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Előszó
Napjainkban szinte valamennyi oktatási intézmény rendelkezik internetkapcsolattal, számítógépekkel,
projektorral, és helyenként interaktív tábla is segíti a tanítást. Az iskolák örvendetesen bővülő eszközellátottsága mellett azonban az új elektronikus eszközkészletet alkalmazó tanítás lehetőségei még jelentős
részben kiaknázatlanok. A pedagógusok számára nehéz eligazodni a sokszor csak angol nyelven elérhető
oktatóprogramok, adatbázisok útvesztőjében. Az utóbbi években a távérzékelési módszerek, a digitális
térképészet rohamos fejlődése új utakat, új lehetőségeket nyitott a földtudományokkal foglalkozó szakemberek számára, ám e fejlődés hozadéka az oktatásban még csak nyomokban jelenik meg.
A geográfia modern szemléletű oktatásában a korábban domináló leíró jelleg helyett a földrajzi
folyamatok, környezeti problémák oknyomozó elemzésén és megértésén van a hangsúly. Az új multimédiás módszerek, internetes adatbázisok, szabad felhasználású programok nem csupán e folyamatok attraktív szemléltetéséhez nyújtanak egyedülálló lehetőséget, hanem általuk a tanulók önállóan is
képesek lesznek a földrajzi összefüggések modellezésére, elmélyültebb megértésére, illetve a földrajzórákon tanult ismereteik gyakorlati alkalmazására. Ehhez és a földrajzi jelenségek látványos szemléltetéséhez nyújtanak segítséget a könyvben bemutatott oktatóprogramok, adatbázisok.
A könyv egyszerű nyelvezeten íródott, közérthetően ad áttekintést a tanításban alkalmazható földrajzi szoftverekről. Hangsúlyozzuk, hogy az itt szereplő programok használatához semmilyen számítógépes előképzettség nem szükséges. A bemutatott nyolc szoftver mindegyike szabad felhasználású,
tehát internetről térítésmentesen letölthetők. A programok a menü rendszerének ismertetésén túl
számos gyakorlati példán keresztül mutatják be azok felhasználási lehetőségeit, így az olvasó (diák, tanár) lépésről lépésre sajátíthatja el az adott program használatát. A könyvben bemutatott programokat
a gyártók időről időre frissíthetik, ezért a Nemzeti Tankönyvkiadó honlapján a www.ntk.hu /Panoráma
almenüben az eredeti programok elérhetőségét lehetővé tesszük, illetve az újabb verziók letöltésének
lehetőségéről is hírt adunk.
A programok többféleképpen is felhasználhatók a földrajzóra keretein belül. A felhasználás
legegyszerűbb szintje, ha a pedagógus vagy a diák csak szemléltetésre kívánja használni a szoftvert.
Ehhez a programok segítségével létrehozott térképeket, műholdképeket kép vagy mozgókép formátummá alakítva tudjuk lemezre menteni.
Lehetőség van azonban összetettebb földrajzi folyamatok elemzésére is, ha a térképekkel műveleteket végzünk, vagy keresztmetszeteket, szelvényeket készítünk róluk.
Reméljük, hogy a bemutatott oktatóprogramok alkalmasak lesznek arra, hogy a diákok tanári
segítséggel a földrajzórákon, vagy akár otthon önállóan is gyakorolják az órákon tanult ismereteket.
Bízunk benne, hogy ezt a könyvet egyaránt haszonnal forgatják majd általános és középiskolás tanulók éppúgy, mint az őket oktató földrajz szakos kollégák.

Szeged, 2009. március 24.

Dr. Szilassi Péter
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1. Kashmir 3D
A program a térképolvasás elemeinek gyakorlására nyújt lehetőséget azáltal, hogy a szintvonalas topográfiai térképekből háromdimenziós tájképet tudunk készíteni. A program telepítése után egy Japán
hegyvidéki területről készített mintatérképet láthatunk. A térkép bármely pontjáról belátott területet
megjeleníthetjük. Az élethű tájképet összehasonlíthatjuk a térképünkkel, változtatva a nézőpontunkat
egy időben utazhatunk a kétdimenziós térképen és a háromdimenziós domborzatmodellen. A Kashmir
3D programmal egyszerűen szemléltethetők az alapvető térképészeti fogalmak, úgymint a szintvonal, a
domborzatárnyékolás vagy a vonalas aránymérték fogalmai. A digitális térképekről keresztmetszeti szelvényrajzokat készíthetünk. Ily módon nagyszerűen lehet a domborzat formakincsét is illusztrálni. Jól
szemléltethetők a domborzat legalapvetőbb nagyformái, így a lejtőtípusok, völgytípusok is. A program
segítségével végigkövethetjük, hogy az adott tájképen hogyan változnak a besugárzási viszonyok, az árnyékok egy napon vagy egy éven belül, így ez alkalmat ad a napszakok, évszakok változásának interaktív
oktatásához, szemléltetéséhez.

1.1. Letöltés
http://www.kashmir3d.com/index-e.html honlapon a download now, majd a kas809ef.exe (5327K) ikonra kattintuk.
Az alábbi honlapon: http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/gtopo30.html a Föld bármely
területéről letölthetünk domborzatmodellt. A letöltött térképet a Kashmir 3D segítségével megjeleníthetjük, és metszeteket készíthetünk róluk. (Lásd részletesebben az 1.5. pontban.)

1.2. Fontosabb menük
Az alábbiakban csak a legfontosabb menüket mutatjuk be.
File főmenü Save image menüvel tudjuk a térkép
aktuális képét elmenteni. Ha a Window opciót választjuk, akkor az egész térképet elmentjük, ha a Select opciót, akkor a térkép egy részletét.
View főmenüvel a térkép megjelenítését tudjuk változtatni. A View főmenü kiválasztását követően előreugró
ablakban az alábbi fontosabb menük közül választhatunk:
Scale of Map A beolvasott térkép méretarányát tudjuk
megválasztani.
Scale of View A térképet úgy nagyíthatjuk, hogy közben a méretaránya nem változik.
View Options menün belül a Reaster image opción
belül kiválaszthatjuk, hogy mit szeretnénk megjeleníteni
a térképen. Célszerű a Place Name (helyneveket) üres
négyzet állásba állítani, így a japán karakterek eltűnnek a
térképről.
Select palette opción belül a Terrain palette menüben számtalan színskála közül választhatjuk ki a domborzat megjelenítésére számunkra legmegfelelőbbet.
Show Scale vonalas aránymérték megjelenítése, vagy
elrejtése a térképen.
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1. ábra. A Kashmir 3D megnyitásakor megjelenő mintatérkép

A telepítést követően megjelenik a mintatérkép, mely Japán egyik hegyvidéki területét ábrázolja
(1. ábra).
A Japán földrajzi nevek zavaróak lehetnek, ezért tüntessük el őket a térképről az alábbi módon:
A View főmenüre kattintunk, majd azon belül a
View Options menüre kattintunk. Ekkor egy előreugró
ablak jelenik meg a képernyőnkön (2. ábra).
View Options menü előreugró ablakában a Reaster
Image opcióra kattintunk, ahol a Place Name (helyneveket) üres négyzet állásba állítjuk, így a japán karakterek eltűnnek a térképről.

2. ábra. A View Options előreugró ablaka

1.3. Fontosabb ikonok
Térkép nagyítása, kicsinyítése.

Háromdimenziós tájkép készítése.

Térkép színeinek változtatása,
a Select Palette menü ikonja.

Vonalas aránymérték megjelenítése,
elrejtése.
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1.4. Alkalmazások, feladatok a mintaterület gyakorlótérképén
1. feladat Készítsünk a program kezdő térképéről háromdimenziós tájképet, melyen a nézőpontunkat
tetszőlegesen változtathatjuk! Ez lehetőséget ad a domborzatábrázolás elemeinek (szintvonalak, színezés, árnyékolás) szemléltetésére.
Az

ikonra kattintva az előreugró ablakban megjelenik a terület háromdimenziós domborzatmodellje.
A nézőpontunkat a topográfiai térképen egy egérrel is mozgatható célkereszt jelzi, egy rózsaszínű
körcikk pedig a látószöget és a kilátás irányát szemlélteti. A domborzatmodellen ha az egérrel változtatjuk a nézőpontunk (célkereszt) helyzetét, a kilátás irányát, a változás a
topográfiai térkép célkeresztjén is
nyomonkövethető, és ezt fordítva is
megtehetjük (3. ábra).
A tájkép bal felső legördülő menüjén a kilátópont magasságát állíthatjuk be.
A háromdimenziós tájkép alján
a kilátásunk irányát vízszintes irányban, míg oldalán a kilátásunk szögét
függőlegesen tudjuk változtatni.

3. ábra. Tájkép készítése Kashmir 3D
szoftver segítségével

2. feladat A már elkészített domborzatmodellen jelenítsük meg a Nap aktuális helyzetét, majd figyeljük meg a besugárzásviszonyok napi és évszakos változását (4. ábra)!

4. ábra. A Nap időponttól függő árnyékának beállítása és megjelenítése a domborzatmodellen
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A
ikonnal, vagy a Setup menü Sun Direction or Trail menüjére kattintva lehetőségünk
van a napsütés modellezésére is. Láthatjuk, hogy a Nap aktuálisan milyen irányban világítja meg a domborzatot. Az előreugró ablakban egy naptár időpontjait változtatva (órák, percek, napok, hónapok), változik a Nap állása és vele együtt az árnyékok kiterjedése is. A felső, hosszú skálán húzva a mutatót,
változik az időpont, és vele együtt a Nap helyzete is. A Present menüre kattintva visszaállíthatjuk a
Nap jelenlegi időpontban aktuális helyzetét. A Sunrise , azaz napkelte opcióra kattintva megnézhetjük
a napkelte időpontját, és azt, hogy a tájkép hogyan néz ki a napkeltekor. Ugyanígy a Sunset opció a
napnyugta időpontját és látképét mutatja. A Day opciónál visszaállunk az éppen aktuális napálláshoz.
A View Sun opcióval láthatóvá tehetjük a Nap aktuális helyzetét. A Font menüvel kiválaszthatjuk,
hogy a Nap aktuális helyzete mellé mekkora számokkal írja ki az időpontot.
3. feladat Készítsünk keresztszelvényeket néhány lejtőről! Lehetőségünk lesz így a lejtőtípusok, domborzati formák (V alakú, U alakú völgy, nyereg, pihenő, gerinc, völgytalp stb.) szemléltetésére. Milyen
keresztmetszet jellemzi az alábbi (5. A, B ábra) völgyeket? Milyen folyamatok révén alakultak ki ezek a
völgyek?
A
B
,

5. ábra. Völgytípusok keresztmetszete a Kashmir 3D mintatérképén

A jobb egérgombbal a
térképre, majd az előreugró
Map ablak
menüjére kattintva keresztszelvényt tudunk
készíteni a térkép tetszőlegesen kiválasztott pontjai között
(6. ábra).

6. ábra. A keresztszelvény készítésekor előreugró Map ablak
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A bal egérrel kijelöljük a szelvény
pontjait, majd a jobb egérrel a
Fix opciót választva rögzítjük a
szelvény végpontját (7. ábra).

A térképen piros vonal jelzi
a metszet helyét. Az előreugró
Profile ablakban és a térképen
egy kis figura jelzi helyzetünket,
melyet a szelvény mentén mozgathatunk, és mellette egy kicsi
ablak mutatja a megtett távot,
szintkülönbséget, lejtőszöget stb.

7. ábra. A Profile ablakban elkészített keresztszelvény és
a leolvasható adatok

ikonjára kattintva megnézhetjük a
A Profile ablak
szelvényünk helyét háromdimenziós tájképben is. Ekkor egy
előreugró ablak jelenik meg, melyen megválaszthatjuk a nézőpont (kamera) irányát a keresztmetszet mentén mozgatható
kis figurához képest (8. ábra).
A legegyszerűbb az, ha az OK opcióra kattintással jóváhagyjuk, hogy a nézőpontunk a kis figurához képest jobbra
fent legyen.

8. ábra. A nézőpont (kamera) irányának
kiválasztása a
ikonra kattintást
követően

Ha változtatjuk a kijelölt
szelvény mentén a kis figura
helyét, a háromdimenziós tájkép is változni fog, de a kis
figurát végig kívülről, párhuzamos nézőpontból látjuk
(9. ábra).

9. ábra. Keresztmetszet és háromdimenziós látkép megjelenítése ugyanarról a területről, a Kashmir 3D szoftver segítségével
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4. feladat Készítsük el egy hegy (vulkáni kúp) keresztszelvényét (10. ábra)! Milyen felszínformákat
tudunk elkülöníteni a szelvényen?

10. ábra. Vulkáni kúp keresztmetszete a Kashmir 3D mintatérképén

Keressük ki a mintatérképünkön a vulkáni hegyet! Az előző feladatban bemutatott módon kell
elkészítenünk a metszetet.

1.5. Alkalmazások, feladatok a Föld tetszőlegesen kiválasztott területén
Az alábbi honlapon a Föld bármely területéről letölthetünk domborzatmodellt:http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/gtopo30.html
Nyissuk meg a honlapot, majd a Föld domborzatát megjelenítő térképen klikkeljünk arra a négyzet
alakú területre, amelyről a domborzatmodellt le szeretnénk tölteni (11. ábra) (példánkban a Dekkánfélszigetet, Himaláját, Tibetet tartalmazó négyzetre)!
Az újabb előreugró ablakban a kiválasztott térképrészletre kattintunk, majd beolvassuk a Föld digitális domborzatmodelljének kivágatát (példánkban a Dekkán-félsziget domborzatát).

11. ábra. A Föld domborzatmodellje az USGS honlapján
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Az újabb honlapon láthatjuk a kiválasztott terület szürke színű, árnyékolásos domborzatmodelljét. Kattintsunk az angol nyelvű szövegben a
„Download data for file” mondatrész
után következő kódszámra, majd
az előreugró ablakban válasszuk a
Mentés opciót (12. ábra)!

12. ábra. A digitális domborzatmodell mentése az USGS honlapjáról

Válasszuk ki a számítógépünkön azt a
mappát, ahová a domborzatmodellt el szeretnénk menteni, majd néhány perc után
az ablak magától bezáródik, jelezve, hogy
a mentés sikeres volt. A domborzatmodellt
tömörített mappaként mentettük el, ezért
a .tar kiterjesztésű fájlra a jobb egérrel kattintunk, majd az előreugró ablakban az
Extract to folder opciót választjuk, hogy
„kicsomagoljuk” a domborzatmodellt (13.
ábra).
13. ábra. Domborzatmodellt tartalmazó fájl „kicsomagolása”

A letöltött digitális térképet a Kashmir 3D segítségével az alábbi módon jeleníthetjük meg:
Válasszuk a File főmenün belül az Open menüt, majd azon belül a Map almenüt és végül az
USGS Gtopo30 opciót (14. ábra)!

14. ábra. Korábban letöltött domborzatmodell megnyitása a Kasmir 3D menürendszerével
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A térkép nagyon részletes, ezért tetszőlegesen nagyíthatunk rajta, ha a
jobb egérgombbal a térképre kattintunk, majd az ekkor előreugró ablakban
a Scale of view opción belül a Shrink
opciót választjuk. Ugyanitt a Centering
opcióval a térképet középre helyezhetjük,
illetve az Expand opcióval nagyíthatjuk
(15. ábra).

15. ábra. A térkép vagy domborzatmodell nagyításához, kicsinyítéséhez szükséges előreugró ablak

A digitális térképen elvégezhetjük az előző feladatok
alkalmával a mintaterület
térképén bemutatott műve
leteket. (Keresztmetszet készítése, háromdimenziós lát
ványkép készítése stb.)
Íme egy példa a Bengáli-alföld és a Himalája déli
vonulatait érintő keresztszelvényre (16. ábra).

16. ábra. Keresztmetszet készítése
a Himalája déli lejtőjén keresztül

2. Earth Explorer DEM 3.5
A szoftver segítségével megjeleníthetjük Földünk domborzatát. A Glóbuszt forgathatjuk, megjeleníthetjük
a nappali és éjszakai félgömb helyzetét bármely naptári időpontban és napszakban. A programmal nyomon követhetjük az év során a nappalok és éjszakák hosszának változását.
A domborzati térképre fedvénytérképként ráilleszthetjük a földrengések földgömbi eloszlását, így lehetőségünk van a nagy hegységrendszerek, mélytengeri árkok és a földrengések által sújtott területek
közti összefüggések elemzésére.
Megjeleníthetjük a Föld nagyvárosait is, és távolságokat is mérhetünk a földgömbön. A program interaktív atlaszként is működik, megmutatja a keresett város helyét a Glóbuszon, illetve bármely városra
helyezve a kurzort, megjelenik az adott város lakosságszáma, illetve az ország nevére kattintva az ország
lakosságszáma, GDP-je, és más adatai is.
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2.1. Letöltés
http://www.motherplanet.com/earth-explorer-dem.htm honlapon a free download sorra kattintunk.
Fontos! A program bejelentkezésekor egy előreugró ablakban
mindig a Register Later opcióra kattintsunk (17. ábra)!

