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I. SENTINEL-2 műholdak  

SENTINEL-2 az európai szélessávú, nagyfelbontású multispektrális képkészítő programja. A 
program teljes kiépítése alatt 2 műhold üzemel egyidejűleg földközeli, napszinkron pályán. A 
műholdakat olyan pályákra állították, hogy az Egyenlítő mentén a visszatérési gyakoriság 
(időfelbontás) 5 napos. Az átlagos pályamagasság 786 km, az inklináció 98.62o, a keringési idő 
100.6 perc. Leszálló módban (É-ról D-re) helyi napidő szerint 10 óra 30 perckor halad át az 
Egyenlítő felett. A teljes 10 napos ciklus alatt a relatív pályák száma 1431. 

 

Video 1 Moving ahead with Sentinel-2 – ESA video a Sentinel-2 műholdakról2  

Magyarország területe felett a Sentinel-2 műholdak helyi idő szerint 9 óra 35 és 40 perc között 
haladnak át. A relatív pályák száma Ny-ról K-re haladva 122, 79, 36, 136, 93. 

 

1. ábra A 36-os műholdpálya középvonala Magyarország területén 

A SENTINEL-2 műhold fedélzetén hordozza az MSI multispektrális szenzort, mely 13 
spektrális sávban gyűjt adatokat, 4 sávban 10 m, 6 sávban 20 m, 3 sávban 60 m a térbeli 
felbontás. 

                                                 
1 SENTINEL-2 Relative Orbits - https://sentinel.esa.int/documents/247904/685211/S2A_rel_orbit_groundtrack_10Sec/57bcb79f-
2696-4859-8292-07ac7166e884  
2 https://www.youtube.com/watch?v=pl7WkG_T3M4 



 
 

 

 
2. ábra A SENTINEL-2 ikerműholdak pályabeállításai3 

A Sentinel 2 műholdak a SPOT és a Landsat műholdakhoz hasonlóan olyan földmegfigyelési 
műholdak, melyek adatait elsősorban a mezőgazdaságban, a földhasználatban, az erdészetben, 
a környezeti kockázatok térképezésében és számos egyéb területen hasznosíthatjuk. 

A Sentinel 2A felbocsátásának ideje 2015. június 23, míg a Sentinel2B műholdé 2017. március 
07. A műholdak tervezett működési ideje 7 év. A napelemek és a pályamódosításokhoz 
szükséges üzemanyag 12 évre elegendő. 

A Sentinel-2 műholdakat az Astrium GmbH (Németország) által vezetett ipari konzorcium 
fejlesztette. A beszállítók között magyarországi cég is volt. A Sentinel-2 műholdak további 2 
egységét is elkészítették a 2A, 2B mintájára, a 2C műhold felbocsátása 2022-23-ban, a 2D 
műholdé ezután várható. 

II. MSI szenzor 
 

Az MSI egy passzív szenzor, mely a Föld felszínéről visszaverődő napsugárzást gyűjti. Az 
adatgyűjtés push-broom technikával történik miközben a műhold mozog a pályáján. A beérkező 
fény szűrőkön haladnak át, majd fókuszálódnak két elkülönített fókuszsíkra (Focal Plane 
Assemblies (FPAs)) a berendezésen belül. Az egyik fókuszsíkon elhelyezett detektorokkal a 
látható, a másikon az infravörös tartományban érkező fény energiáját mérhetjük. A teljes 
látószögmező (FOV - Field Of View) 20.6o , a lefedett terület, a pászta szélessége az adott 
magasságú pályán 290 km. 

 

                                                 

3 forrás: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/overview, Astrium GmbH 

 



 
 

 

 
3. ábra A Sentinel-2 műhold sematikus képe (image credit: EADS Astrium)4 

 
4. ábra A Sentinel-2 műhold MSI szenzorának sematikus képe (kép: Airbus Defence and Space)5 

  
5. ábra MSI belső kiépítése (bal) és a 3 tükör (a bal oldali képen a kék színű egységek)6 

A push-broom pásztázó rendszerekben (pl. SPOT HRV) a szenzor a repülési irányra 
merőlegesen elhelyezett detektorok segítségével gyűjti a műholdkép sorait, és ahogy halad a 
műhold a pályáján úgy jönnek létre az újabb sorok.  

