott a 
légifényképezés fejlődésének. A fotográfiai 
m ódszerrel párhuzamosan, de alárendeltebben 
más légifelmérési technikát (infraérzékelés, 
radar, stb.) is kidolgoztak.

Űjabban a műholdak  és űrhajók  készítenek 
fekete-fehér és színes légifelvételeket és végez
nek távoli érzékelést autom atikus vezérléssel az 
egész Földről, a Holdról és a N aprendszer más 
bolygóiról egyaránt. E módszerek hiányában 
például nem  valósulhatott volna meg a holdra- 
szállás, nem  is beszélve a módszerek hadászati 
jelentőségéről.

Ma m ár számos földtani intézetnek és vál
lalatnak van fotogeológiai részlege, hogy a  föld
tani térképezést és nyersanyagkutatást m inél 
gyorsabban és gazdaságosabban elvégezzék.

A tém ával kapcsolatos publikációk száma 
nagy, de alapvető m unka csak kevés van kö
zöttük, elsősorban az angol nyelvű irodalomban.

Kutatási módszerek

Az elektromágneses sugárzáson alapuló 
módszerek összefoglaló neve „távoli érzékelés” 
(remote sensing), amely a mai irodalomban a 
légifényképez»st is magába foglalja.

A remote sensing-módszerek  a következők: 
Fényképezés

— fekete-fehér filmre,
— színes filmre,
— infravörösre érzékenyített fekete

fehér filmre,
—  infravörösre érzékenyített színes 

film re (CIR, Color Infrared),
— több sávos (multiband)

Infravörös érzékelés (IR, Infrared Imagery) 
Infrahőérzékelés (Thermal IR) 
Radarérzékelés (SLAR, Side-looking Air- 
borne Radar)

Ultraibolyaérzékelés
Többsávos érzékelés (multispectral)
Televíziósfelvétel
A felsorolt módszereken kívül még számos 

más megoldás van, amely az alaptípusok kom
binációjából áll. A módszerek azon alapszanak, 
hogy m inden tárgy  látható és láthatatlan  suga
rakat bocsát ki magából, illetve tükröz vissza. 
Az elektromágneses spektrum ot és a vele kap
csolatos szenzorokat az 1. sz. ábra m utatja  be.

Az egyes szenzorok más-más spektrum tar
tom ány sugaraira érzékenyek. A különböző hul
lámhosszúságú sugarak fotocellával és detek
torhoz hasonló készülékkel foghatók fel. Mind
egyik módszernél viszonylag kevés adatreduk
cióval ju tnak  az eredm ényhez és a végső ered
mény form ája m inden esetben fénykép, ill. 
fényképi kép. (A légifelmérési módszerek közül 
azokat soroljuk a geológiai módszerek közé, 
amelyek végső term éke kép. Az egyéb mérési 
eredm ényt adó légikutatási módszereket a geo
fizikai módszerekhez soroljuk.)

A fényképek kiértékelését terepi és inter- 
pretálási gyakorlattal rendelkező geológus végzi.

A módszerek számos tudom ányterületen 
egyaránt eredm ényesen használhatók: mezőgaz
daság, erdészet, földrajz, kartográfia, geológia, 
hidrológia, meteorológia, óceánográfia, ű rku tat- 
tás, hadászat stb.

Légi fotogeológia

Legszélesebbkörű alkalmazása a látható fé
nyen alapuló fényképezésnek van. Ennek segít
ségével alakult ki a fotogeológia, m int önálló 
kutatási ág. A fényképezés speciális fényképező 
kam erával történik, 18x18 , illetve 23 x 23 cm- 
es nagyságú negatívra, 2—6000 m éter magas
ságból. A fényképezés lehet függőleges vagy 
ferdetengelyű, valam int a kettő t együtt egy
szerre alkalmazó ún. trim etrogon rendszer.

A függőleges tengelyű fényképezés meg
egyezik a fotogram m etriai úton végzett topog
ráfiai térképezéshez szükséges fényképezéssel.