17. ábra. Az Earth Explorer DEM 3.5 program bejelentkezésekor előreugró párbeszédablak

2.2. Fontosabb ikonok, menük
kép mentése

a Glóbusz forgatása

a Glóbusz forgatása
egérrel

a Glóbusz leállítása

nagyítás, kicsinyíés

távolságmérés

éjszakai, nappali
félteke mejelenítése

ország, város vagy sziget
keresése

A File főmenüben Save as paranccsal elmenthetjük a Glóbusz aktuális képét .bmp vagy .jpg
formátumban.
A Maps főmenüre kattintva az előreugró ablak segítségével számos fedvénytérképet „rátehetünk” az
eredeti Glóbuszra.
A nappali, éjszakai félgömb megjelenítése
Valamennyi fedvénytérkép megjelenítése
Országhatárok megjelenítése
Tengerpartok megjelenítése
Folyók megjelenítése
Földrajzi fokhálózat megjelenítése
Országok neveinek megjelenítése
Városok megjelenítése
Szigetek megjelenítése
Földrengések megjelenítése
12

2.3. Alkalmazások, feladatok
1. feladat Kövessük nyomon a földgömbön a napszakok hosszának változását egy év folyamán, különböző időpontokban! Hányszor fordul elő egy évben, hogy 12 óra a nappal és az éjszaka a Föld teljes
felszínén? Melyik dátumhoz köthetők ezek az időpontok? Mikor fordul elő az, hogy a sarkköröknél
magasabb szélességi körökön 24 órás a nappal vagy az éjszaka hossza (18. ábra)?
A
B

18. ábra. A Föld napsütötte és árnyékos féltekéje (A) június 22-én és (B) december 22-én

A felső ikonsor
ikonjára kattintva megjelenik a földgömbön az aktuális dátumhoz, órához és
perchez tartozó árnyékos és napsütötte félteke képe. A Maps főmenü Lat/Lon Grids menüjével jelenítsük meg a földrajzi fokhálózatot a Glóbuszon. A képernyő bal alsó sarkában egy változtatható időskálát
találunk (ábra), ahol a nyilakkal tetszés szerinti időpontot (hónapot, napot, órát, percet) beállítva megnézhetjük a Föld nappali, és éjszakai féltekéjének aktuális helyzetét (19. ábra).

19. ábra. A dátum változtatásával megjeleníthetjük a nappali és az éjszakai félgömb aktuális helyzetét

Az időskálát állítsuk a nyilakkal június 22-ére (A), és december 22-ére (B), majd a földgömb képét
mentsük el mindkét esetben a File főmenüben Save as paranccsal, vagy a
ikonnal .jpg formátumban. A
ikonra kattintsunk, majd forgassuk el úgy a földgömböt, hogy az északi pólus képét lássuk.
Az időskálát változtatva, majd a képeket elmentve nyomon követhetjük a nappalok és éjszakák hosszának
évszakos változását a pólus környékén.
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2. feladat Készítsük el ugyanezen a módon a március 21-ei, és a Glóbusz szeptember 23-ai időpontra
jellemző képét!
Az előző feladatban megismert folyamatot kell követnünk, csak az időskálát március 21-ére és szepikonra, ezáltal a fokhálózattal ellátott Glóbusz nyugat–keleti
tember 23-ára állítjuk. Kattintsunk a
irányban kezd forogni, így megfigyelhetjük a napszakok hosszát különböző szélességi fokokon.
3. feladat Hasonlítsuk össze a földrengések területi eloszlását és a domborzatot Ázsiában! Mely hegységrendszerek környékén pattannak ki
a nagy földrengések? Milyen jellegű
a kőzetlemezek mozgása ezekben a
hegységekben? Mely hegységek nem
számítanak földrengésveszélyesnek?
Ezek miért nem földrengésveszélyes
területek? A tengerfenék domborzati
formái közül mely formáknál pattannak ki földrengések (20. ábra)?

20. ábra. Ázsia domborzata és a földrengések területi elterjedése

A Maps főmenü Earthquakes menüjére kattintva sárga pöttyök jelzik a földgömbön a nagy földrengéseket. A
ikonra kattintva nagyítjuk a Glóbuszt úgy, hogy Ázsia térképe kitöltse a képernyőt. Mentsük
el a képernyő tartalmát a File főmenüben Save as paranccsal .jpg formátumban!
4. feladat Hasonlítsuk össze Nyugat-Ázsia országainak egy főre jutó GDP-jét! Mekkora különbségeket
olvashatunk le a térképről? Mi az oka a nagy területi különbségeknek (21. ábra)?

21. ábra. Az országok fontosabb adatait tartalmazó előreugró ablak Jemen példáján
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A Maps főmenü Political Boundaries menüjére kattintva megjelennek az országhatárok a földgömbön. Szintén a Maps főmenüben tudjuk bekapcsolni a Countries menüt, amellyel a Föld országainak
nevei is megjelennek a Glóbuszon. Ha az országok neveire tesszük a kurzort, egy kis előreugró ablakban
megjelenik néhány fontos adat az adott az országról, köztük az egy lakosra jutó GDP GDP per capita is.

3. Map Creator 1.0
A Map Creator 1.0 alkalmas tematikus térképek készítésére a kontinensekről, hegységekről, tengerekről,
a Föld teljes felszínéről. Lehetőségünk van a térkép vetülettípusának megválasztására. Emellett készíthetünk térképeket, melyeken a földfelszín, vagy annak egy részlete műholdképen látható. Lehetőségünk
van a domborzat színskálájának és az egyes domborzati kategóriák határértékeinek megválasztására is.
Az önálló magassági kategóriák megadásával lehetőségünk van a domborzathoz köthető fogalmak (síkság, fennsík, mélyföld, self stb.) szemléltetésére. A térképeken megjeleníthetjük a Föld városait lakosságszám szerinti kategóriákba rendezve, ezáltal az urbanizáció folyamatát is látványosan be tudjuk mutatni.
A tematikus térképek szerkesztése mellett könnyen készíthetünk vízrajzot, domborzatot, vagy a városok
helyét jelző vaktérképeket is.

3.1. Letöltés
www.ntk.hu/felso/panorama a Földrajz – 00889/K cikk – ’Egyéb anyagok’ menüpontján keresztül.

3.2. Fontosabb menük
FŐMENÜ

MENÜ
New
Open
Save

Map

Új térkép rajzolása.
Új térképek beolvasása. Ekkor a Samples mappában lévő térképek közül választhatunk (Europe, Globe, UK+Ireland, USA, World).
Ikonja:
A megnyitott fájl mentése kép (.bmp) formátumban.

Save as

A megnyitott fájl másolatának mentése különféle képformátumokban. Javasoljuk a kis memóriaigényű .jpg formátumú mentést. Ikonja:

Copy to Clipboard

Fájl mentése a vágólapra.

Print

Kinyomtatja a térképet. Ikonja:

Exit

Kilépés a programból.
Ikonsor Eszközkészlet megjelenítése vagy eltüntetése.
Állapotsor megjelenítése vagy eltüntetése.
A térkép szegélyeit mozgató nyilak megjelenítése vagy eltüntetése.

Toolbar
Wiev

LEÍRÁS

Satusbar
Pan controls
Map extract

Előre elkészített térképek beolvasása mappákból (különféle világtérképek, kontinensek, kontinensrészek, országok, a pólusok és az
óceánok térképeit kereshetjük meg, és olvashatjuk be).

Map borders/size quality

A térképek határait, méretét és felbontását, ezzel részletgazdagságát tudjuk vele változtatni.

Map projection

A térkép vetületének megválasztása. Négyféle vetülettípus közül
választhatunk. Az oldalsó kisablakban láthatjuk, hogy a kiválasztott vetülettípusban hogyan néz ki a térképünk.

Map type

Térképtípusok kiválasztása. Ez a legszélesebb lehetőségeket kínáló,
ezért talán a legfontosabb menü. Az előreugró párbeszédablakon

Settings
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Settings

Help

Map type

belül hatféle térképtípus közül választhatunk. (pl. árnyékolt domborzatmodell vegetációtérkép, műholdkép stb.) Az oldalsó kisablakban láthatjuk, hogy a kiválasztott típusban hogyan néz ki a
térképünk.
A User defined opciót választva saját magunk adhatjuk meg a
térkép tartalmát, színvilágát, ezért ezt kell használnunk, ha különféle vaktérképeket vagy tematikus térképeket szeretnénk készíteAz Edit opcióra kattintva módosíthatjuk a térkép
ni. Ikonja:
megjelenését.

Help themes

A segítség menü főbb témakörei.

Contact

A szoftver szerzőinek, honlapjának elérhetősége.

3.3. Ikonok
Új térkép készítése.

A térkép mérete.

Térkép megnyitása.

Nagyítás a térképen. Az ikonra kattintva, majd
a bal egér gombot lenyomva tartva egy szaggatott téglalappal lehatárolhatjuk a térkép nagyítani kívánt részletét.

Térkép mentése.
Térkép nyomtatása.
Előző térkép állapotának visszaállítása.

Kicsinyítés a térképen.

Előre elkészített térképek beolvasása
mappákból.

A térkép felbontása (minősége).
A felhasználó által meghatározott térképtípus
kiválasztása, készítése.

A világtérkép visszaállítása.
A térkép szegélyének illesztése a teljes
munkaterületre.

3.4. Térképek megnyitása
A térképek megnyitásának legegyszerűbb módja, ha az
ikonra kattintunk, majd az alábbi előreugró ablak mappáiból kiválasztjuk a megjeleníteni kívánt térképet. Ugyanezt
a Pre-defined map extracts előreugró ablakot elérhetjük a
Settings főmenü Map extract menüjéből is (22. ábra).

22. ábra. Az egyes területekről készített térképek megnyitása a Predefined map extracts előreugró ablakkal

A következő mappákban találhatjuk a szoftver előre elkészített térképeit: World maps mappában a Föld
teljes felszínét, Continental maps a kontinenseket, illetve azok egyes részterületeit, a National maps
egyes országokat, Pole maps mappa a pólusok környékét, míg a Marine charts mappa a tengerek,
óceánok, tavak térképeit tartalmazza. Az egyes mappákon belül a térkép neveire kattintva megnyithatjuk
az adott területről készített domborzati térképet, melyeket a Térképek módosítása, rajzolása fejezetben
bemutatott módon tudunk módosítani.
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3.5. Térképek módosítása, rajzolása
A beolvasott térképek módosítását a legegyszerűbben az
ikonra kattintva kezdhetjük el, de ugyancsak
elérjük a módosítás lehetőségét, ha a Settings főmenün belül a Map type menüre kattintunk, majd
a User defined opciót kipipáljuk, és az Edit opcióra kattintunk.
Az alábbi párbeszédablakok révén módunk van a korábban beolvasott térképek módosítására, saját
tematikus térképek szerkesztésére:
A Land a szárazföldek megjelenésének módosítására szolgáló menü (23. ábra).
A Data Source opciókkal belül választhatjuk ki, hogy Satellite photo , azaz műholdkép, vagy
Terrain heights , azaz a domborzatábrázolást színekkel oldja meg, vagy Vegetation , azaz növényzeti
térkép adja a hátteret, vagy none (uni-coloured) , azaz egyszínűek a szárazföldek. A Terrain heights
opciót választva egy olyan skálát kapunk, melyen belül magunk választhatjuk meg a domborzatábrázolás színeit, illetve azokat a magassági tartományokat, melyeket
a megadott színekkel ábrázolni
szeretnénk. Szintén a Land menün belül tudjuk a domborzatárnyékolás erősségét is változtatni
a Shading (Relief) menüvel.
Itt 6 fokozatban van lehetőség a
domborzatárnyékolás erősségét
változtatni none , nincs domborzatárnyékolás, very low , nagyon
alacsony szintű, low , alacsony
szintű, medium , közepes, high
23. ábra. A Land menü előreugró párbeszédablaka
erős, very high , nagyon erős fokozatok).
A Colour Gradation színskálában leolvashatjuk a domborzat magassági tartományainak határait
méterben, és a domborzat színfokozatait. A kategóriahatárokat úgy módosíthatjuk, hogy a fehér téglalapokból kitöröljük az eredeti számokat, majd beírjuk az új magassági határokat méterben. A bal egérrel
kettőt kattintva a színskálára, az előreugró ablakban kiválasztjuk az adott domborzati kategória új színét.

A Sea menü: a tengerek megjelenésének módosítása menü (24. ábra).
Itt a Land menühöz hasonlóan változtathatjuk a tengerek megjelenítésének módját.
A Data source menün belül 3 féle opció közül választhatjuk ki, hogy Satellite photo , azaz műholdkép, vagy Sea depths ,
azaz tengermélység, vagy none
(uni-coloured) , azaz egyszínű
legyen a tengerek színe. A Land
menühöz hasonlóan itt is a
Shading (Relief) menün belül
a Colour Gradation színskálában leolvashatjuk és megváltoztathatjuk a domborzat magassági tartományainak határait
méterben, illetve a tenger alatti
domborzat színezését.
24. ábra. A Sea menü előreugró párbeszédablaka
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Waters menüvel a tavak, vízfolyások megjelenítésének módját választhatjuk ki (25. ábra).

A Lakes menüvel a tavak színét, megjelenését változtathatjuk.
A visible menüt kipipálva megjeleníthetjük a tavakat. A jobb oldalon a Rivers , azaz a folyók színeit változtathatjuk, illetve itt is a
visible menüt kell aktiválni ahhoz, hogy a folyók láthatóvá váljanak a térképünkön.
A Number menüvel 6 fokozatban azt is megválaszthatjuk,
hogy csak a jelentősebb, vagy
az összes vízfolyást rajzolja meg
a program. A Width menüvel
pedig a folyók szélességét tudjuk
kiválasztani.
A Colour opciók alatti színes téglalapokra kattintva az
25. ábra A Waters menü előreugró párbeszédablaka
előreugró ablak segítségével a
tavak, illetve vízfolyások színét is
kiválaszthatjuk.
A Towns menüben ki tudjuk választani a megjeleníteni kívánt városokat lakosságszám alapú kategóriák szerint, valamint azt, hogy ki legyenek-e írva a városok nevei a térképen (26. ábra).
A Symbol oszlopon belül állíthatjuk be a városok térképjelének méretét és alakját.
Residents oszlopban állíthatjuk be, hogy mely lakosságszám-kategóriákat szeretnénk megjeleníteni.
A Size(Pixel) opció számértékeit változtatva beállíthatjuk
a városokat jelző térképjelek
méretét. Mellettük a városkategóriák jeleit látjuk, melyek alakját a Load ikonokra kattintva
tudunk módosítani. A jobb oldalon a Labeling menüből
a visible
opciót aktivizálva
láthatóvá tehetjük a városok neveit is. Itt a Change typeface
menüvel tudjuk változtatni a
városok neveinek méretét és a
26. ábra. A Towns menü előreugró párbeszédablaka
használt betűtípust.
A Colour opciók alatti színes téglalapokra kattintva az előreugró ablak segítségével a városnevek színét
is kiválaszthatjuk.

18

A Borders menüvel az országhatárokat tehetjük láthatóvá (27. ábra).

A visible menüt aktiválva megjeleníthetjük az országhatárokat (csak az északamerikai és európai országok
esetében). A Width in Pixels
menüben megválaszthatjuk az
országhatárok vastagságát, míg
a Colour opció alatti színes
téglalapra kattintva az előreugró
ablak segítségével az országhatárok színét is kiválaszthatjuk.
27. ábra. A Borders menü előreugró párbeszédablaka

A Grid menüvel a földrajzi fokhálózatot tehetjük láthatóvá (28. ábra).

A Lines menün belül a
visible visible opciót aktivizálva
láthatóvá tehetjük a szélességi,
hosszúsági fokokat. A Density
opcióval fokhálózat sűrűségét
változtathatjuk meg. A Labeling
menüben a visible opciót aktivizálva láthatóvá tehetjük a szélességi, hosszúsági fokok értékeit
is. A Colour opciók alatti színes
téglalapokra kattintva az előreugró ablak segítségével a fokhálózat színét is kiválaszthatjuk.