A pályákon haladva a műhold döntően a szárazföldi (és a parti) területekről készít felvételt. A 
felvételezési idő 17 és 32 perc között van. 

                                                 
4 forrás: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/satellite-description 
5 forrás: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/satellite-description 
6 forrás: https://earth.esa.int/web/eoportal/satellite-missions/c-missions/copernicus-sentinel-2 



 
 

 

Az ortokorrigált termékek (Level-1C és Level-2A feldolgozottsági szinten) a szemcsék 
(granule) vagy a csempék (tile), melyek 100 km * 100 km nagyságú, négyzet alakú területek 
orto-képei UTM/WGS84 vetületi rendszerben. 

Radiometrikus felbontás 

A radiometrikus felbontás  azt fejezi ki, hogy a képalkotó rendszer hány szintet tud elkülöníteni 
és rögzíteni a mérési tartományban. A radiometrikus felbontás a SENTINEL-2 MSI 
szenzoránál 12-bit. Ez 0-tól 4095-ig terjedő fényességi (brightness) szint megkülönböztetésére 
ad lehetőséget. Level1C feldolgozottsági szinten TOA (Top-Of-Atmosphere) reflektancia. 
Level2A feldolgozottsági szinten BOA (Bootom-Of-Atmosphere) reflektancia-értékeket 
mutatják a pixelértékek, úgy, hogy a 0..1 közé eső értékeket felszorozták 10000-re és egészre 
kerekítették. Ezért a fizikailag 16 biten történik a pixelértékek tárolása. 

Térbeli felbontás 

A detektorok felületére sávonként 10*10 m, 20*20 m vagy 60*60 m-es területről érkezik a 
földfelszínről visszavert elektromágneses sugárzás. A területet egy pixel reprezentálja a 
műholdfelvételen meghatározott térbeli pozícióban és az analóg jel digitális átalakítása révén a 
beérkező energia mennyiségét a feldolgozottság mértékétől függően a pixelérték adja meg. A 
pixelérték lehet intenzitásérték (DNvalue), radiancia, TOA vagy BOA reflektancia. A pixel által 
reprezentált terület nagysága a térbeli felbontás. A Sentinel-2 MSI szenzorának 13 sávjában 3 
különböző térbeli felbontása lehetséges (1. táblázat). 

 S2A S2B   

Sáv 
szám 

középső 
hullámhossz 

(nm) 

sávszélesség 
(nm) 

középső 
hullámhossz 

(nm) 

sávszélesség 
(nm) 

térbeli 
felbontás 

(m) 
1 442.7 21 442.3 21 60 
2 492.4 66 492.1 66 10 
3 559.8 36 559.0 36 10 
4 664.6 31 665.0 31 10 
5 704.1 15 703.8 16 20 
6 740.5 15 739.1 15 20 
7 782.8 20 779.7 20 20 
8 832.8 106 833.0 106 10 
8a 864.7 21 864.0 22 20 
9 945.1 20 943.2 21 60 
10 1373.5 31 1376.9 30 60 
11 1613.7 91 1610.4 94 20 
12 2202.4 175 2185.7 185 20 

1. táblázat SENTINEL-2 szenzorának (S2A és S2B) spektrális sávjai és a térbeli felbontás 

 



 
 

 

 

6. ábra Level2A 8,4,3 (bal) 10 m térbeli felbontású hamis színes kompozíció és Level2A 
8A,11,5 (jobb) 20 m térbeli felbontású hamis színes kompozíció  (Hódmezővásárhely, 47-es 

elkerülő és a 45-ös csomópont, Kenyere-ér, Sentinel-2A űrfelvételek felvételek készítési ideje 
2021.01.01, pászta 136, csempe 34TDS) 

 

7. ábra Level 2A 8 (bal) 10 m térbeli felbontású szürkeárnyalatos és Level2A 9 (jobb) 60 m 
térbeli felbontású szürkeárnyalatos képek (Szeged-Tápé, Maros torkolat, Sentinel-2A 

űrfelvételek felvételek készítési ideje 2021.01.01, pászta 136, csempe 34TDS) 