A fénykép további kezelését és alkalmazá
sát tek in tve két lényeges elkülönítést kell ten 
nünk:

1. Interpretálás (értelmezés)
2. Térképkészítés
1. Az interpretálás alapanyaga az eredeti 

negatív kontakt fényképmásolata.
In terpretálás: a fénykép jellemvonásainak 

szakmai szempontból való kiértékelését jelenti 
(tem atikus interpretáció). Az in terpretálás tö r
ténhet síkban, egy kép segítségével és térben 
(sztereografikusán egy képpár segítségével. Az 
utóbbi csak 60 % -os átfedés esetén lehetsé
ges. A sztereokiértékelés műszerei a lencsés 
és a tükrös sztereoszkóp, interpretoscop, photo- 
pret stb. A síkkiértékelés m űszere a prizm ás 
átrajzoló.

25



Az elektromágneses spektrum egy része
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2. A térképkészítés  folyam ata légifénykép
ből a fotogram m etria tárgykörébe tartozik. 
Topográfiai térképkészítéshez transzform ált lé
gifényképeket használnak és I—Ill-ad  rendű 
kiértékelő és térképrajzoló m űszerek segítségé
vel készítik el a síkrajzot és a  domborzatrajzot.

Földtani interpretálás

A légifénykép kiértékelésével kvalitatív  és 
kvantitatív  adatokhoz lehet jutni.

Akvalita tív  interpretálás során a következő 
interpretálási elemek fontosak: tónus, szín, tex 
tú ra  (kőzetmorfológia), vízhálózat, a terepfor
mák alakja, nagysága, árnyéka és ezek együttes 
kombinációja. Ezek együttes kiértékelésével 
m egállapíthatók a különböző kőzettípusok, azok 
elhelyezkedése, határa, kiterjedése, rétegződése, 
települése a feltárásokkal együtt. M egállapítható 
a dőlés és a törések iránya, a rétegek egymáshoz 
való viszonya, a kőzetek törm elékes vagy szál
ban álló volta, a glaciális üledékek kiterjedése, 
a gyűrődés, hegycsuszamlás, földcsuszamlás, a 
diszkordancia határ, az eróziós területek  k ite rje 
dése, a szállítás iránya stb.

A kvantita tív  interpretáció körébe a  m ér
hető és mennyiségileg kiértékelhető adatok 
tartoznak. A fénykép torzulásának ism eretében 
távolság-, irány- és területm érést éppúgy el 
lehet végezni a fényképen, m in t a térképen. 
M egállapíthatók a magasságkülönbségek, a ré
tegdőlés, a lejtőszög, a rétegvastagság (isopach 
térépek szerkesztése), a törések iránya, gyakori
sága, az elmozdulás m értéke, vízfolyás sebessége 
stb.

Földtanitérkép-készítés

Expedíciós területen szinte elkerülhetetlen, 
hogy ne m agunk készítsünk topográfiai alapot a 
geológiai felvételhez. Sok országban csak légi- 
fénykép áll rendelkezésre a kutatáshoz. Ezért a 
térképkészítés folyam atát is ism erni kell. A

szaktérképhez szükséges topográfia készítése 
annyiban té r  el a rendes topográfiai térkép ké
szítésétől, hogy a topográfiai adatokat kisebb 
m ennyiségben és pontossággal kell felvinni, 
term észetesen a m éretarány függvényében. így 
a Ill-ad  rendű kiértékelő és térképrajzoló m ű
szerek is m egfelelnek a célnak (Kelsh plotter, 
KEK stereoscopic p lotter, ER—55, radial plani- 
m etric plotter, m ultiplex, stereotop, stereo- 
pantom eter, stereopret, planitop stb.).

A térképezési módszerek lényege az, hogy 
a fényképsorozatot be kell illeszteni egy földi 
hálózatba. M inden fényképlapon azonosítási 
pontokat kell kijelölni, ez a geodéziai rendszer 
légi háromszögeléssel kifejleszthető. Ennek se
gítségével a terü let dom borzatrajza abszolút 
magassági értékekkel megrajzolható. Úgyszintén 
a síkrajz is. Földtani szempontból a domborzat 
fontosabb. Majd a vízhálózat igen részletes fel
tüntetése szükséges. A kiértékelés során m inden 
egyes fényképen tájékozódási pontokat is kell 
jelölni, hogy a terepi kontroll végrehajtása egy
szerűbb legyen.