28. ábra. A Grid menü előreugró párbeszédablaka

A Symbol menüvel szimbólumokat tudunk a térképre rajzolni (meteorológiai jeleket, felhőket stb).
A Background menüvel a térkép hátterének színét változtathatjuk meg.

3.6. Alkalmazások, feladatok
Mivel a Map Creator szoftver lehetőséget teremt a domborzat magasság szerinti kategóriáinak önálló
lehatárolására, színezésére, ezért az első feladatcsoportban azt mutatjuk be, hogy milyen módon alkalmazhatjuk ezt a programot a földfelszín domborzati egységeinek (pl. síkságok, mélyföldek, fennsíkok stb.)
megjelenítésére, illetve a tengerszint változásának illusztrálására.
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1. feladat A globális felmelegedés következtében a tengerek szintje emelkedik. Mely területek kerülnének tengerelöntés alá Nyugat-Európában, ha a tenger szintje 10 métert emelkedne (29. ábra)?

29. ábra. A tengerelöntés által veszélyeztetett területek Nyugat-Európában 10 m-es
globális tengerszint-emelkedés esetén

A világtérkép beolvasása után az
ikonra kattintunk, majd a Land menüt a Terrain heights
opcióra állítjuk.
Az első két rubrikába 10-es, míg a harmadikba 11-es értéket írunk, majd a két tízes érték fölött a színskálán dupla kattintással kiválasztjuk a 10 m-es szintvonal alatti területek színét (pl. piros) (30. ábra).

30. ábra. A 10 méter alatti szárazföldi területek pirosra színezése a Land menü segítségével

Az eredménytérképen a Föld szárazföldjeinek 10 m-nél alacsonyabb térszínei a megadott (jelen esetben piros) színben lesznek láthatóak. A világtérképen belül a vizsgált területre (pl. Nyugat-Európára) nagyítva a
ikonnal megkapjuk a várható tengerszint-emelkedés hatásait bemutató térképet.
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2. feladat Rajzoljuk meg Európa és a Mediterrán térség mélyföldeinek térképét! Mit nevezünk mélyföldnek? Hol találhatóak Földünkön mélyföldek? Milyen veszélyekkel jár a tengerszint globális emelkedése a mélyföldeken (31. ábra)?

31. ábra. A mélyföldek területe Európában és a Mediterráneumban

Ha a Land menüt a Terrain heights opcióra állítjuk, majd az első két rubrikába 0-át, míg a harmadikba 1-et írunk, és a színskálán dupla kattintással kiválasztjuk a piros színt, megkapjuk a Föld mélyföldjeinek térképét. A Waters menün belül pipáljuk ki a Lakes (tavak) opció alatt a visible feliratot. Így
a Föld tavai, például a Kaszpi-tó is látható lesz a térképünkön. A
ikonnal ránagyítva Európa területére,
az alábbi tematikus térképet kapjuk.
3. feladat Keressük meg a Föld felszínén a 0–200 méter közötti szárazföldeket, melyek zöme megfelel
az alföld fogalmának. Mely alföldeket ismered fel a térképen? Mi a különbség a síkság és az alföld
között (32. ábra)?

32. ábra. A Föld szárazföldjeinek 0–200 méter közé eső területei
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Az előző feladatokban megismert módon a Land menüben az első két rubrikába 200-as, míg a harmadikba 201-es értéket írunk, majd a színskálán dupla kattintással kiválasztjuk a 200 m alatti területek
színét (itt most a pirosat), a 200 m-nél alacsonyabb szárazföldi térszínek az adott színben lesznek láthatóak.
4. feladat Színezzük kékre a
Kárpát-medence domborzati
térképén a 250 méternél alacsonyabb, tengerszint feletti
magasságú területeket (33.
ábra)! Az ily módon szerkesztett térkép majdnem pontosan azonos a Pannon-tó legnagyobb kiterjedését mutató
ősföldrajzi térképpel. Milyen
folyamatok miatt nem azonos egymással a két térkép?
33. ábra. A Kárpát-medence
250 méternél mélyebb területei
tengervízzel „elárasztva”

Az előző feladatokban megismert módon a Land menüben kékre színezzük a 250 méternél alacsonyabb szárazföldeket.
állíthatjuk be, itt a Low , azaz alaA térkép felbontását a kezdő ikonsor jobb szélén
ikoncsony értéket javasoljuk. A világtérképen belül a vizsgált területre (Kárpát-medence) nagyítva a
nal, megkapjuk azt a térképet, amelyen a 250 méter alatti területeket tenger öntené el (34.ábra).
5. feladat Az utolsó jégkorszakot követően a tengerszint átlagosan 100 métert emelkedett (34. ábra). Ez
a folyamat hol, és milyen mértékben rajzolta át a szárazföldek partvonalát? Milyen volt a szárazföldek
partvonala a jégkorszakok alatt? Hogyan befolyásolta a mainál alacsonyabb tengerszint az ősember
vándorlását?

34. ábra. A Föld szárazföldjeinek feltételezett partvonala a jégkorszakban
22

A Sea menüben a Data source menüt a Sea depth opcióra állítjuk. Az első két rubrikába –100-as,
míg a harmadikba 101-értéket írunk, majd a színskálán dupla kattintással kiválasztjuk a 100 m mélység
feletti tengermélység kategória színét (pl. zöld), a 100 m-nél nem mélyebb tenger alatti térszínek az általunk megadott (itt zöld) színben lesznek láthatóak.
6. feladat Rajzoljuk meg a Föld selfterületeinek térképét (35. ábra)! Selfnek nevezzük a 200 méternél
nem mélyebb tengereket. Hol találhatóak nagyobb selfterületeket a Földön? Milyen gazdasági jelentőségük van?

35. ábra. A Föld selfterületei

Az előzőekben bemutatott módon járunk el, csak a Sea depth opció kategóriáinál az első kettőhöz
–200-at, a harmadikba –201-értéket írunk.
Az
ikonra kattintva az előreugró ablakban a National maps mappán belül kiválasztjuk a megjeleníteni kívánt ország (jelen esetben Turkey) térképét.
7. feladat Készítsük el Törökország városainak térképét, ahol az 1 millió lakosú városok betűmérettel
és a körök méretével is ki vannak emelve! Az egyes városokat jelző kör mérete körülbelül a város lakosságszámával legyen arányos (36. ábra).

36. ábra. Törökország jelentősebb városai
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Ezt követően a Towns menüponton belül megválaszthatjuk a városokat jelző szimbólumok méretét,
a size opció alatti számok változtatásával. A load menüpontban tudunk beolvasni, azaz kiválasztani a
szimbólumok jellegét (pl. kör, négyzet stb.).
A térkép felbontását a kezdő ikonsor jobb szélső menüjén állíthatjuk be, itt a high , azaz a legmagasabb értéket javasoljuk.
A Setting főmenü Map Projection menüjével a vetülettípust is megváltoztathatjuk. Jelen esetben
az equidistant cone projection vetületet alkalmaztuk.
8. feladat Készítsük el a Föld 5 millió lakosnál nagyobb lélekszámú városának térképét (37. ábra)! Melyik kontinensen találjuk a legtöbb 5 millió főnél népesebb metropoliszt? Várhatóan hogy fog változni
a számuk, és miért?

37. ábra. A Föld 5 millió lakosnál nagyobb lélekszámú városának térképe

9. feladat Az urbanizáció szemléltetéséhez készítsük el a Föld 100 000 főnél nagyobb lakosságszámú
városainak térképét (38. ábra)!

38. ábra. A Föld 100 000 főnél nagyobb lakosságszámú városai
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10. feladat Gyakorlásképpen készítsük el az alábbi tematikus térképeket (39. és 40. ábra)!

39. ábra. Az Alpok domborzata

40. ábra. Az Antarktisz műholdképe
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4. Microdem
Könyvünkben a szoftver sokrétű alkalmazási lehetőségei közül csak a földrajzórákon leginkább használhatókat szeretnénk bemutatni. Talán a leglátványosabb felhasználás a földfelszín domborzatmodelljéhez
kapcsolódik. Lehetőségünk van bármely két földfelszíni pont között keresztszelvényt készíteni, ezáltal
elemezni a domborzat fontosabb jellemzőit. A Microdemmel csak két kattintás, és a mélytengeri árokról,
vagy óceánközépi hátságokról, vagy a Tibeti platóról, a Kárpátokról keresztmetszetet készíthetünk. Mivel
lehetőség van az óceánfenék geológiai korát bemutató tematikus térkép beolvasására, ezért erről is készíthetünk metszeteket az általunk kiválasztott pontok között. Jól illusztrálhatjuk ezekkel a lehetőségekkel az óceánfenék szétterülésének folyamatát.
A szoftverrel szemléltethetjük a nappalok és éjszakák hosszának változását a különböző földrajzi szélességeken. Egy tematikus térképi adatbázis beolvasása után a Föld több száz meteorológiai állomásának
havi csapadék- és hőmérsékletadatait is elemezhetjük. Könnyedén megszerkeszthetjük bármely város
meteorológiai állomásának Köppen-féle klímadiagramját, és grafikonokon elemezhetjük a csapadék, hőmérséklet havi értékeinek kapcsolatát a földrajzi szélességgel, tengerszint feletti magassággal stb.

4.1. Letöltés
http://www.usna.edu/Users/oceano/pguth/website/microdem/microdem.htm
A honlapon a complete MICRODEM install (55 MB) opcióra kell kettőt klikkelni, és automatikusan
megindul a letöltés.
A szoftver letöltése után a honlap alján az alábbi digitális térképeket, adatbázisokat kell letölteni:
Marine geology and plate tectonics (11.5 MB): A Föld kőzetlemezeinek határát, és a tengerek, óceánok geológiai korát bemutató digitális térképet tartalmazó fájl, melyet a számítógép az angol nyelvű
feliratra kettőt kattintva c:\mapdata\database mappába másol automatikusan.
ETOPO5 global DEM (11 MB): Ez a földfelszín digitális domborzatmodelljét tartalmazó tömörített
fájl. Kettőt klikkelve a feliratra a fájl automatikusan letöltődik, és a számítógép a kicsomagolt fájlt
magától c:\mapdata\dems mappába másolja. Ha ezt a számítógép nem teszi meg, akkor másoljuk
magunk oda.
Climate data base ( 2 MB): A földfelszín jelentősebb meteorológiai állomásának klímaadatait tartalmazó fájl. Kettőt klikkelve a feliratra a fájl automatikusan letöltődik a c:\mapdata\database mappába, ha nem, akkor a climate.dbf fájlt másoljuk be magunk.

FIGYELEM!
A program megnyitásakor előreugró
ablak (41. ábra) jelenik meg, melyet
a jobb felső sarkában található X jelre
kattintva kell eltűntetnünk.

41. ábra. A MICRODEM szoftver megnyitásakor
előreugró ablak
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4.2. Fontosabb ikonok
A Föld digitális kontúrtérképének megjelenítése.
A Föld digitális domborzatmodelljének megjelenítése.
Az óceánok aljzatának geológiai korát bemutató digitális térkép megjelenítése.
A napszakok hosszát bemutató diagram megjelenítése bármely tetszőleges földfelszíni pontban.
Keresztszelvény készítése a Föld digitális domborzatmodelljéről.

4.3. Alkalmazások, feladatok
1. feladat Készítsük el az alábbi kelet-nyugati domborzati, és geológiai metszeteket az Atlanti-óceán
medencéjén keresztül, majd elemezzük az elkészített ábrákat (42. ábra)!
Hogyan változik az Atlanti-óceán aljzatának kora az óceánközépi hátságtól távolodva?

A

B

42. ábra. Az Atlanti-óceán (A) domborzata és (B) földtani kora
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Az
ikonra kattintva az előreugró ablakban megjelenik a Föld
digitális domborzatmodellje (43. ábra).

43. ábra. A Föld digitális
domborzatmodellje a
MICRODEM programban

Ezt követően a
ikonra kattintunk, majd kettőt kattintva a térképen kiválasztott két pontra, a program megrajzolja a domborzati keresztmetszetet.
ikonra kattintunk, ahol millió
Az óceánfenék korát bemutató geológiai térkép beolvasásához az
éves skálán van jelölve az óceáni kőzetlemezek földtörténeti kora (44. ábra).

44. ábra. Az óceánok,
tengerek földtani kora
a MICRODEM programban

ikonra kattintunk, majd kettőt kattintva a térképen
Ezt követően a már ismertetett módon az
kiválasztott két pontra, a program megrajzolja az óceánfenék korának keresztmetszeti grafikonját.
2. feladat Készítsük el a Föld kőzetlemezeinek és vulkánjainak térképét! Mely kőzetlemezek határán
találunk nagy számban vulkánokat? Milyen irányú lemezmozgásokhoz kapcsolódhat vulkánok
kialakulása (45. ábra)?

45. ábra. A Föld kőzetlemezei és vulkánjai a MICRODEM programban
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Az
ikonnal megnyitjuk a Föld vaktérképét, majd az előreugró térképablak
ikonjára kattintunk,
és az előreugró menüben (46. ábra) a Volcanoes majd újból az
ikonra, és a Plate boundaries
opcióra kattintunk (46. ábra).

46. ábra. A Föld kőzetlemezeinek és vulkánjainak megjelenítése az

ikonnal

3. feladat Hasonlítsuk össze a napszakok
hosszának éves változását Földünk eltérő
földrajzi szélességű pontjain az alábbi diagramok elkészítésével (47. ábra)! A zöld
vonal a napkelte, a piros vonal a napnyugta időpontját, míg a kék vonal a nappalok
hosszát jelenti (47. ábra). Mely szélességen
a legkisebb, mely szélességi fokon a legnagyobb a különbség a nappalok és éjszakák
hossza között? Mely szélességi fokokon
fordulhat elő 24 órás nappal, és 24 órás
éjszaka?
47. ábra. A nappalok és éjszakák hosszának
változása egy év alatt, különböző szélességi fokokon

ikonra kattintva az előreugró abAz
lakban megjelenik a Föld vektoros vaktérképe (48. ábra).

48. ábra. A Föld vaktérképe a MICRODEM
programban
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A
ikonra, majd egy tetszőleges térképi pontra kattintunk, és egy előreugró ablakban megjelenik
a nappalok hosszának éves változását bemutató diagram. Ha újabb térképi pont grafikonját szeretnénk
elkészíteni, akkor először ismét a
ikonra, aztán a térképi pontra kell kattintanunk.
A térképi hátteret előtérben a diagramokkal az
ikonnal tudjuk elmenteni kép (.jpg) formátumban.
4. feladat Válasszunk ki a több
mint száz rendelkezésünkre álló
meteorológiai állomás közül egy
várost (például Szegedet)! Készítsük el és jellemezzük a város klímadiagramját (49. ábra)!

49. ábra. Szeged klímadiagramja

ikonra kattintva az előreugró ablakban megjelenik a Föld vektoros vaktérképe, majd a térkép
Az
ikonjára kattintunk. A vaktérképen színes pontok jelzik a meteorológiai állomások helyét
ablakának
a Földön, mindegyik szín egy-egy Köppen-féle klímaosztálynak felel meg. A térkép mellett a jobb oldalon, az előreugró CLIMATE data base ablakban, egy táblázatban olvashatjuk az állomások neveit és a
meteorológiai adataikat (50. ábra).

50. ábra. A MICRODEM szoftver klíma adatbázisában szereplő állomások, és a klímadiagram szerkesztésének menete Szeged példáján

A táblázatban a kiválasztott város nevére kettőt kattintva, egy előreugró ablak jelenik meg, ahol a
Climograph opcióra kattintunk. A kész klímadiagramot képként .jpg fájlban elmenthetjük úgy, hogy a
jobb egérgombbal a diagramra kattintunk, majd az előreugró ablakban a Save as opciót választjuk.

A fenti módszerrel bármely adatbázisban szereplő meteorológiai állomás klímadiagramját elkészíthetjük.
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5. feladat Ábrázoljuk a Föld jelentősebb meteorológiai állomásainak júliusi és január havi középhőmérséklet-értékeit a földrajzi szélesség függvényében (51. ábra)! Mit nevezünk éves közepes hőingásnak?
Mely szélességi körökön a legkisebb, melyeken a legnagyobb az éves közepes hőingás? Az északi vagy a
déli mérsékelt öv állomásain mérhető nagyobb évi közepes hőingás? Miért?

51. ábra. A Föld nagyobb meteorológiai állomásainak júliusi
(kék) és januári (piros) havi középhőmérsékletei. Minden kis
pont egy-egy meteorológiai állomásnak felel meg. A vízszintes
tengelyen a földrajzi szélességet
ábrázoljuk fokokban, a negatív
számok a déli szélességi köröket
jelentik. A függőleges tengelyen
a hőmérsékleti értékeket tudjuk
leolvasni Celsius-fokban

Az
ikonra kattintva az előreugró ablakban megjelenik
ikona Föld vektoros vaktérképe, majd a térkép ablakának
jára kattintunk. Az előreugró CLIMATE data base ablakban a
Stats menüre kattintunk, majd az újabb előreugró ablakban
2D graph, two series opcióra kattintunk (52. ábra).