 



 
 

 

Spektrális felbontás 

Az MSI szenzor által mért spektrális tartományokat úgy alakították ki, hogy döntően olyan 
hullámhossztartományokban történjen a mérés, melyekben a légkör átengedő képessége 
(transzmittancia) magas. A látható fény és a közeli, közepes infravörös tartományokban (400 
nm-től a 2300 nm-ig több atmoszférikus ablak van, melyekben a légkör átengedi a Napból 
érkező elektromágneses sugárzást, míg közöttük keskeny sávokban a légkör valamelyik 
összetevője miatti elnyelés nagy, így az átengedő képesség alacsony.  

A 13 sáv közepének hullámhosszát és a sávszélességet az 1. táblázat tartalmazza. 

A B1 sáv 60 m-es térbeli felbontás mellett a légkör aeroszol-tartalmáról ad tájékoztatást a 21 
nm szélességű, 442 nm sávközepű spektrális tartományban. 

A látható fény tartományát fedi le a B2, B3, és a B4 sáv. Sorrendben a kék (Blue), a zöld (Green) 
és a vörös (Red) színtartományban mért reflektancia értékeket tartalmazzák a pixelértékek 10 
m-es térbeli felbontással.  

Ha a pixelértékekhez sávonként a megfelelő színárnyalatot rendeljük B2 sávhoz a kék, a B3 
sávhoz a zöld, és a B4 sávhoz a vörös árnyalatait (kisebb pixelértékhez mélyebb színárnyalatot, 
magasabb pixelértékhez világosabb színárnyalatot), akkor a 432 RGB sávkombináció a 
valóságban is észlehető színeket rendeli a pixelekhez (valós színes – true color kompozíció). 

 

8. ábra Level 2A 8,4,3 (bal) 10 m térbeli felbontású hamis színes kompozíció és Level2A 4,3, 
(jobb) 10 m térbeli felbontású valós színes kompozíció  (Makótól DK-re, Maros, Sentinel-2A 

űrfelvételek felvételek készítési ideje 2020.07.15, pászta 136, csempe 34TDS) 

 

 



 
 

 

Fontos! 

A növény leveleiben lévő klorofil erősen megköti a kék és a vörös fényt, míg a zöld 
tartományban sugárzott energiát nagyon erősen visszaveri, ezért az egészséges vegetációt zöld 
színben látjuk. Ha egy növény valamilyen betegségben, vagy káros hatástól szenved, akkor 
normális növekedése lelassul vagy megáll, s ez a klorofiltartalom csökkenésében is 
megnyilvánul. A kisebb klorofil mennyiség gyengébb kék és vörös abszorpcióhoz vezet. A 
vörös visszaverődés növekedése miatt a növény (a zöld és vörös színek kombinációjaként) 
sárga színű lesz. 

A B5, B6, B7 és a B8A sávok az ún. vegetáció vörös él sávjai, melyekben a növényzet 
klorofilltartalma miatt a reflektancia értékek meredeken emelkednek az alacsony vörös 
reflektanciaérték után. A növényzet reflektancia görbéjén jól látható ez az emelkedés, az 
emelkedés mértéke a növényzet egészségi állapotára utal. A B5, B6, B7 sávokban a térbeli 
felbontás 20 m, a B8A sávban 10 m. A B8A,B4, B3 sávokból alkotott RGB kompozíció hamis 
színes kompozíció, mely megfelel a Landsat TM szenzor 432 RGB kompozíciójának, vagy a 
Landsat 8 OLI 543 (RGB) kompozíciójának. Ezekben a kompozíciókban a növényzet a vörös 
különböző árnyalataiban jelenik meg az űrfelvételeken (8. ábra bal oldali űrfelvétel). 

Amint a spektrum látható fény tartományát elhagyjuk az infravörös tartomány felé (0,7 µm-es 
hullámhossznál), a visszaverődése mértéke ugrásszerűen megnő. A 0,7–1,3 µm közötti sávban 
az egészséges növényzet a beérkezett energia 40–50 %-át visszaveri. A maradék energia 
legnagyobb része elvezetődik, hiszen az abszorpció ebben a sávban minimális (kevesebb, mint 
5 %).  