Automatizálás

A térképkészítés, illetve a kartográfia 
autom atizálása korunk egyik divatos tém ája. A 
topográfiai térképhez szükséges síkrajzi elemek 
kiértékelése valóban sematikus, lehatárolt fel
adat. Elvégzése csupán gyakorlatot kíván. A 
tem atikus interpretáció sokkal bonyolultabb, 
szerteágazóbb feladat. Még a geológián belül is 
esetenként más-más a  kutatási cél; a kiértékelő
nek alapos terepi, geomorfológiai és tektonikai 
felkészültségre van szüksége. Mégis folynak 
m ár kísérletek a tem atikus interpretálás auto
matizálására (pl. tónusskála felállítása densito- 
m éter segítségével). Teljes autom atizálása azon
ban nem valósítható meg.

A térképkészítés  ezzel szemben a különböző 
eljárások m űszeres megoldásával teljesen auto
m atizált folyam at lesz.
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A  légifénykép felhasználása

A  légifelvételek mind a földtani térképe
zésben, mind a nyersanyagkutatásban jól fel- 
használhatók. A módszerek lényege az, hogy 
közvetlen kutatásra  nem vezetnek, hanem  köz
vetett indikátorok feltérképezését segítik elő.

1. Földtani térképezés

Elsősorban feltárások felderítése és a meg
közelítés útvonalának kitűzése a feladat. Meg 
kell határozni a rétegek kiterjedését, települé
sét, dőlését, rétegződését és a diszkordancia 
határt. A fedetlen térképen ábrázolt foltokat, 
kibúvásokat, dőlésirányokat és dőlésszögeket, 
valam int vetőket könnyebben és gyorsabbban 
tudjuk ezzel a  módszerrel feltüntetn i. Rendsze
rint fényképm ozaikot használnak ehhez a m un
kához, de fedett és hegyvidéki terü leten  a 
sztereopárok kiértékelése nyú jt segítséget.

2. Szerkezetkutatás  — szénhidrogénkutatás

A  légifénykép felhasználható nagym éretű 
felszíni és felszínalatti szerkezetek felderítésére.

A gyűrődéses és töréses szerkezetek felku
tatását a rétegek dőlése, települése, a vízhálózat 
jellege, a morfológia és a vegetáció segíti elő.

A töréses szerkezetek a rétegek dőlése, te
lepülése, a vízhálózat, a vegetáció és a geomor
fológia indikálja.

Elsősorban sztereoszkópikus vizsgálatra van 
szükség. Célszerű a nagymagasságból készült 
kism éretarányú képek használata. A fénykép
mozaikból nagyon nehéz a  szerkezeti összefüg
géseket kibogozni.

3. Érckutatás

A  litológiai térkép elkészítése a legfonto
sabb feladat. Magmás és üledékes kőzetek szét
választása és magmás területen belül a  kőzet
változások helyeinek kijelölése. A kőzetválto
zást legjobban színes vagy spektrozonális film 
segítségével lehet észlelni. Érckutatásnál ez 
kifizetődő. A bauxitkutatáshoz is elsősorban a 
színes film ad felvilágosítást. Az érckutatásnál 
is szükség van a szerkezet felderítésére, esetle
ges magmás érctelérek irányának nyomozására. 
Az utóbbinál a  vegetáció játszik fontos szerepet 
(nyomelemdúsulás növényekben).

Másodlagos érctelepek, mosók, fanglom erá- 
tumok kijelölése is a fényképek segítségével 
történhet.

4. Vízkutatás

Első és legfontosabb a vízhálózat alapos és 
részletes vizsgálata; m ajd az állandó és idősza
kos vizek elkülönítése, a  felszíni és felszínalatti 
kőzetek vizsgálata és a törm elékes kőzetek el
különítése (litológiai térkép). Fontos a víztartó 
kőzetek településének és kiterjedésének vizsgá
lata. A fényképen a sötét tónusú helyek jelzik 
a nedves térszíni helyeket.

A vízkutatáshoz infravörösre érzékenyített 
film et használnak, amely érzékeny a folyadé
kokra, azok belső anyagszerkezete miatt. Ezen 
a film en a nedves térszíni helyek még jobban 
kirajzolódnak.