Újabb kis ablak jelenik meg a képernyőn, ahol beállíthatjuk
a grafikonon ábrázolni kívánt klimatikus paramétereket, és azt,
hogy melyik paramétert melyik tengelyen szeretnénk ábrázolni
(53. ábra).
52. ábra. A CLIMATE data base ablakban
előreugró Stats ablak

53. ábra. A 2D graph, two series opcióra
kattintás után előreugró ablak

Az X axis variable opció alatti görgethető menüt állítsuk a LAT opció kiválasztásával földrajzi szélességre. Az Y axis series 1 opció alatti görgethető menüben állítsuk be a JAN TEMP opció kiválasztásával a januári, míg az Y axis series 2 opció alatti görgethető menüben állítsuk be a JUL TEMP
opció kiválasztásával a júliusi középhőmérsékletet!
A következőkben egy kis ablak ugrik elő, ahol az Another data filter? kérdésre a No válaszra kattintsunk. Ezt követően a képernyőnkön megjelenik az ábrán bemutatott grafikon, melyet az
ikonnal
el tudunk menteni kép (.bmp, .JPEG stb.) formátumban.
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6. feladat Ábrázoljuk a Föld jelentősebb meteorológiai állomásainak júliusi és január havi csapadékértékeit a földrajzi szélesség függvényében (54. ábra)! Mely szélességi fokok között mutatkozik a legnagyobb különbség a két hónap csapadékmennyiségében? Milyen klíma uralkodik ezeken a területeken?
Mi a nagy évszakos csapadékkülönbség oka?

54. ábra. A Föld nagyobb meteorológiai állomásainak júliusi (kék) és január (piros) havi csapadékmennyiségei. Minden kis pont egy-egy meteorológiai állomásnak felel meg. A vízszintes
tengelyen a földrajzi szélességet ábrázoljuk fokokban, a negatív számok a déli szélességi köröket
jelentik. A függőleges tengelyen a csapadékértékeket tudjuk leolvasni mm-ben

Az
ikonra kattintva az előreugró ablakban megjelenik a
Föld vektoros vaktérképe, majd a térkép ablakának
ikonjára kattintunk. Az előreugró CLIMATE data base ablakban a
Stats menüre kattintunk, majd az újabb előreugró ablakban
2D graph, two series opcióra kattintunk (55. ábra).

Újabb kis ablak jelenik meg a képernyőn, ahol beállíthatjuk a
grafikonon ábrázolni kívánt paramétereket, és azt, hogy melyik
paramétert melyik tengelyen szeretnénk ábrázolni (56. ábra).
55. ábra. A CLIMATE data base ablakban
előreugró Stats ablak

56. ábra. A 2D graph, two series opcióra
kattintás után előreugró ablak
32

X axis variable opció alatti görgethető menüben állítsuk be a LAT opció kiválasztásával a földrajzi
szélességet! Az Y axis series 1 opció alatti görgethető menüben állítsuk be a JAN PRECIP opció kiválasztásával a januári, míg az Y axis series 2 opció alatti görgethető menüben állítsuk be a JUL PRECIP
opció kiválasztásával a júliusi csapadékot!
A következőkben egy kis ablak ugrik elő, ahol az Another data filter? kérdésre a No válaszra kattintsunk! Ezt követően a képernyőnkön megjelenik az ábrán bemutatott grafikon, melyet még módosítanunk kell, mivel a skálabeosztása még nem megfelelő (57. ábra).

57. ábra. A Föld meteorológiai állomásainak havi csapadékmennyiségeit bemutató diagram.
Az Y tengely skálabeosztásán változtatnunk kell

A diagram bal felső ikonjai közül kattintsunk a
ikonra! Ekkor egy előreugró ablak
jelenik meg, amelyben módosíthatjuk a tengelyek skálabeosztását, jelen esetben a havi csapadékmennyiség maximális értékét (58. ábra).
Írjunk be a JAN PRECIP opció alatti Max y
értékhez 80-at, majd nyomjuk meg az OK gombot! Ezt követően a grafikont az
ikonnal el
tudjuk menteni kép (.bmp .jpeg stb.) formátumban.

58. ábra. A diagram skálabeosztásának beállítását
lehetővé tevő előreugró ablak
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5. World Watcher
A World Watcher program egyedülálló lehetőséget kínál globális térképi adatbázisok térképi megjelenítésére, a geoszférák közti alapvető összefüggések kapcsolatrendszerek szemléltetésére. Több száz tematikus
térképet tudunk megjeleníteni a program segítségével. (Lásd melléklet!) Így a Föld több mint egy évtizedre visszamenő havi éghajlati adatait (besugárzás, párolgás, üvegházhatás erősödése, csapadék, hőmérséklet, légnyomás stb.), a földfelszín domborzatát, talajtípusokat, népsűrűséget, városlakók arányát,
CO2-kibocsátást, néhány állatfaj elterjedését stb. A térképekkel műveleteket végezhetünk, kivonhatjuk,
összegezhetjük a térképek pixelekhez (négyzetek) tartozó értékeit. Így például az évi közepes hőingás térképét megrajzolhatjuk úgy, hogy a júliusi és januári középhőmérséklet-térképeket kivonjuk egymásból.
Érdekes és tanulságos térkép a Föld januári és júliusi csapadéktérképének „különbségtérképe”, melyen a
szavannaterületek könnyen azonosíthatóak.
Vizsgálhatjuk az egyes tematikus térképek közötti kapcsolatot statisztikai műveletekkel is. Lehetőségünk van például a CO2-kibocsátás és a népsűrűség, vagy a légnyomás és a csapadékmennyiség közti
kapcsolat elemzésére.
A tematikus térképekről szélességi és hosszúsági fokokkal párhuzamos metszeteket készíthetünk, így
szemléltethetjük például a Golf-áramlat éghajlat-módosító hatását, vagy a csapadéktérkép és a domborzati térkép keresztmetszeti térképével a két tényező kapcsolatát.
A Föld egyes szféráinak évszakos változásait (például csapadék, hőmérséklet, légnyomás) látványosan
szemléltethetjük, mivel a World Watcher programmal mozgókép animációk készítésére is lehetőségünk van.

5.1. Letöltés, telepítés
http://www.worldwatcher.northwestern.edu/softwareWW.htm
A honlap alján a Get the Software! linkre kell kattintani. Az ekkor bejelentkező honlap közepén az alábbi linkre kattintva le kell töltenünk a World Watcher szoftver működéséhez szükséges
Quick Time szoftver legújabb ingyenes verzióját: http://www.apple.com/support/downloads/quicktime72forwindows.html
Itt a kék nyíl melletti számra kattintva indíthatjuk el a
letöltést, majd a futtatás opciót választva a telepítést (59.
ábra).

59. ábra. A Quick Time szoftver telepítése a http://www.apple.com/
support/downloads/quicktime
72forwindows.html honlapról
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A Quick Time szoftver telepítését követően visszatérünk az előző honlapra, és a honlap alján található
Download WorldWatcher for Windows. linkre kattintunk. Ugyanezt a honlapot az alábbi címen is elérhetjük: http://www.worldwatcher.northwestern.edu/windownload.htm. Ezen a honlapon a World Watcher
3.0.6 linkre kattintva letölthetjük a program teljes verzióját (60. ábra).

60. ábra. A World Watcher honlapja
http://www.world-watcher.northwestern.
edu/windownload.htm ahonnan a szoftver teljes verziója ingyenesen letölthető

5.2. Fontosabb menük
FŐMENÜ

MENÜ

LEÍRÁS, ELŐREUGRÓ ABLAKOK, ALMENÜK

New visualisation

Új térkép készítése üres térkép beolvasásával.

Open

Open/Térképfájlok megnyitása. Az adatok a C meghajtón belül
a Program Files mappán belül a WorldWatcher/WorldWatcher
Support mappán belül Datasets mappában megtalálható az
összes rendelkezésünkre álló térképi adat tematikus csoportosításban. (Külön az egyes geoszférák, és a pontszerű adatok). Itt a
pontszerű adatokat a Point datas mappa tartalmazza.
Open Indexed Datasets almenüvel az összes térképet egy egységes táblázat segítségével áttekinthetjük, és megnyithatjuk.

Import

Más fájlformátumú térképek beolvasása A Biosphere és a pontszerű adatok (például vulkánok, földrengések stb.) csak ebből a menüpontból nyithatók meg!

Close

A térkép(ek) ablakának bezárása.

Save

A megnyitott fájl mentése .wwf formátumban.

Save as

A megnyitott fájl másolatának mentése .wwf formátumban.

Save a Copy as

A megnyitott fájl másolatának mentése .wwf formátumban.

File
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FŐMENÜ

File

MENÜ

LEÍRÁS, ELŐREUGRÓ ABLAKOK, ALMENÜK

Export

A megnyitott térképfájl mentése kép formátumban (például html,
bmp, jpg formátumok). A mentés során módunk van a mentett
kép minőségét változtatni, és azt, hogy fekete-fehér vagy színes képet kívánunk-e létrehozni. Javasoljuk, hogy a térképet a kis memóriaigényű .jpg kiterjesztésben mentse el a Save Window as jpg
opció választásával.

Print setup

A nyomtatás beállításai.

Print

A kép nyomtatása.

Exit

Kilépés a programból.

Cut

Kivágjuk a kijelölt területet.

Copy

Másoljuk a kijelölt területet.

Paste

Beillesztjük egy másik térképbe a kijelölt területet.

Clear

Visszaállítjuk az eredeti állapotot.

Erease Grease pen overlay Rajzolhatunk, írhatunk a térképre.
Title and descripption

(Lásd:
Edit

ikon)

Annotation

(Lásd:

ikon)

Az aktuálisan használt térkép címét és tartalmát mutatja meg.
Szabadon jegyzeteket, megjegyzéseket készíthetünk az adott fájlhoz.

Data information

A használt térkép legfontosabb adatai (a térkép témája, altémája,
a megjelenített paraméter mértékegysége, a cellák mérete, koordináták sarokpontjai).

Preferences

Az előreugró párbeszédablak Fonts almenüjében beállíthatjuk
a használt betűtípust, méretet, Number format almenüjében a
számok megjelenítésének módját, Exported data almenüben pedig az exportálás módját.

Select All

A teljes térképet kijelöli.

Select None

Visszavonja a kijelölést.

Select Inverse

A már korábban kiválasztott területegység kivételével kijelöli a térkép egészét.

Select by Value

Érték alapján választhatjuk ki a cellákat. Az előreugró ablakban a
Select grid cells whose value are után be kell írnunk a kiválasztott
cellaértékek alsó és felső határait. Ha a greather than or equal to
almenüt választjuk, akkor azt az értéket kell megadnunk, amelynél nagyobb vagy egyenlő értékű cellákat szeretnénk kiválasztani.
Ha a less than opciót választjuk, akkor azt az értéket kell megadnunk, amelynél kisebb értékű cellákat szeretnénk kiválasztani.
A harmadik menüpontot kijelölve NAN missing Value azokat a
cellákat választjuk ki, melyekhez nem tartoznak értékek. Kiválaszthatjuk egyszerre mindhárom menüpontot is.

Select
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Select by Underlay

A Föld egyes tájai, tengerei, országai, országrészei alapján választhatunk ki és határolhatunk le területeket.

Select by Coordinates

Földrajzi koordináták alapján választhatunk ki és határolhatunk
le területeket.

Copy Selections

Másolja a kijelölt területet.

Paste Selections

Beilleszti a kijelölt területet.

Restore Selections

Egy előre elkészített .wsl fájlt olvashatunk be, melyen kijelölünk
területi egységeket a térképen.

Save Selections

Elmenthetjük a kiválasztott terület kontúrját .wsl fájlban.

Hide info panel

Elrejti/megjeleníti a térkép információs paneljét, melyen a minimum, maximum, átlag értékei, valamint a pixelek száma és az ös�szes cella területe található.

Hide Readout panel

A jelmagyarázat megjelenítése/eltüntetése.

Hide Grease Pen Layer

Elrejti/megjeleníti a „zsírkrétát” mellyel a térképre rajzolhatunk.
Hide Grid lines elrejti/megjeleníti a térképen mozgó egér koordinátáinak vonalait.

Hide Grid Values

Elrejti/megjeleníti a térképen mozgó egér koordinátáinak értékeit.

Hide Unselected

Elrejti/megjeleníti a térképen a kijelöletlen területeket, így csak a
korábban kijelölt területek értékei maradnak láthatóak.

Underlay

Háttérbe helyezhető kontúrok, melyek révén az adott területegység kiválasztható.

Overlay

Fedvénytérkép kontúrvonalak beolvasása. Fontosabb opciók:
Continent outlines vith Rivers – Kontinensek kontúrja fontosabb folyókkal, Continent outlines – Kontinensek kontúrja,
Country outlines with Rivers – Országhatárok kontúrja folyókkal, Country outlines – Országhatárok kontúrja, EQ 0-50 –
A kőzetburok 0–50 kilométeres mélységei között kipattant földrengések helyszínei.

Background

Pontszerű adatoknál (pl. vulkánok, földrengések) a háttér választása.

Select Items as a Plot

A térkép horizontális (kelet–nyugati), vagy vertikális (észak–déli)
metszeteként előállított grafikonon belül kiválaszthatjuk abból a
megjeleníteni kívánt (szélességi vagy hosszúsági fok) értékeket.

Save as Default

A kiválasztott terület mentése módosításként.

Color Scheme

(Lásd:

ikon)

A jelmagyarázat színeinek módosítása:
Color set Színkészlet választása
Scaling jelmagyarázat színskálájának választása kétféle lehet:
Linear – Lineáris vagy Logaritmic – Logaritmikus. Állítani
lehet a skálabeosztás határait is a Lower Limit – alsó határa,
Upper Limit – felső határa opciókkal.
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Cellaméret változtatása:

Cell Size

(Lásd:

ikon)

Quantization

(Lásd:

Appearance

ikon)

Grid Cell Width (degrees) – A cellák szélessége (földrajzi hosszúsági fokban kifejezve 0–360o között).
Grid Cell High (degrees) – A cellák magassága (földrajzi szélességi fokban kifejezve 0–180o között).

A jelmagyarázat kategóriáinak módosítása:
Quantization intervalvs – Az egyes kategóriák értékhatárainak
lehatárolása lehet automatikus, az auto menüre kattintva, ahol be
kell írnunk, hogy hány kategóriát szeretnénk létrehozni a jelmagyarázat skáláján belül, vagy mi is beírhatjuk, hogy mely értékhatárok
közötti területet jelölje külön a jelmagyarázatban. Mindkét esetben
aktívvá kell tegyük a Display Using a Quantized Colorscheme
ablakot, hogy az általunk meghatározott kategóriák a térképen is megjelenjenek. Magnification – a térkép nagyítása. Az
Enter magnification factor between 1 297 menü alá kell beírnunk a nagyítás mértékét, mely 1–297 közötti szám lehet.

Units

A térképek által használt mértékegységek kiválasztása, változtatása.

Dataset Units

Primary units mutatja meg a szoftver által használt mértékegységet. Az Alternate units ablakot aktívvá téve megváltoztathatjuk
a térkép mértékegységét.
Equation to convert from private to alternate units – Az eredeti
és a felhasználó által választott mértékegység közötti összefüggés.
Az alábbi képletben lévő számok változtatásával változtatható a
mértékegység értéke is. Alternate = ((Primary + A)*B+C) , ahol
az A, B, C faktorokat szabadon meghatározhatjuk. Ezáltal például a
Kelvin-fok értékek Celsiussá történő átalakítása is megoldható.

Copy Appearance

A jelmagyarázatot átmásolhatjuk egy másik térképbe. Külön opciók alapján eldönthetjük, hogy az általunk módosított színskálát
Include Colorscheme , a cellák méretét Include Grid Cell size ,
kategóriák határait Include Quantization , a nagyítás mértékét
Include Magnification , a mértékegységet Units , a kategóriák
határait Include Categories , vagy mindet át szeretnénk másolni
egy másik térképfájlba.

Paste Appearance

Bemásolhatjuk a korábban módosított jelmagyarázatot, az előzőekhez hasonlóan megválaszthatjuk hogy az általunk korábban
véghezvitt változtatások összes elemét, vagy csak egyes típusait (pl.
színskála stb.) kívánjuk bemásolni a másik térképfájlba.