A 0,7–1,3 µm közötti sávban növényzet visszaverő képessége elsődlegesen a növény 
levélzetének belső szerkezeti sajátosságaiból következik. A belső szerkezet nagyon különbözik 
az eltérő fajoknál, ezért a visszaverődés mérése lehetőséget ad a fajok elkülönítésére, még ha a 
látható fényben a fajok nagyon hasonlítanak is egymásra. Hasonló okok miatt használhatunk 
ebben a sávban érzékelő szenzorokat a betegségek kimutatására, hiszen a növényi stressz, a 
betegségek is megváltoztatják a visszaverődési tulajdonságokat. Azonban a méréskor zavaró 
lehet a növény levélzetének rétegzettsége, amely lehetővé teszi a többszörös sugárzás-
visszaverést és elvezetést. Ezért az infravörös visszaverődés növekszik a korona levélrétegeinek 
a számával. 

 



 
 

 

 
9. ábra Reflektancia görbék növényzetre, talajra és vízre (fent), és eltérő 

növényekre (lent)7 

Az 1,3 µm-nél nagyobb hullámhosszú energia legnagyobb része elnyelődik, vagy visszaverődik 
a növényzeten, nincs vagy csak kevés az energia elvezetés. Az 1,4 és a 2,7 µm-nél előforduló 
minimumok azért alakulnak ki, mert a levelek magas víztartalma elnyeli az ilyen hullámhosszú 
sugárzást. Következésképpen ezeket a sávokat vízelnyelési sávoknak nevezzük. Visszaverődési 
csúcsokat találunk az 1,6 µm és a 2,2 µm-es hullámhosszaknál, az elnyelési sávok között. Az 
1,3 µm-nél nagyobb hullámhosszakra igaz, hogy a levél visszaverődése hozzávetőlegesen 
fordítottan arányos a levél teljes víztartalmával. 

A B8 (szélesebb közeli infravörös sáv), a B9 (vízgőzelnyelési sáv), a B10 (shortwave infrared 
–SWIR-felhő sáv), B11, és a B12 (SWIR1, SWIR2) sávok. 

                                                 
7 Mucsi L. Műholdas távérzékelés 2014 - http://www.geo.u-szeged.hu/~laci/ab-RS-jegyzet/ch01s04.html#id392130 



 
 

 

 
10. ábra A Landsat 7 ETM+, a Landsat 8 OLI és a Sentinel 2 MSI spektrális sávjainak 

összehasonlítása a légköri átengedőképesség változása alapján a 400-13000 nm-es spektrális 
tartományban.8 

III.  Adat termékek 

A SENTINEL-2 műholdak által készített úrfelvételek az Open Access Hub9 felületén 
kereshetők és letölthetők különböző feldolgozottsági szinten. Az első Sentinel 2A műhold 
felbocsátása (2015.05.23) után 2017. március 07-ig készült felvételek Level1C feldolgozottsági 
szinten érhetők el. Az L1C feldolgozás eredményeként a pixelértékek a TOA reflektanciát adják 
meg.  

 

11. ábra 2015.június 23. és 2015. december 01. között készült S2A űrfelvételek legyűjtése a 
Sentinel Open Access Hub felületén a kijelölt területre vonatkozóan L1C feldolgozottsággal 

 

                                                 
8 https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-2-msi/overview 
9 https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 



 
 

 

A Sentinel 2B felbocsátása és beüzemelése után 2017. május 02-től kezdve, 2017. március 28-
ig visszamenően mindkét S2 műhold képei letölthetők L2A feldolgozottsági szinten is (BOA 
reflektancia). 

A Level-1C és a Level-2A szinten a 290 km széles pásztákból kivágott 100*100 km-es 
csempékben tölthetők le az ortokorrigált űrfelvételek UTM/WGS84 vetületi rendszerben. A 
csempék egymást átfedik. A csempék letölthetők a Sentinel-2 tiling grid kml10 fileban az ESA 
Sentinel 2 Data Products oldaláról és a file megnyitható a Google Earth Pro 11alatt. 