Nem utolsósorban szemiarid és arid terüle
teken a vegetáció is segít a vízkutatásban.

5. M émökgeológia

Elsődleges fontosságú a litológiai térkép el
készítése, a felszíni kőzetek és törmelékek, 
valam int a felszínalatti kőzetek térképezése. 
Lényeges a rétegek dőlésének, településének és 
a lejtőszögviszonyok megállapítása, valam int az 
ezzel kapcsolatos eróziós területek, talajviszo
nyok vizsgálata. Megfigyelendő a vízhálózat, a 
talajvíz- és a talajfagy-jelenségek. Le kell ha
tárolni a mozgásos, földcsuszamlásos területeket.

Á ltalában nagym éretarányú fénykép hasz
nálatos, de morfológiai, lejtőszög- és errózió- 
viszonyokra a sztereokópikus képpár használata 
javasolt.

6. Agrogeológia

Talajtípusok elkülönítése, a vízhálózat, a 
talajvíz vizsgálata elsőrendű feladat. A felszín 
alatti anyakőzet meghatározása, vízáteresztő és 
vízzáró kőzetek elkülönítése is fontos. Lejtővi
szonyok, lejtőszög m egállapítása és erózió térkép 
készítése könnyen elvégezhető a légifénykép 
segítségével. Megfigyelendő a talajfagyjelenség, 
valam int a term észetes és mesterséges vegetáció 
elterjedése és állapota.

Á ltalában nagym éretarányú fényképek 
használata előnyös.

Az egyéb légifelmérési technikák használata

A  távoli érzékelő technikák gyakorlati je
lentősége abban van, hogy az időjárástól függet
lenül is készíthetünk jóminőségű képeket.

A rem ote sensing földtani alkalmazását R. 
J. P. Lyon és Keenan Lee (1970) szerint az 
alábbi összefoglaló táblázat m utatja be (2. ábra).

A  légikutatási módszerek gazdaságossága

A  gazdasági szám ításoknál figyelem be kell 
venni a repülés, a fényképezés, a kiértékelés 
és a terepi kontroll költségeit.

A repülés árát az idő függvényében szokták 
kifejezni és egész évi költségre vonatkoztatva. 
Az alábbi táblázat a  repülési költségeket szem
lélteti :
Repülési eszköz Ország Költség/repülési óra 

repülőgép USA 200 $ (1963)
Magyaro. 1000 ? (1970) 

helikopter Magyaro. 330 $ (1970)
Ebből az következtehető, hogy a fejlődő orszá
gokban, expedíciós területeken körülbelül a  két 
határ közé esik a  költség.

A fényképezés költsége a repülési költség
gel szoros összefüggésben van. Áz alábbi táb
lázat a repülési és fotóköltségeket m uta tja  be
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2. ábra: A  „remete sensing” alkalmazási területeinek öszsefoglalása R. J. P. Lyon és Keenan Lee (1970)
szerint

R. J. P. Lyon és K eenan Lee (1970) szerint_________________  _________

K utatási célok A célok felszíni jelenségei Távoli érzékelők
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1. Á ltalános geológia В A C D E
a) kőzeteloszlás tónus v. szintkülönbségek 

növényzeti különbség A В C

b) kőzettípus szín A В C D
hőtartom ány-különbségek A
felszíni tex tú ra В c Á
kémia, ásványtan . A

c) szerkezet
felszíni form ák, vonalak A В C

2. Érctelepek
átalakulási zóna színe A В C D

tex tú rá ja В Á
növényzeti különbségek Á В C
vonalak (lineament) A В C
hőm érséklet-anom áliák A
kavics- és ércmosó telepek D В A C

3. Szénhidrogének
anyakőzet és tároló kőzet eloszlása m in t l /а. és 1/b. felül
szerkezeti c s a p d a __________________________________ __________ D .____.___A___ .___ . В C

4. Talajvíz
topográfia és vízhálózat А В С
növényzeti különbségek D А В С
talajnedvesség В А
források А
talajfogyási indikátorok lásd 6. alul

5. Geotherm ikus energia
konvekciós és adkonvekciós hőátvitel А
növényzeti anom áliák Á В С
elszíntelenedés A В С D

6. Talajfagyás
poligonális ta laj A В D Е С
m intás kőzetek A В С D
therm okarszt-szerkezetek A В С D Е
gyöngyszerű (gomb) vízhálózat A в D С
hidrolakkolitok A в С D Е
növényzeti különbségek Á В С