Restore Appearance

Visszaállítjuk az egyes tematikus térképek „gyári” jelmagyarázatait.

Save Default Appearance

Elmenthetjük az általunk módosított jelmagyarázatot.

Restore Default
Appearance

Visszaállíthatjuk a korábbi jelmagyarázatokat.
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Selection Math Operation

(Lásd:

ikon)

Window Math Operation

(Lásd:

ikon)

Analysis

A térképen lehatárolt területegységek pixelértékeivel matematikai
műveleteket végezhetünk:
Adding az általunk begépelt szám hozzáadása a cellák értékéhez,
Substarcting az általunk begépelt szám kivonása a kiválasztott
cellák értékéből, Multiplying by az általunk begépelt számmal
megszorozzuk a térképen kiválasztott cellák értékét, Dividing by
az általunk begépelt számmal elosztjuk a térképen kiválasztott
cellák értékét, Averaging it with the other selected cells a kiválasztott cellák értékét átlagoljuk egy másik térképen kiválasztott
cella értékeivel.
Az egész térképre vonatkozó, illetve két térképfájl közötti matematikai műveleteket végezhetünk vele.
Math ablakon belül kiválaszthatjuk a két térképlap közötti műveletet, amely lehet: A+B a két térképfájl cellaértékeinek összeadása, A–B a két térképfájl cellaértékeinek kivonása, A*B a
két térképfájl cellaértékeinek szorzata, A/B a két térképfájl cellaértékeinek osztása. Maximum of A and B a két térképfájl cellaértékeinek maximum értékei. Minimum of A and B a két térképfájl cellaértékeinek minimum értékei. Correlation of A and B a
két térképfájl cellaértékei közötti statisztikai kapcsolat vizsgálata.
Korreláció, melyet számítani csak azonos mértékegységű térképek
esetében lehetséges. Normalize a két térképfájl cellaértékei közötti statisztikai kapcsolat vizsgálata eltérő mértékegységű térképek esetében.

Float to Category

A térképeken magunk nevezhetünk meg és választhatunk kategóriákat, a térkép folyamatos skálabeosztásán belül számszerűen megadhatjuk a kategóriák alsó és felső határait a
category intervalvs and names menüpontban. Edit a korábban beírt értékeket változtathatjuk, Delete menüvel az általunk
létrehozott kategóriát törölhetjük.

Average by Underlay

Az adott tematikus térkép értékeit az Underlay menüben szereplő területi egységeknek megfelelően (pl. 1,5 szélességi fokonként
vagy országonként) átlagolja. A fenti műveletek eredménytérképeit
külön elmenthetjük.

Category to Float

Az általunk választott kategóriákat folyamatos skálává módosíthatjuk. Megadhatjuk a skála első, középső és utolsó értékeinek
sorrendjét.

Map Objects to Grid

A pontszerű térképek adatait raszteressé alakíthatjuk.

New Line Plot
from Grid Slice

(Lásd:

ikon)

A tematikus térképről vagy annak egy korábban kiválasztott részletéről horizontális (kelet–nyugati), vagy vertikális (észak–déli) szelvényeket készíthetünk, melyeket grafikon jelenít meg. Az előreugró párbeszédablakban ha a Selected Cells Only menüpontot
kipipáljuk, akkor csak a már korábban kiválasztott területegység
metszeteit készíti el. A Create Horizontal Slices választása esetén
kelet–nyugati metszetet készítünk a térképről vagy annak egy részéről. A Create Vertical Slices kiválasztása esetén észak–déli keresztszelvényeket készíthetünk a térképről vagy annak egy részéről.
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New Scatter Plot
from Grid Windows

Két tematikus térkép értékeinek összehasonlításához egy olyan
grafikont szerkesztünk, mely az adott térképek értékei szerint van
felosztva. A grafikon X és Y tengelyén leolvashatóak az összehasonlított cellák értékei. Az előreugró ablak jelzi, hogy mely térkép értékét jeleníti meg az X tengelyen X-axis Window és az Y tengelyen
Y-axis Window . Legördülő menüjében kiválaszthatjuk, hogy ha
korábban kettőnél több térképet is megnyitottunk, melyik térkép
értékei szerepeljenek a garfikon Y tengelyén.
A Result Window menü után beírhatjuk az eredményül kapott
grafikon címét. Az összehasonlításnál a két térképnek nem az ös�szes celláját ábrázoljuk a grafikonon, csak a számítógép által véletlenszerűen kiválasztott cellákat. Azt, hogy hány cellát szeretnénk
a grafikonon ábrázolni. Az előreugró ablak Sample menüpontja után beírhatjuk az ábrázolni kívánt cellák számát (ha a Cells
opciót választottuk), vagy a Percent of the Cells opciót választva
azt, hogy a térképek összes celláinak hány százalékát ábrázoljuk a
grafikonon. A maximális lehetséges szám 50%! Ha korábban kiválasztottunk területegységeket a tematikus térképeken belül, akkor
az Only Sample in Selection Region menüt kipipálva elérhetjük,
hogy az ábrázolandó cellákat az általunk kiválasztott területegységeken belülről válogassa ki a számítógép.

Toolbar

Az ikonsor megjelenítése vagy eltüntetése.

Satusbar

Az alsó állapotsor megjelenítése, vagy eltüntetése.

Number Helper

Előreugró ablakában az egyes számok megjelenítéséhez, átváltásához nyújt segítséget.
Number in Decimal Notation az adott számot tízesre kerekítve jeleníti meg. Number in Exponential Notation az adott számot tízes alapú hatvány alakjában jeleníti meg.

Help Topics

A segítség főbb témáinak felsorolása.

About World Watcher

A szoftver fejlesztőinek, frissítéseinek elérhetősége.

Window

Help

5.3. Ikonok
 z ikont aktiválva a térképen megjelenik egy célkereszt, melyet mozgatva a térkép adott pixeA
léhez tartozó számértéket leolvashatjuk a jelmagyarázat skáláján.
 z ikont bekapcsolva a bal egérgomb megnyomásával tetszőleges méretben, téglalap alakban
A
kijelölhetjük a térkép egy részét.
 z ikont bekapcsolva a bal egérgomb megnyomásával tetszőleges méretben és tetszőleges
A
alakban jelölhetünk ki területet a térképen.
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 z ikont bekapcsolva, majd a bal egérrel a térképre kattintva, a térképen lehatárolhatjuk és
A
kijelölhetjük a térkép adott pixellel azonos értékű pixeljeit.
 z ikont bekapcsolva, majd a bal egérrel a térképre kattintva a térkép adott részletét nagyítA
hatjuk.
 z ikont bekapcsolva, majd a bal egérrel a térképre kattintva a térkép adott részletét kicsinyítA
hetjük.
 toll ikont bekapcsolva, majd a bal egérrel a térképre kattintva, vékony vonallal rajzolhatunk,
A
írhatunk a térképre.
 z ecset ikont bekapcsolva, majd a bal egérrel a térképre kattintva, vastag vonallal rajzolhaA
tunk, írhatunk a térképre.
 z ikont bekapcsolva, majd a bal egérrel a térképre kattintva, a kijelölt térképrészletet kiszíA
nezhetjük.
 z ikont bekapcsolva, majd a bal egérrel a térképre kattintva, a színező toll vagy ecset színe
A
annak a pixelnek a színével lesz azonos, ahová az egerünket tesszük.
 kettős egér ikont aktiválva egyszerre két térképen dolgozhatunk. Ekkor az összes művelet
A
eredménye (pl. kijelölés, nagyítás, kicsinyítés, rajzolás) egyszerre mindkét térképen látható.
 z ikont bekapcsolva egy előreugró párbeszédablakba beírhatjuk a jelmagyarázat skálaértékei
A
közül azt a számot, amelyhez tartozó színre a toll vagy ecset színét be szeretnénk állítani.
 z ikont bekapcsolva egy előreugró párbeszédablakban láthatjuk a nagyítás aktuális mértékét,
A
és ezt változtatva kicsinyíthetjük vagy nagyíthatjuk a térképet.
 z ikonra kattintva egy előreugró párbeszédablakban módunk nyílik jelmagyarázat beállításáA
ra. (Lásd: Appearance főmenü Color Scheme menüje.)
 z ikonra kattintva egy előreugró párbeszédablakban módunk nyílik a térkép pixelméretét
A
változtatni. (Lásd: Appearance főmenü Cell Size menüje.)
 z ikonra kattintva egy előreugró párbeszédablakban módunk nyílik a térkép jelmagyarázatán
A
belül kategóriákat elkülöníteni. (Lásd: Appearance főmenü Quantization menüje.)
 z ikonra kattintva egy előreugró párbeszédablakban a térkép részletes adatait olvashatjuk le.
A
(Lásd: Edit főmenü Title and Descripption menüje.)
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 z ikonra kattintva egy előreugró párbeszédablakban megjegyzéseket, rövid szöveges informáA
ciót csatolhatunk a térképhez. (Lásd: Edit főmenü Annotation menüje.)
 lóbuszt szerkesztő ikon. Az ikonra kattintva egy előreugró párbeszédablakban beírhatjuk
G
–180o és +180o között azt a földrajzi hosszúságot, amely a glóbusz középpontja lesz.
 térképen lehatárolt területegységek pixelértékeivel matematikai műveleteket végezhetünk.
A
(Lásd: Analysis főmenü Selection Math Operation menüje.)
 z egész térképre vonatkozó, illetve két térképfájl között végezhetünk matematikai műveleteA
ket. (Lásd: Analysis főmenü Window Math Operation menüje.)
 térképi adatok százalékos eloszlását szemléltető hisztogram szerkesztésére nyílik módunk
A
ezzel az ikonnal. Az ikonra kattintva egy előreugró párbeszédablakban választhatunk, hogy
az egész térkép Entire dataset vagy csak a kijelölt terület Curent selection hisztogramját
szeretnénk megszerkeszteni. (Lásd: Analysis főmenü Vindow Math Operation menüje.)
 ét térkép vagy térképek kiválasztott részleteinek adatait összehasonlító diagram szerkesztK
hető ezzel az ikonnal. Az előreugró New Scatter Plot Window ablakban kiválaszthatjuk az
összehasonlítani kívánt két adat X tengelyét (X axis) és Y tengelyét (Y axis).
É szak–déli vagy kelet–nyugati metszeteket készíthetünk térképekről, vagy azok kiválasztott
főmenü New Line Plot from Grid Slice
részleteiről ezzel az ikonnal. (Lásd: Analysis
menüje.)

5.4. Térképek megnyitása, mozgóképek készítése
A program nyitó ikonrendszerében az
ikonra kattintva az előreugró ablakban áttekintést kapunk a
rendelkezésünkre álló adatokról tematikusan, geoszférák szerinti csoportosításban (61. ábra).

61. ábra. Fájlok megnyitása a World Watcher program Geography menüjének ablakából
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Az egyes geoszférák ikonjai közül bármelyikre kattintva megnyithatjuk az adott geoszférához (pl.
Hydrosphere a vízburokhoz) tartozó adatokat, itt az Open Datasets menüre kattintva az alábbi lista
(62. ábra) ugrik elő, mely tar
talmazza az adott geoszfé
ra adatállományát, 3 osz
lop fejlécében az adatok
típusát, Type kategóriáját,
Category és annak altípusát
Subcategory látjuk. Az osz
lopok adatait mindhárom
oszlop szerint sorba rendez
hetjük, ha az oszlop fejlécére
kattintunk.1
Az
Average Datasets
menüt választva csak az
adott globális (éghajlati,
vízrajzi, népességre vonatkozó stb.) átlagértéket tartalmazó adatok jelennek
meg, míg a Make Movie
From Datasets menüpont
azoknak az adatoknak a lis62. ábra. Az Open Datasets menü előreugró ablaka
táját tartalmazza, melyekből
mozgóképeket állíthatunk
össze (61. ábra).
A File főmenü Open menüjéből elérhető Open Indexed Datasets opció áttekintést ad az adott
szféráról rendelkezésünkre álló összes adatról. Az adatállományok általában 2,5 szélességi és hosszúsági
fokkal határolt négyzetekre (raszterekre vagy pixelekre, azaz cellákra) bontva tartalmazzák az adott paraméter (pl. 1982. január havi csapadékmennyiség) földgömbi eloszlását. A listából kettős kattintással
kiválasztva a megfelelő adatot, azonnal megjeleníthetjük azt tematikus térképen.
A csapadék, hőmérséklet, légnyomás és más éghajlati paraméterek évszakos változásait mozgókép
(mov) fájlokkal szemléltethetjük, melyeket az internetről térítésmentesen letölthető Quicktime szoftverrel tudunk lejátszani. A fenti módszerrel elkészíthetjük például a földfelszíni légnyomás, csapadék, hőmérséklet vagy a vegetációs index éves változásait bemutató mozgóképeket.

5.5. Angolszász országokban alkalmazott mértékegységek átváltása
SI-mértékegységekké
Mielőtt a szoftver alkalmazási lehetőségeiről szólnánk, fontos bemutatni, hogyan váltsuk át a térképi
adatbázisok angolszász mértékegységeit az Európában elfogadott mértékegységekre. Ezt különösen a csapadék és a hőmérséklet kapcsán fontos ismernünk, mivel e két mértékegység a szoftverben eredetileg
inchben, illetve Fahrenheit-fokban van megadva.

5.5.1. A csapadéktérképek mértékegységének beállítása
1. Az 5.4-es pontban említett módon nyissunk meg egyet tetszőlegesen a Föld csapadéktérképei közül.
Mivel a térkép mértékegysége inch-ben van megadva, ezért állítsuk át azt a nálunk használt mm-re.
1

Könyvünk mellékletében az összes tematikus térkép címe angol és magyar nyelven megtalálható.
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2. Kattintsunk az
(63. ábra).

Appearance

főmenü Units menüjére. Ekkor egy előreugró ablak jelenik meg

63. ábra. Az Appearance
főmenü Units menüjének
előreugró ablaka csapadéktérkép esetében

3. Az Alternate units mező után az in bejegyzést töröljük ki, a helyére írjunk be mm-t.
4. A Conversion factor „B” mező utáni számot töröljük ki és írjunk be helyette 10-et, majd az OK gombra
kattintással érvényesítsük a beírt változásokat. Ezt követően a térképünk mm-ben fogja mutatni a csapadék mennyiségét. A fenti műveletet valamennyi csapadéktérkép beolvasása után meg kell ismételnünk.

5.5.2. A hőmérsékleti térképek mértékegységének beállítása
1. Az 5.4-es pontban említett módon nyissunk meg egyet tetszőlegesen a Föld hőmérsékleti térképei
közül. Mivel a térkép mértékegysége Fahrenheit-fokban van megadva, ezért állítsuk át azt a nálunk
használt Celsius-fokra.
2. Kattintsunk az Appearance főmenü Units menüjére. Ekkor egy előreugró ablak jelenik meg (64. ábra).

64. ábra. Az Appearance
főmenü Units menüjének
előreugró ablaka hőmérsékleti térkép esetében

3. Az Alternate units mező után az F bejegyzést töröljük ki, a helyére írjunk be Celsius-t.
4. A Conversion factor „B” mező utáni számot töröljük ki, és írjunk be helyette 1-et. A Conversion
factor „C” mező utáni számot töröljük ki, és írjunk be helyette 0-át, majd az OK gombra kattintással
érvényesítsük a beírt változásokat (64. ábra). Ezt követően a térképünk Celsius-fokban fogja mutatni
a hőmérséklet mennyiségét. A fenti műveletet valamennyi csapadéktérkép beolvasása után meg kell
ismételnünk.
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5.6. Alkalmazások, feladatok
1. feladat Készítsük el Eurázsia évi átlagos középhőmérsékletének nyugat–keleti metszetét (65. ábra)!
Hogyan változik az évi középhőmérséklet nyugatról kelet felé? Milyen földrajzi okai vannak ennek a
tendenciának? Mit nevezünk hőmérsékleti anomáliának? Jellemezük a kontinentális klímát! Eurázsia
mely tájainak van kontinentális klímája?

65. ábra. Eurázsia évi középhőmérsékletének sokévi átlagát bemutató térkép, és a térkép kelet–nyugati metszete az 53. szélességi fokon
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A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk Average
Indexed Datasets előreugró opciót, ahol az Average Temperature Annual Total mezőre kattintva beolvassuk a földfelszín sokévi átlaghőmérsékletének térképét. A
ikonnal ránagyítunk Eurázsiára, majd
a
ikonra kattintva, a bal egérgombot benyomva kijelölünk egy nyugat–kelet irányban elnyújtott téglalapot Eurázsia térképén. Ezt követően a metszet megrajzolásához az
ikonra kattintunk, majd az
előreugró ablakban a Create Horizontal Slices opciót választjuk.
A diagram mértékegységeinek beállításához használjuk az Appearance főmenü Untits menüjét.
2. feladat Elemezzük a Golf-áramlat éghajlatmódosító hatását, az 1982. januári földfelszíni hőmérsékletet bemutató térképen! Készítsünk nyugat–kelet irányú metszetet az Atlanti-óceán északi területeiről
(például jelen esetben a 68. szélességi fokról) (66. ábra). Mi mozgatja a Föld tengeráramlásait? Honnan
indul, és milyen hőmérsékletű vizet szállít a Golf-áramlat? Milyen előjelű hőmérsékleti anomália jellemzi Európa nyugati partvidékét?