 
12. ábra Sentinel 2 csempék a Kárpát-medence területén  

Az UTM (Universal Transverse Mercator) rendszer a Föld felszínét 60 zónára osztja. 
Mindegyik UTM zóna É-D-i irányban 6° szélességű, Ny-K-i irányban 8° hosszúságú. 
Magyarország területe a 33-as és a 34-es zónákban helyezkedik el. 

A L2A feldolgozottságú termékek a L1C termékek atmoszférikus korrekciójával állíthatók elő. 
A SNAP programban a Sen2Corr modul segítségével a 2017. március 7 előtti űrfelvételek is 
atmoszférikusan korrigálhatók. A légköri vízpára kiszűrésével a L2A űrfelvételek sokkal 
kontrasztosabbak, mint az L1C felvételek (13. ábra).   

                                                 
10 https://sentinels.copernicus.eu/web/sentinel/missions/sentinel-2/data-products 
11 https://www.google.com/intl/hu/earth/versions/#earth-pro 



 
 

 

 

13. ábra Level1C (bal) és Level2A (jobb) feldolgozottságú Sentinel-2A űrfelvételek 432 
(RGB) valós színes kompozícióban SNAP programban (felvételek készítési ideje 2021.01.01, 

pászta 136, csempe 34TDS) 

Adatformátum 

SENTINEL-2 termékeket a felhasználó SENTINEL-SAFE formátumban tudja letölteni, mely 
közvetlenül beolvasható az ESA SNAP programjában. A SAFE könyvtárban a spektrális 
sávokban készült és egyéb származtatott képek JPEG2000 formátumúak, valamint további 
állományok, pl. maszk, metaadatok is megtalálhatók. 

 

14. ábra A SAFE mappa alkönyvtárai és állományai SNAP Open funkció alatt 



 
 

 

 

15. ábra SENTINEL-2 termék fizikai formátuma 

A SAFE könytár neve, pl. S2A_MSIL1C_20210101T093411_N0209_R136_T34TDS_20210101T105720.SAFE 
tartalmazza a műhold nevét (S2A), a szenzor nevét (MSI), a feldolgozottsági szintet (L1C), a 
felvételezés idejét év-hónap-nap, az áthaladás idejével óra-perc (20210101T093411), a pászta 
számát (R136), a csempe azonosítóját az UTM zónában (T34TDS).  

 

További technikai információk a SENTINEL-2 Technical Guide12 alatt olvashatók. 

 
 
  

                                                 
12 https://sentinel.esa.int/web/sentinel/technical-guides/sentinel-2-msi/level-2a/product-formatting 



 
 

 

 

Összefoglalás, ellenőrző kérdések 

A Sentinel 2 műholdak multispektrális, nagy térbeli (10, 20, 60 m) és időfelbontású  képalkotó 
rendszereik (MSI) révén sok hasznos információval szolgálnak a földi erőforrások kutatásához. 
A napszinkron pályán keringő műholdak külön-külön 10, együtt 5 naponként ismételt fedést 
biztosítanak a látható fény és a közeli-, közepes infravörös sávokban. A valós és hamis színes 
kompozíciók jellegzetes színekben mutatják a vízfelületek a növényzet nélküli vagy 
növényzettel fedett szárazföldi területeket. 

1. Milyen pályán keringenek a Sentinel 2 műholdak?  
2. Mekkora terület fed le egy Sentinel 2 felvétel csempéje? 
3. Mi a Sentinel 2 műholdak szenzorának a neve? 
4. A Sentinel 2 mely sávjaiból állítható elő valódi színes kompozíció? 
5. Melyek hamis színes kompozíciók a következő MSI sávhármasok közül – 843, 432, 

321?  
6. A Sentinel 2 MSI szenzorának van hőtartományú infravörös sávja (igaz/hamis). 
7. Magyarország területét felhőmentes időszak esetén 7 napon belül készült Sentinel 2 

csempékkel le lehet fedni (igaz/hamis) 
8. A Sentinel 2 felvételek folyamatosan készülnek sávmenti pásztázással (igaz/hamis). 
9. A Sentinel 2 SWIR1  sávjának jobb a geometriai felbontása mint a látható fény vörös 

sávban (igaz/hamis). 

 

 

 