A nagybetűk a lehetséges használat körülbelüli sorrendjét jelzik. A körülm ények változásával ezek elsőd
legessége term észetesen változik. Az alkalm azhatóságukat és a költségeket ügy határozták  meg, hogy az 
elsőnek jelölt módszer nem  a  legjobb, de lényegesen könnyebb kieszközölni és használni.

különböző m éretaránynál, az 1963-as 200 $/óra 
alapra vonatkoztatva:

M éretarány Terület
km 2/óra

Repülési
költség
$/'km2

Fotó
költség
$/km2

Teljes
költség
$/km2

1: 5 000 20 10,00 5,00 15,00
1:10 000 60 3,33 1,27 4,60
1:20 000 138 1,45 0,31 1,76
1 :30 000 235 0,85 0,14 0,99
1:40 000 360 0,56 0,08 0,64
1:70 000 600 0,33 0,03 0,36

A térképezés költségei a m éretarány és a 
légifényképek használata függvényében a követ
kezőképpen alakul:

Évi teljesítm ény Költség (km2/US $)
M éretarány (km2)

fotóval fotó fotóval fotó
nélkül nélkül

1: 50 000 750 250 30 90
1:100 000 3300 650 10 40
1:200 000 12500 2700 4 12

Tehát a m egtakarítás, illetve a teljesítm ény 
3—5-szörös.

A színesfényképezés m integy 25—35 % -al 
emeli az árakat, ezért alkalmazása korlátozott.

Az egyéb remote sensing módszerek költsé
geiről adatunk nincsen, de lényegesen drágább, 
m int a fotografikus módszer.

A földtani légifénykép-interpretálás gazda
ságossága függ a vizsgálandó terü let jellegétől, 
nagyságától, a fénykép m éretarányától, nagy
ságától és minőségétől, a kiértékelő személyzet
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képzettségétől, adottságától és felszerelésétől. 
Az irodalom általában 5— 10 sztereopár napi 
teljesítm ényt em lít egy szakember számára.

Ha topográfiai térkép nem áll rendelke
zésre, annak készítése nagym értékben növeli a 
költségeket. Ezért a fejlődő országok területein 
a topográfiai térképezést rendszerint geológiai 
kutatással kapcsolják össze, a légifényképezés 
gazdaságosabb kihasználása érdekében.

A légikutatási módszerek költségei az idő
ben többszörösen visszatérülnek. Nagy terület 
felderítése viszonylag kis személyzettel ham ar 
elvégezhető.
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Р А З Н Ы Е  А Э Р О Р А ЗВ Е Д О Ч Н Ы Е  МЕТОДЫ  
В ГЕОЛОГИИ

Тибор Цако

Аэроразведочные методы — по сводному наз
ванию ощущение на расстоянии (remote sensing) 
— достигают возрастающее право на существова
ние в геологической разведке. Теперь немало гео
логических институтов и предприятий имеют; уже 
свои фотогеологические секторы, чтобы прово
дить геологическое картирование и разведку 
сырья быстрее и рентабельнее.

Методы основываются на ощущении лучей 
электромагнитного спектра с разной длиной вол
ны. Наиболее известным этих методов является 
аэросъёмка. Теперь делают фотографические съём
ки как из самолёта, так и из вертолёта и спутника. 
Этапы использования аэроснимков:

1. Интерпретация и
2. Картография.

Геологам нужно знать в отечественных услови
ях интерпретацию, а в експедиционных условиях 
и процессы картографии. Геологическая интерпре
тация состоит из качественных и количественных 
данных.

Основные территории использования аэросним
ков следующие:

1. Геологическая картография
2. Исследования структур и углеводородов
3. Рйзведка руд
4 . Гидрологическая разведка
5. Инженерная геология
6. Агрогеология

Рентабельность аэросъёмок определяется из 
расходов полёта, фотосъёмки, оценки и полевого 
контроля. Расходы методов окупаются многократ
но по времени; разведку большой территории мож
но быстро проводить с сравнительно немногими 
людьми.
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