66. ábra. A felszíni hőmérséklet 1982. januári nyugat–keleti keresztmetszete az Atlanti-óceán térségében

Megnyitjuk az Open Datasets előreugró ablakot, ahol az Surface Temperature 1982 by Month
01/1982 mezőre kattintva beolvassuk a földfelszín 1982. januári átlaghőmérsékletének térképét.
Ezt követően az előző feladatban ismertetett módon elkészítjük a nyugat–keleti metszetet az északatlantikumról.
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3. feladat Mutassuk ki a Humboldt-áramlat hatását Dél-Amerika éghajlatára a földfelszín 1982. januári
átlaghőmérsékletét bemutató térképen (67. ábra)! Készítsünk metszetet a Csendes-óceán déli medencéjéről (pl. a déli szélesség 23. fokán)!

67. ábra. A feszíni hőmérséklet 1982. januári nyugat–keleti keresztmetszete a Csendes-óceán térségében

Az előző feladatban beolvasott térkép egy másik területéről készítünk metszetet az előzőekben ismertetett módon.
4. feladat Készítsük el az 1987. januári és júliusi légnyomástérkép metszeteit Kelet-Ázsiában a 35. szélességi fok metszetében (68. ábra)! A szárazföld vagy a Csendes-óceán felett magasabb a légnyomás
januárban? Hol magasabb a légnyomás júliusban? Mi az évszakos változás oka? Hogyan befolyásolja
a légnyomás a szél irányának változását? Milyen szél fúj ebben a térségben? Kelet-Ázsiában melyik
évszak a csapadékos és miért? Milyen éghajlati területhez tartozik ez a térség?

68. ábra. 1987. januári és júliusi légnyomás Kelet-Ázsiában és a Csendes-óceánon a 35. szélességi fok metszetében
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Megnyitjuk az Open Datasets előreugró ablakot, ahol az Surface Pressure 1987 by Month 01/1987 ,
majd a Surface Pressure 1987 by Month 07/1987 mezőre kattintva beolvassuk a földfelszín 1987. januári és júliusi légnyomásának térképét. A
ikonnal ránagyítunk Kelet-Ázsiára, majd az előzőekben
bemutatott módon elkészítjük a nyugat–keleti metszetet a területről.
5. feladat Hasonlítsuk össze egymással Afrika 1987. januári és júliusi csapadéktérképét (69. ábra)! A
kurzor mozgatásával a skálán leolvashatjuk a csapadék mennyiségét mm-ben. Melyik hónapok csapadékosak az északi, és mely hónap csapadékos a déli félteke szavannáján? Mi az eltérés oka? Milyen
klímatípusokat tudsz elkülöníteni a térképen? Mennyi a havi csapadék az Egyenlítő vidékén, hogyan
változik ez az érték a térítők felé haladva? Miért?

69. ábra. Afrika 1987. januári és júliusi csapadéktérképe

Megnyitjuk az Open Datasets előreugró ablakot, ahol az Precipitation 1987 by Month 01/1987 ,
majd a Precipitation 1987 by Month 07/1987 mezőre kattintva beolvassuk a földfelszín 1987. januári
és júliusi csapadéktérképét. A
ikonnal ránagyítunk Afrikára, majd az
ikonra kattintunk, ezáltal
a célkereszt egyszerre mozog a két térképen, és a célkeresztre jellemző csapadékértékek a skálákról leolvashatók.
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6. feladat Készítsünk észak–déli metszetet Afrika területén keresztül az 1987. júliusi és januári csapadéktérképekről a 18. keleti hosszúsági kör mentén (70. ábra)! Mely szélességi körök a legcsapadékosabbak januárban, melyek júliusban? Mi okozza a csapadékbőséget? Miért változik évszakosan a csapadék
területi eloszlása? Körülbelül mely szélességi körökön találunk egyenlítői, melyeken szavanna, és melyeken trópusi sivatagi klímát Afrikában?

70. ábra. Afrika 1987. januári és júliusi csapadéktérképének metszete a 18. keleti hosszúságon

A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk az
Average Indexed Datasets előreugró ablakot, ahol a Precipitation 1987 by Month 01/1987 mezőre
kattintva beolvassuk a földfelszín 1987. januári térképét.
A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk az
Average Indexed Datasets előreugró ablakot, ahol a Precipitation 1987 by Month 07/1987 mezőre
kattintva beolvassuk a földfelszín 1987. júliusi csapadéktérképét.
Az
ikonra kattintunk, majd az
ikonnal ránagyítunk Afrikára. A célkereszt egyszerre mozog a
két térképen, és a célkeresztre jellemző csapadékértékek a skálákról leolvashatók. A metszet megrajzolásához az
ikonra kattintunk, majd az előreugró ablakban a Create Vertical Slices opciót választjuk.
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7. feladat Az 1987. júliusi és januári csapadéktérképeket egymásból kivonva készítsük el az alábbi tematikus térképet (71. ábra)! A térképen jól láthatóak azok a területek, ahol a legnagyobb a két hónap
csapadékmennyisége közötti különbség. Milyen éghajlattípuson a legnagyobb a januári és a júliusi
hónapok csapadékmennyisége közti különbség?

71. ábra. A Föld 1987. januári és július havi csapadékmennyiség különbségének tematikus térképe

A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk az Average
Indexed Datasets előreugró ablakot, ahol a Precipitation 1987 by Month 01/1987 mezőre kattintva
beolvassuk a földfelszín 1987. januári térképét.
A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk az Average
Indexed Datasets előreugró ablakot, ahol az Precipitation 1987 by Month 07/1987 mezőre kattintva
beolvassuk a földfelszín 1987. júliusi csapadéktérképét.
A két térképen a
ikon segítségével tudunk matematikai műveleteket végezni a térképek teljes területén, így a két térkép kivonásához is ezt az ikont kell használnunk. Az ekkor
előreugró Window Math Operation ablakban
az A-B opcióval kiválaszthatjuk, hogy a két
térképet szeretnénk kivonni egymásból (72.
ábra).
Ezt követően a program megrajzolja a két térkép
különbségtérképét.
72. ábra. A Window Math Operation előreugró ablak
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8. feladat A Föld 1982. januári és júliusi középhőmérsékleteit bemutató tematikus térképeket kivonva
egymásból készítsük el az évi közepes hőingás globális eloszlását mutató térképet (73. ábra)! Az óceánok vagy a szárazföldek területén nagyobb az évi közepes hőingás? Mi az oka a különbségnek? Hogyan
befolyásolja ez a jelenség a tengerpartok klímáját? Melyek azok az éghajlatok, melyeken elhanyagolható az évi közepes hőingás? Miért? Mely területeken észlelhetjük a Földön a legnagyobb évi közepes
hőingást?

73. ábra. Az 1982. januári és július havi középhőmérsékletek különbségének tematikus térképe

A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk az
Average Indexed Datasets előreugró ablakot, ahol a Surface Temperature 1982 by Month 01/1982
mezőre kattintva beolvassuk a földfelszín 1982. januári átlaghőmérsékletének térképét.
A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk az
Average Indexed Datasets előreugró ablakot, ahol a Surface Temperature 1982 by Month 07/1982
mezőre kattintva beolvassuk a földfelszín 1982. júliusi átlaghőmérsékletének térképét.
Az
ikonra majd a Window Math Operation előreugró ablakban az A-B opciót választva kiválaszthatjuk, hogy a két térképet szeretnénk kivonni egymásból.
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9. feladat Készítsük el az 1982. januári és júliusi csapadéktérkép szélességi körönkénti átlagtérképeit, majd hasonlítsuk össze őket egymással (74. ábra)! Hogyan változik a csapadékzóna
évszakosan a szavanna klímáján? Milyen összefüggés van a Nap évi járása és a szavannaterületek
csapadékossága között?

74. ábra. A csapadék szélességi körönkénti átlagolt mennyisége Afrikában, 1982. januári és júliusi adatok alapján

A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk az Average
Indexed Datasets előreugró ablakot, ahol a Precipitation 1982 by Month 01/1982 mezőre kattintva
beolvassuk a földfelszín 1982. januári térképét.
A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk az Average
Indexed Datasets előreugró ablakot, ahol a Precipitation 1982 by Month 07/1982 mezőre kattintva
beolvassuk a földfelszín 1982. júliusi csapadéktérképét.
A művelethez az Analysis főmenü Average by Underlay menüjét használjuk, ahol kiválaszthatjuk,
hogy szélességi körönként, vagy országonként stb. átlagolja a térképi adatokat (75. ábra).
Itt a 1 Degree Latitude opciót választva megjelenítjük az adott csapadéktérkép szélességi körönkénti
átlagát.
Az átlagolást elvégezzük mindkét térképen, majd
az
ikonra kattintunk. Ezt követően a
ikonnal
ránagyítunk Afrikára. A célkereszt egyszerre mozog a
két térképen, és a célkereszt földrajzi szélességére jellemző csapadékértékek a skálákról leolvashatók.
75. ábra. Az Average by Underlay előreugró ablak
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10. feladat Készítsünk Belső-Ázsia területeiről észak–déli (vertikális) metszetet úgy, hogy az egyszerre
jelenik meg a csapadék- és a domborzati térképen (76. ábra)! Hasonlítsuk össze a két térképet! Mely
hegység, illetve hegységek metszetét mutatja a bal oldali ábra? Milyen összefüggés mutatható ki a
csapadék évi mennyisége és a domborzat között a fenti metszeten? Milyen folyamat okozza a csapadékot a 25. szélességi fok környékén? Milyen klíma található itt? Milyen földrajzi okok miatt száraz a 30.
szélességi foktól északra eső terület? Milyen klíma található itt?

76. ábra. A csapadék és a domborzat közti kapcsolat Belső Ázsiában Tibet észak–déli metszetében szemléltetve

A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk az Average
Indexed Datasets előreugró opciót, ahol az Average Precipitation Annual Total mezőre kattintva beolvassuk a földfelszín sokévi csapadékmennyiségének térképét.
A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk az Average
Indexed Datasets előreugró opciót, ahol a görgethető opciók közül a Topography Earth Elevation
Land only lehetőségre kattintunk. Ekkor megjelenik a térképen a Föld domborzati térképe is.
Az
ikonra kattintunk, ezáltal a célkereszt egyszerre mozog a két térképen, és a célkeresztre jellemző csapadék és magassági értékek a skálákról leolvashatók. Az
ikonnal ránagyítunk Kelet-Ázsiára.
A
ikonra kattintva, majd a bal egérgombot benyomva egy nyugat–kelet irányban elnyújtott téglalapot húzunk Kelet-Ázsián keresztül. Ezt követően a metszet megrajzolásához az
ikonra kattintunk,
majd az előreugró ablakban a Create Horizontal Slices opciót választjuk.
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11. feladat Két térkép összehasonlításával elemezzük a CO2-kibocsátás (kék térkép) és a Föld népsűrűsége (sárga, vörös térkép) közti összefüggést (77. ábra)! Majd készítsünk tematikus térképet a két
tényező közti összefüggés erősségéről (78. ábra)! Mely területek azok, ahol nagy népsűrűséghez nagy
CO2-kibocsátás társítható? Milyen emberi hatások okozzák a CO2-kibocsátás globális növekedését? Hogyan befolyásolja ez a folyamat Földünk klímáját?

77. ábra. A Föld CO2-kibocsátása és népsűrűsége

78. ábra. A Föld CO2-kibocsátása és népsűrűsége közti kapcsolat erőssége
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Az Analysis főmenü Window Math Operation menüjét választjuk, majd a térképekkel végezhető
műveletek közül ezúttal az Analysis Normalize opciót választjuk a görgethető menün.
13. feladat A Mars domborzatmodelljén készítsük el a Hellas-medence és a Olympos Mons keresztmetszetét (79. ábra)! Hogyan alakult ki a két bemutatott domborzati elem? Miért nem alakulhattak ki
ekkora hegyek a Földön?

79. ábra. Kelet–nyugati metszet a Mars Olympos Mons vulkánjáról és a Hellas-medencéről

A File főmenü Open menüjére kattintunk, majd az előreugró ablakból kiválasztjuk az Open
Indexed Datasets előreugró opciót, ahol a görgethető opciók közül a Topography Mars Elevation-Absolute lehetőségre kattintunk. Ekkor megjelenik a térképen a Mars domborzati térképe is.
A
ikonnal ránagyítunk a térképre az Olympos Mons vulkán és a Hellas-medence környékén. A
ikonra kattintva, majd a bal egérgombot benyomva kijelölünk egy nyugat–kelet irányban elnyújtott téglalapot az Olympos Monson keresztül. Ezt követően a metszet megrajzolásához az
ikonra kattintunk,
majd az előreugró ablakban a Create Horizontal Slices opciót választjuk.
A
ikonra kattintva, majd a bal egér gombot benyomva egy nyugat–kelet irányban elnyújtott téglalapot húzunk a Hellas-medencén keresztül. Ezt követően a metszet megrajzolásához az
ikonra kattintunk, majd az előreugró ablakban a Create Horizontal Slices opciót választjuk.
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6. Celestia
Virtuális utazás a Naprendszerben. A program révén bejárhatjuk a Naprendszert, megismerhetjük a bolygók, holdjaik felszínét, mozgásaikat. Megjeleníthetjük légkörrel vagy anélkül a Föld típusú bolygókat,
láthatóvá tehetjük pályáikat. A program az égitestek mozgásán kívül élethűen, arányosan szimulálja a
bolygók közti távolságokat is. A bolygók, holdak, kisbolygók, üstökösök felszínéről, keringéséről, forgásáról mozgó- és állóképeket készíthetünk. Remekül szemléltethetjük ezzel a programmal a napfogyatkozás,
holdfogyatkozás fogalmát, és a Hold fázisait is.

6.1. Letöltés
http://www.shatters.net/celestia/

6.2. Fontosabb menük
FŐMENÜ

Fájl

MENÜ

LEÍRÁS

Script megnyitása

A programhoz tartozó demo fájl, vagy előre elkészített egyéb
fájlok (bemutató mozgóképek) beolvasása, melyet a C meghajtó
Program files mappában, a Celestia mappában találunk meg.

Képernyő-fénykép.

A képernyő tartalmának mentése (.jpg) formátumban.

Mozgókép felvétele Mozgókép készítése a képernyő tartalmáról (.avi) formátumban.
Kilépés
Ugrás

Kilépés a programból.

a kijelölt égitesthez

Az üres rubrikába beírhatjuk az égitest nevét, majd a kiválasztott
égitestre közelítünk ezzel a menüvel.

Kijelölés követése

Külső nézőpontból látjuk az égitestet.

Pálya szinkr.

Az égitest képét a keringésével azonos nézőpontból szemléljük.

Útvonal követése

Az égitest keringési útvonalát követhetjük.

Naprendszer böngésző

A menü segítségével választhatunk a Naprendszer égitestei közül, majd a Követés opcióra kattintva a kiválasztott égitestre
közelíthetünk.

Csillag böngésző…

Csillagokat választhatunk ki, majd a Követés opcióval kattintva
a kiválasztott égitestre közelíthetünk.

Fogyatkozáskereső

Két égitest (Pl. Nap és a Föld) közti fogyatkozások időpontját,
időtartamát számolhatjuk ki ezzel a menüvel a kiválasztott időintervallumok között.

10X Gyorsabb

Ezzel a menüvel tízszeresére gyorsíthatjuk az adott égitest forgási
és keringési idejét. (Az L billentyű lenyomásával is megtehetjük.)

10X Lassabb

Ezzel a menüvel tízszeresére lassíthatjuk az adott égitest forgási és
keringési idejét. (A K billentyű lenyomásával is megtehetjük ezt.)

Navigálás

Idő
Idő leállítása
Valós idő

„Befagyasztjuk” a képet, azaz leállítjuk az égi mozgásokat ezzel a
menüvel. (A Szóköz billentyű lenyomásával is megtehetjük ezt.)
A jelenleg aktuális időpontra állítjuk az égitest helyzetét. (Az /
billentyű lenyomásával is megtehetjük ezt.)
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FŐMENÜ

MENÜ
Idő visszaállítása

Visszafelé forgathatjuk az idő kerekét ezzel a menüvel. (A J billentyű lenyomásával is megtehetjük ezt.)

Idő beállítása

Az előreugró menüben beállíthatjuk, hogy mikori időpontban
szeretnénk látni az égitesteket.

Idő

Teljesképernyős mód
Megjelenítési
beállítások
Megjelenítés

LEÍRÁS

Helyek
Több látható csillag

A teljes képernyő felületét vetítésre használjuk.
Az égitestek megjelenését állíthatjuk be ezzel a menüvel. Megválaszthatjuk, hogy látszódjanak-e vagy nem az égitestek pályái,
légköre, a felhők stb.
Kiválaszthatjuk, hogy a bolygók felszínének milyen egységeit
szeretnénk megjeleníteni (pl. kráterek, völgyek stb.), és milyen
felbontású legyen a felszín képe.
Több csillagot tehetünk láthatóvá.

Kevesebb látható csillag Kevesebb csillagot tehetünk láthatóvá.

Fontos tudni! Az égitesteket az egér segítségével magunk is körbejárhatjuk, minden oldalról megszemlélhetjük. A bal egérgombot lenyomva tartva fel-le, jobbra-balra mozoghatunk, a jobb egérgombot lenyomva tartva oldalra, alulról, felülről nézhetjük meg a kiválasztott égitestet. Az egér középső görgőjét előre-hátra forgatva pedig közelíthetünk vagy távolodhatunk az égitestektől.

6.3. Alkalmazások, feladatok
A Navigálás főmenüben a Naprendszer böngésző menüre kattintunk (80. ábra).
1. feladat Készítsük el a Hold fázisait bemutató videorészletet! Hogyan jön létre újhold, telihold?

Az előreugró menün belül kiválasztjuk
a Holdat Hold , majd az Ugrás majd az
OK menüre kattintunk, és így „odarepülünk” a Holdhoz.
Mivel a Hold a valóságban nagyon lassan
fordul, ezért fel kell gyorsítanunk a mozgását.
Kattintsunk az Idő főmenü 10X Gyorsabb
menüjére addig, amíg a Hold forgása szabad
szemmel is érzékelhetővé válik! Ezt követően a
Navigálás főmenü Sync Oribit Selection
menüjére kattintva olyan képet kapunk az
égitestről, mintha együtt keringenénk vele.

80. ábra. A Naprendszer égitesteit a Naprendszer
böngésző menü előreugró ablakában választhatjuk ki
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A Fájl főmenü Mozgókép felvétele menüjére kattintva az előreugró ablakban elnevezzük a készítendő videót, melyet .avi formátumban elmentünk. A Size opcióban kiválaszthatjuk a készítendő
mozgókép felbontását. A képernyőn megjelenő piros négyzet jelzi a videóra kerülő képet (81. ábra).

81. ábra. Az F11 billentyűvel indíthatjuk , az F12 billentyűvel pedig leállíthatjuk felvételt

2. feladat Figyeljük meg a Vénusz felszínét felhőzet nélkül és felhőzettel! Mi a két kép közti különbség
oka? Döntően milyen gázból áll a Vénusz légköre? Milyen folyamatok formálhatták a bolygó felszínét?
A Navigálás főmenüben
a Naprendszer böngésző
menüre kattintunk, ahol az
előreugró ablakban kiválasztjuk a Vénuszt. Az Ugrás ,
majd az OK menüre kattintunk, és így „odarepülünk” a
bolygóhoz (82. ábra).

82. ábra. A Vénusz felhőzete és a
bolygó megjelenésének beállítása a
Megjelenítési beállítások ablakkal
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A Vénusz légkörét a képen vastag felhőréteg takarja,
ám a Megjelenítés főmenü
Megjelenítési beállítások menüjére kattintva az előreugró ablakban ki van pipálva a
Felhők opció. Ha ezt a kijelölést megszüntetjük, eltűnik a
bolygó felhőzete, és láthatóvá
válnak a bolygó vulkanikus és
becsapódásos eredetű felszínformái (83. ábra).
A bolygó képét a Fájl főmenü Képernyő-fényképezés
menüjére kattintva elmenthetjük .jpg formátumban.

83. ábra. A felhőzet nélküli Vénusz

3. feladat Jelenítsük meg a bolygók pályáját, jellemezzük mozgásaikat a Kepler-törvények alapján
(84. ábra)!

84. ábra. A Naprendszer belső bolygói és megjelenítési beállításaik a Celestia programban

Az előző feladatban kiválasztott Megjelenítési beállítások menüben a Pályák címkét kipipáljuk,
így láthatóvá válnak a bolygók pályái. Ezt követően az egér görgőjével eltávolodunk a bolygóktól, majd
a jobb egérrel a Naprendszer fölé nézünk. Az Idő főmenü 10X Gyorsabb menüjére addig kattintunk,
amíg a bolygók mozgásai szabad szemmel is érzékelhetőekké válnak.
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FIGYELEM! A következőkben bemutatásra kerülő szoftverek (Google Föld, World Wind) csak online
működnek, azaz folyamatos internetkapcsolat szükséges a használatukhoz.

7. Google Föld (Google Earth)
A Google Föld programmal nagy felbontású műholdképeket jeleníthetünk meg a Föld teljes felszínéről.
A magyar nyelvű navigációs menük segítségével lehetőségünk van barangolni a Föld felszínén, és közben
a felszínformákról készült műholdképeket elmenthetjük kép formátumban. Megtekinthetjük a Föld nagy
vulkánjait, hegységeit három dimenzióban is. Körbejárhatjuk őket, elemezhetjük felszínformáikat. A Glóbuszon kis jelzések mutatják azokat a helyszíneket, ahonnan felszíni fényképet is megnézhetünk. Így a
műholdképek mellett tájak felszíni képét is megtekinthetjük. A program segítségével megismerhetjük a
trópusok karsztos formakincsétől a gleccserek jeges világán keresztül Földünk ezernyi változatos táját. Elkülöníthetjük egymástól a tengerpartok, folyótorkolatok, folyók, tavak típusait, ránagyíthatunk az ember
alkotta létesítmények (települések, gátak, külszíni bányák, utak, erdőirtások) műholdképére is. Könnyen
azonosíthatjuk településeink morfológiai típusait is.
Mivel néhány területről több időkeresztmetszetből is be tudunk olvasni műholdképet, ezért módunkban áll az ember okozta környezeti változásokat is elemezni.
A szoftverrel történeti térképeket is beolvashatunk, ezáltal összevethetjük a települések utcahálózatának változásait is néhány város példáján.
Tájképeket, körpanorámákat is megnézhetünk bizonyos helyszínekről.
A szoftverhez számos tematikus térkép, animáció letölthető az internetről a http://earth.google.com/
gallery/index.html honlapra kattintva.
A programmal név szerint kereshetünk bármely országra, városra, szigetre vagy földrajzi helyre, tehát
a Google Föld egy elektronikus atlaszként is remek segítőtársunk lehet a földrajzórákon.

7.1. Letöltés
http://earth.google.com/download-earth.html
A szoftverhez számos előre elkészített térkép, animáció (pl. Föld népsűrűségtérképe, a kontinensek
vándorlása a földtörténet folyamán, a föld lakosságszámának változása országonként stb.) áll rendelkezésünkre.
Tematikus térképeket, animációkat a http://earth.google.com/gallery/index.html honlapról tudunk
letölteni, és a Google Föld programba azonnal be is tudunk olvasni, ha ezen a honlapon a kiválasztott
térkép vagy animáció képe alatt a
menüre kattintunk.

7.2. Fontosabb ikonok és alkalmazásaik
A program megnyitása után a képernyőn megjelenik a Glóbusz, ahol az egér középső gombjaival tudunk
nagyítani, a képernyő jobb felső részén pedig égtáj szerint, magasság szerint beállíthatjuk vagy dönthetjük a képet (85. ábra).
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85. ábra. A Google Earth menürendszere, ikonjai

7.2.1. A képernyő felső szélén szereplő fontosabb ikonok
Elrejthetjük vagy megjeleníthetjük a képernyő bal oldalán lévő menüket.
„ Felcímkézhetünk” bármely felszíni pontot, azaz erre az ikonra kattintva az aktuálisan
a képernyő közepén lévő pontot a szoftver megjelöli. A pontokhoz rövid megjegyzéseket írhatunk, és a Saját helyek menüpont alatt bármikor előhívhatjuk azokat.
Polygonokat, vonalakat rajzolhatunk a Glóbuszra.
Két, általunk az egérrel kijelölt pont távolságát mérhetjük meg ezzel az ikonnal.
E rre az ikonra kattintva a képernyő felső szélén egy időskála
jellel indítva az animájelenik meg, melyen előre-hátra mozgatva a vonalat, vagy a
ciót a Nap helyzetének megfelelően, a nappali és az éjszakai félteke változásait követhetjük nyomon a Glóbuszon, vagy közelebbi nagyításban a háromdimenziós műholdfelvételen.

7.2.2. A képernyő bal oldalán lévő fontosabb ikonok

A Google Earth keresőfelülete. A Röpíts ide alá beírva a keresett földrajzi nevet,
majd a nagyító jelre kattintva a szoftver felsorolja az adott néven szereplő találatokat. A listából kiválaszthatjuk a keresett földrajzi hely nevét, majd kettőt kattintva rá, a program automatikusan ráközelít
az adott helyre.
jellel megjelölt földrajzi helyeket tudjuk itt tárolni, illetve a Saját helyek
A felhasználó által a
alatti címekre kettőt kattintva az adott földrajzi helyre nagyít a szoftver. Szintén ebbe a menübe helyezi
el a program, és innen tudjuk megnyitni http://earth.google.com/gallery/index.html honlapról letöltött
tematikus térképeket, animációkat.
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A Rétegek menüben az egyes címkék kipipálásával adatréteget, illetve tematikus fedvénytérképeket
tudunk megjeleníteni. A rétegek neve melletti kis négyzetet kipipálva tudjuk a rétegeket láthatóvá tenni,
azaz bekapcsolni. Néhány földrajzórákon használható térképréteg:
Felszíni fényképfelvételek megjelenítése. A fényképek készítésének helyét kis
kék négyzetek jelzik a műholdképen.
A földrengések, vulkánok, illetve régi térképek megjelenítése. Bizonyos felszíni ponA menütokról készített panorámaképek, videók is megjeleníthetők ezzel az opcióval.
re kettőt kattintva további hasznos opciókat találunk:
Az utóbbi évek jelentősebb földrengéseinek földrajzi eloszlása.

Az ikonok által jelölt felszíni pontokról készült panorámaképek megjelenítése.
Történelmi térképek a Föld teljes felszínéről, vagy kisebb területekről.
A Föld vulkánjainak adatbázisa. Kis ikonok jelzik a jelentősebb vulkánok helyét. Az
ikonokra kattintva az előreugró ablakban rövid leírást olvashatunk az adott vulkánról, illetve megtekinthetjük a vulkán fényképét is.
A Földön zajló környezeti változásokat szemléltetjük ugyanazon helyszínekről eltérő időpontokban készített műholdképekkel. Erre a menüre kettőt kattintva további hasznos
opciók közül választhatunk, melyek közül az alábbit használhatjuk a legjobban a környezeti változások
jellemzésére:
A menüvel jeleníthetőek meg azok a helyek, ahonnan eltérő
időpontban felvett műholdképek alapján ismerhetjük meg a környezet állapotváltozásait.
Ezt az főmenüt mindig be kell kapcsolnunk (ki kell pipálnunk) akkor, ha a domborzatot
három dimenzióban szeretnénk látni.

7.2.3. A képernyő jobb felső sarkában lévő navigációs csúszkák
A külső kör forgatásával megadhatjuk a műholdkép széleinek égtáj szerinti
irányát. Az N betűre kattintva a térkép automatikusan északi irányba áll.
A kék nyilakra kattintva változtathatjuk a nézőpontunk látóhatárral bezárt
szögét háromdimenziós alkalmazásban.

A nyilakra kattintva mozgathatjuk a térképet az adott irányba.

A csúszkát fel-le mozgatva tudjuk nagyítani, kicsinyíteni a
műholdképet, azaz közelíteni-távolítani nézőpontunkat.
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1. feladat Hasonlítsuk össze az Aral-tóról az 1970-es évektől napjainkig készült 6 műholdfelvételt! Milyen tendenciát veszünk észre? A tó pusztulásának milyen módon volt részese az ember? Hogyan befolyásolta ez a folyamat a térség környezeti állapotát? Hogyan lehetne megállítani a tó pusztulását?
A képernyő bal oldalán a Rétegek menüi alatt találjuk a műholdképen megjeleníthető térképeket, adatokat stb. A
opcióra kettőt kattintunk, majd az ezt követően megjelenő
újabb adatszintek közül kipipáljuk a
opció melletti kis négyzetet. Ezt követően a Glóbuszon számos
ikon jelöli majd azokat a helyszíneket, ahol a környezetváltozásokat az
adott helyről több időpontban készített műholdképek segítségével tudjuk nyomon követni.
ikonra. Az ekkor előreugró ablakNagyítsunk rá az Aral-tó környékére, majd kattintsunk kettőt a
ban egy rövid leírást találunk angolul az adott környezetváltozás jellegéről (86. ábra).

86. ábra. Az Aral-tó környezetváltozását szemléltető műholdképek beolvasásakor előreugró ablak a
Google Föld programban

menüre kettőt kattintva a képernyő jobb olAz előreugró ablakban a
dalán a Helyek menü alatti Ideiglenes helyek menünél megjelennek a műholdképek időpontjai (87.
ábra). Az adott időpont melletti kis négyzetet kipipálva tudjuk beolvasni a műholdképet. Ha a kipipálást
megszüntetjük, a műholdkép eltűnik, és láthatóvá válik az alatta levő kipipált műholdkép is.

87. ábra. Az Aral-tó környezetváltozását szemléltető műholdképek készítésének időpontjai a Helyek menü alatt, a
Google Föld programban
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2. feladat Elemezzük a Déli-Kárpátok formakincsét a Google Föld segítségével, keressünk a műholdképen felszíni fényképeket a területről! Milyen folyamat formálta a hegység legmagasabb csúcsait? Mi az
oka annak, hogy a terület tavakban gazdagnak mondható? Az ember hogyan hasznosította a Kárpátok
gerinceit? Ennek az emberi tevékenységnek vannak-e negatív környezeti hatásai?
Az egér középső forgójával közelítsünk rá a Fogarasi-havasokra, a jobb felső navigációs csúszkákkal
állítsuk be a főgerinc 3D műholdképét. A képernyő bal szélén a Rétegek menün belül pipáljuk ki a
réteget. A műholdképen kis, kék négyzetek jelennek meg, melyek mindegyike egyegy felszíni fényképfelvétel helyét jelöli.
Bármelyik kis négyzetre
kattintunk, az előreugró ablakban megjelenik az adott
helyről készített fénykép (88.
ábra).

88. ábra. Jégkorszaki gleccser formálta völgy a Fogarasi-havasokban, és a terület háromdimenziós
műholdképe

3. feladat Vizsgáljuk meg New York utcahálózatát (89/A ábra)! Milyen alakrajzot mutat? Mi az oka
ennek a struktúrának? Hogyan lehet tájékozódni New Yorkban? Vannak-e hazánkban is hasonló utcahálózatú települések? Mit nevezünk megalopolisznak?

89/A ábra. New York műholdképe
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4. feladat Fektessük rá New York mai műholdképére a város 1836-os térképét (89/B ábra)! Hogyan
változott a város mérete? Változott-e az utcahálózat jellege?

89/B ábra. New York térképe 1836-ban

A képernyő bal oldalán a Rétegek menü alatt kattintsunk kettőt a
opcióra, majd a további választási lehetőségek közül kattintsunk kettőt a
opcióra! Hamarosan megjelennek a földfelszín műholdképén azok a helyszínek, ahonnan a történeti
térkép beolvasható. Kettőt kattintva a New York műholdképe felett látható
ikonra, majd az előreugró
ablakban megjelenő műholdképre, a műholdkép fedvényeként látható lesz a város 1836-os térképe. A
Helyek menü alatt alatti Ideiglenes helyek menünél megjelenő kis négyzet kipipálásával tudjuk megjeleníteni vagy eltüntetni a történeti térképet.
5. feladat Keressük meg a Strombolit a Föld vulkánjai között! Milyen vulkántípusba sorolható a
Stromboli? Milyen lávát produkál? Mely kőzetlemezek határán jött létre? Hol vannak a Földön hasonló
típusú vulkánok?
A képernyő bal oldalán a
Rétegek menü alatt kattint-

sunk kettőt a
opcióra, majd a további választási lehetőségek közül kattintsunk kettőt a
opcióra. A Föld műholdképén
ikonok jelzik a vulkánok földrajzi helyzetét. Nagyítsunk rá
Szicília szigetére, majd a Lipariszigetek közé tartozó Strombo
lira. Az előreugró ablakban lát
hatjuk a vulkán fényképét, és
egy rövid leírást a működéséről
(90. ábra).
90. ábra. A Stromboli-vulkán fényképe és rövid leírása
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8. World Wind
A World Wind az internetről letölthető kliensprogram, melyet sokrétűen tudunk alkalmazni a földrajzi folyamatok szemléltetésében. Lehetőségük van 1990-ben és 2000-ben készült műholdképtérképek beolvasására a Föld egész felszínéről. A programmal jól szemléltethetők Földünk gyorsan változó tájai, például
folyódelták, tengerpartok éppúgy, mint az ember által átformált tájak, a városok növekedése, a trópusi
erdőirtás vagy a bányászat okozta környezetváltozások hatásai.
A szoftverrel megjeleníthető a vegetáció globális léptékű évszakos változása is.
Az USA területéről lehetőségünk van topográfiai térképek beolvasására is, így összevethetőek egymással a térkép és a valós műholdkép. Ez a lehetőség segíti az alapvető térképészeti ismeretek (színfokozat,
térképjelek, méretarány stb.) elsajátítását, elmélyítését.
Változó tájakról, természetföldrajzi jelenségekről (pl. erdőtüzek, hurrikánok, árvizek) animácókat is
megnézhetünk ezzel a szoftverrel.
A program lehetőséget teremt a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Hold felszínének tanulmányozására is.

8.1. Letöltés
A szoftver az alábbi honlapról térítésmentesen letölthető http://worldwind.arc.nasa.gov/download.html
A program működéséhez sok esetben szükség van egy dotnetfx.exe fájl letöltéséhez is, mely a Microsoft.Net Framework 2.0 segédprogramot telepíti. Ez a szoftver ingyenes, és a számítógép magától fel fogja
ajánlani a telepítését, melyet fogadjunk el. Miután a segédprogramot telepítettük, kattintsunk kettőt a
C:/Program Files mappájában lévő
.exe fájlra, és a számítógép automatikusan
megkezdi a szoftver telepítését.
Szintén térítésmentesen rengeteg tematikus térképi adatbázist (a Föld népsűrűségétől kezdve a
kőzetlemezhatárokon keresztül, a Föld vulkánjain át a Mars felszíni képződményeikig) több száz tematikus térképet, animációt tölthetünk le a Földről, illetve Föld típusú bolygókról az alábbi honlapról: http://
www.worldwindcentral.com/add-ons/list
A World Windhez letölthető tematikus térképi adatbázisok (angolul úgynevezett add-ons-ok).

8.2. Fontosabb menük, ikonok
FŐMENÜ

File

MENÜ

LEÍRÁS

Earth

A Föld felszínének megjelenítése. Valamennyi alább részletezett
ikon akkor érhető el, ha ezt az opciót aktiváljuk.

Jupiter

A Jupiter felszínének megjelenítése.

Mars

A Mars felszínének megjelenítése.

Moon

A Hold felszínének megjelenítése.

Save Screenshot Ctrl+S A képernyő aktuális tartalmának mentése kép (.jpg) formátumban.

 NRL Monterey „Real Time” Weather a Föld aktuális és korábbi felhőzöttségének radartérképe, relatív páratartalmának megjelenítése.
NASA Blue Marble
Global Clouds

a Föld vegetációjának évszakos változásait bemutató műholdképek.

a Föld aktuális felhőtérképének megjelenítése.
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 Rapid Fire MODIS Greece természeti katasztrófák (vulkánkitörések, homokviharok, erdőtüzek, árvizek, viharok és egyéb katasztrófák) megjelenítése. Az előreugró ablakban az alábbi ikonok közül választhatunk:
porviharok, füstök,
árvizek,
bozót- vagy erdőtüzek,
egyéb természeti katasztrófák,
viharok,
vulkánkitörések.
 SVS Scientific Visualisation Studio környezetvédelmi témájú animációk, műholdképek beolvasása.
USGS Topo Maps

topográfiai térkép beolvasása az USA területéről.

Landsat 7 Visible Color

valós színű Landsat-műholdkép beolvasása.

 Landsat Pseudo Geocover 2000
sása.

hamis színű, 2000-ben készült Landsat műholdkép beolva-

 Landsat Pseudo Geocover 1990
sása.

hamis színű, 1990-ben készült Landsat-műholdkép beolva-

1. feladat Készítsük el az alábbi képeket az afrikai szavannaterületek januári és júliusi vegetációjáról
(91. A, B ábra)! Mely hónapokban van esős évszak a szavannán? Miért változik a csapadék mennyisége?
Milyen vegetáció jellemzi a szavannaterületeket?
A

B

91. ábra. A Szahel-övezet műholdképe (A) januárban és (B) júliusban

ikonra kattintva egy előreugró ablak jelenik meg, amelyben tetszés szerint beálA Blue Marble
líthatjuk, hogy melyik hónapról készült műholdfelvételt szeretnénk megjeleníteni.
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2. feladat Jelenítsük meg a Föld aktuális felhőtérképét (92. ábra)! Mely szélességi körök között vannak
nagy felhőzónák a Földön? Ezek milyen időjárási folyamatokhoz kapcsolódhatnak? Milyen irányban
mozognak a felhőrendszerek a trópusi, az északi és a déli mérsékelt övben?

92. ábra. A globális felhőzet eloszlásának megjelenítése a World Wind programban

A felső ikonsorban a Global Clouds
ikonnal a Föld aktuális felhőzöttségéről kapunk információt.
Az előreugró ablakban kiválaszthatjuk azt a dátumot, amely felhőtérképét látni szeretnénk. Jól nyomon tudjuk követni ezáltal a felhőzónák vándorlási irányait, ezáltal a Nagy Földi Légkörzést.
ikonnal számos animáció beolvasására van lehetőségünk.
Az SVS Scientific Visualisation Studio
Példánkban a Missisipi árvizét jelenítjük meg (93. ábra).
3. feladat Jelenítsük meg a Missisipi 1994. évi nagy árvizéről készített műhold-animációt. Mit nevezünk
árvíznek? Milyen módon formálja a tájat a Missisipi? Tökéletes vagy tökéletlen síkság ez a terület? Milyen szakaszjelleg jellemzi itt ezt a folyót?

93. ábra. A Missisipi árvizének animációja: (A) a folyó árvíz előtti és (B) árvíz alatti állapota
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Az SVS Scientific Visualisation Studio
ikonra kattintunk, majd az előreugró ablakban
az egyes animációk, térképek tematikusan csoportosítva szerepelnek. Itt kettőt kattintunk a
Human Dimensions opcióra (94. ábra).
Itt számos térkép címe tűnik fel, melyek
közt kattintsunk kettőt a Before and During
the Great Missisipi Flood opcióra (95. ábra)!
Ezt követően az 2048x2048 Animation
opcióra kettőt kattintunk, és kis idő elteltével
az árvíz előtti és az árvíz közbeni műholdkép
egymást váltó animációja megjelenik a képernyőn. Az Opacity opción a nyíl skálán való
elmozdításával a műholdképet részben átlátszóvá tehetjük, így előtűnik a háttérben lévő
eredeti műholdkép is.
ikonra kattintAz USGS Topo Maps
va az Egyesült Államok területéről tudunk beolvasni topográfiai térképet, míg a Landsat 7
ikonnal a képernyő területéVisible Color
ről készített valós színű műholdképet jeleníthetjük meg.
Az egér középső görgőjével nagyítsunk rá
egy tetszőleges felszínre az USA területén, a
és a
ikonokat felfelső ikonsorban a
váltva kapcsoljuk be és ki, ezáltal ugyanazon
terület térképét és műholdképét is elemezhetjük, összevethetjük egymással.

94. ábra. A Scientific Visualisation Studio előreugró ablaka
a World Wind programban

95. ábra. A Missisipi árvizének megjelenítése
a Scientific Visualisation Studio előreugró ablakában

4. feladat Jelenítsük meg az USA egy kiválasztott területének topográfiai térképét (96/A ábra) és műholdképét (96/B ábra)! Milyen módon jelöljük a térképen a domborzatot, területhasználatot, településeket, úthálózatot? Milyen klímájú a kiválasztott terület? Hogyan, mi módon alakította, formálta ezt
a tájat az ember?
A
B

96. ábra. A Sziklás-hegység egyik medencéjének térképe (A) és műholdképe (B)
69

5 feladat Elemezzük az utóbbi két év vulkánkitöréseinek földgömbi eloszlását, majd elemezzük az
Etna 2006-os kitöréséről készült műholdképet (97. ábra)! Milyen típusú kitörésre utal a műholdképen
látható porfelhő? Milyen irányú szelek övében fekszik az Etna?

97. ábra. Az Etna 2006-os kitörésének műholdképe a World Wind programban

A természeti katasztrófákat bemutató Rapid Fire MODIS
ikonra kattintunk, majd az előreugró
ablakban a kis négyzetek kipipálásával választhatjuk ki, hogy a természeti katasztrófák közül az erdővagy bozóttüzeket, az árvizeket, a porviharokat, vagy a
Volcanoes opcióval a vulkánkitöréseket szeretnénk megjeleníteni. Miután kiválasztottuk, hogy a természeti katasztrófák közül a vulkánkitöréseket
szeretnénk megjeleníteni, a Date Range opció felső sorában állítsuk be azt a kezdő dátumot, amelytől
kezdődően az összes nagyobb vulkánkitörést meg szeretnénk jeleníteni (98. ábra).
ikoA Föld műholdképén
nok jelzik a Date Range menüben
beállított időtartam alatti vulkánkitöréseinek földrajzi helyeit. A
ikonra kattintva
Szicília feletti
megnézhetjük az Etna 2006-os kitörését, és a File főmenüben a
Save Screenshot Ctrl+S menüvel
el tudjuk menteni a képernyő tartalmát kép (.jpg vagy .tiff) formátumban.

98. ábra. A természeti katasztrófákat
bemutató Rapid Fire Modis előreugró
ablak
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Melléklet

Alcím (ha van) magyarul

Főcím magyarul

Megjeleníthető adatok
és mértékegységük magyarul

Runoff

Lefolyási tényező (mm/év) pixelenként

Soil depth

Talaj mélysége (cm) pixelenként

Topography (Elev+Bath High
resolution)

Föld domborzata: szárazföldek és
tengerfenék nagy felbontásban (m),
pixelenként

Topography (Elevation and
Bathymetry)

Föld domborzata: szárazföldek és
tengerfenék kisebb felbontásban
(m), pixelenként

Felszín

Alcím (ha van) angolul

Megjeleníthető adatok angolul

Topography (Elevation absolute)

Föld domborzatának abszolút magassági értékei, a tengerfenék legmélyebb pontjához képest (m)

Topography (Land Only)

Szárazföldek domborzata, tengerek
nélkül (m), pixelenként

Topography Mars (Elevation
absolute)

A Mars domborzatának abszolút
magassági értékei, a Mars felszínének legmélyebb pontjához képest
(m), pixelenként

Carbon emission 1987 january
through december

CO2 (pontosabban C)- kibocsátás 1987
januárja és decembere között (kg/
km2), cellánként

Társadalomföldrajz

Human Geography

Surface

Főcím angolul

A World Watcher szoftver adatbázisában megjeleníthető térképek

Politial boundaries
Population 1984 January through
December
Population net birth-death rate
1995
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Országhatárok
Lakosság száma 1984-ben (fő), pixelenként
Természetes szaporodás 1995-ben
(‰), országonként

Alcím (ha van) magyarul

Főcím magyarul

Megjeleníthető adatok
és mértékegységük magyarul

Vidéken élő lakosság számának
növekedése 1950-ben, 1960-ban,
1970-ben, 1980-ban, 1990-ben (%)
(külön fájlokban!), országonként

Population total birth 1995

Összes születések száma 1995-ben
(fő), országonként

Population total death 1995

Összes halálozások száma 1995-ben
(fő), országonként

Total fertility rate, 1960, 1970,
1980, 1990

Szaporodási ráta (egy anyára jutó átlagos gyermekszám országonként)
1960-ban, 1970-ben, 1980‑ban,
1990-ben (gyermek/anya) (külön
fájlokban!), országonként

Társadalomföldrajz

Population rural growth rates
1950, 1960, 1970, 1980, 1990

Total population

Total Urban population 1950,
1960, 1970, 1980, 1990

Az összes lakos száma országonként
(fő) 1995–2000 között évente (fő)
(külön fájlokban!)
Az összes városban élő lakos száma
országonként (fő) 1950-ben, 1960ban, 1970-ben, 1980-ban, 1990-ben
(külön fájlokban!), országonként

Urban growth rates 1950, 1960,
1970, 1980, 1990

A városi lakosság arányának növekedése (%) 1950-ben, 1960-ban,
1970-ben, 1980-ban, 1990-ben (külön fájlokban!)

Urban population percent, 1950,
1960, 1970, 1980, 1990

A városi lakosság aránya (%) 1950ben, 1960-ban, 1970-ben, 1980ban, 1990-ben (külön fájlokban!),
országonként

Population density 1984 january
through december

Népsűrűség (fő/km2) 1984-ben, cellánként

Precipitation 1982 by month
(january) …

Havi csapadék mennyisége 1982
januárja és 1994 decembere között
(cm) (külön fájlokban!), cellánként

Vízburok

Alcím (ha van) angolul

Főcím angolul
Human Geography
Hydrosphere

Megjeleníthető adatok angolul

Runoff
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Lefolyási tényező (cm/év), pixelenként

Alcím (ha van) magyarul

Főcím magyarul

A CGOAM-modell szerint kalkulált várható csapadékmennyiség,
ha nem változik a légköri CO2koncentráció (cm), cellánként

CGOAM model data Precipitation
+ 1% CO2

A CGOAM-modell szerint kalkulált
várható csapadékmennyiség 40 év
múlva, ha évi 1%-ra nő (összességében megduplázódik) a légköri CO2koncentráció (cm), cellánként

CGOAM model data Temperature
No change in CO2

Légkör

Climatic averages

Lásd csapadék!

Average Precipitation Climatic
Average Maximum Precipitation

Lásd csapadék!

Average Precipitation Climatic
Average Minimum Temperature1

Lásd csapadék!

Average Precipitation Climatic
Average By Month 01 January
Average Sunshine Annual

Average Sunshine Climatic Average
By Month 01 January

Éghajlati paraméterek átlagai

Atmosphere

Average Precipitation Climatic
Average Annual total

A CGOAM-modell szerint kalkulált
várható hőmérséklet, ha nem változik a légköri CO2-koncentráció
(Fahrenheit-fok), cellánként
A CGOAM-modell szerint kalkulált
várható csapadékmennyiség 40 év
múlva, ha évi 1%-ra nő (összességében megduplázódik) a légköri
CO2-koncentráció (Fahrenheit-fok),
cellánként

CGOAM model data Temperature
+ 1% CO2

Lásd csapadék!
Napfénytartam az 1930–1960 közötti évek átlagában (%) cellánként,
csak a szárazföldeken
1930–1960 között átlagolt havi átlagos napfénytartam januártól decemberig (%) (külön fájlokban!),
cellánként, csak a szárazföldeken
Évi középhőmérséklet 1930–1960 közötti évek átlagában (Fahrenheit- fok),
cellánként, csak a szárazföldeken

Average Climatic Average Annual
total
1

Megjeleníthető adatok
és mértékegységük magyarul

CGOAM model data Precipitation
No change in CO2

Klímamodellek

Alcím (ha van) angolul
Climate modells

Főcím angolul

Megjeleníthető adatok angolul

A fájlnévben elírás történt. Nyilvánvaló, hogy helyesen itt is Precipitation kellene szerepeljen a Temperature helyett.
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Average Temparature Climatic
Average Minimum Temparature

A legalacsonyabb évi középhőmérséklet 1930–1960 között (Fahrenheit-fok) cellánként, csak a szárazföldeken

Éghajlati paraméterek átlagai

A legmagasabb évi középhőmérséklet 1930–1960 között (Fahrenheit-fok) cellánként, csak a szárazföldeken

Average Temparature Climatic
Average By Month 01 January

Pressure – Sea Level
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A felszín
hőmérséklete

Légkör

Egyszerűsített (összevont) 6 féle klímatípus, Köppen rendszere szerint
A földfelszín hőmérséklete 1982
januárja és 1994 decembere között
havonta (Fahrenheit-fok) (külön
fájlokban!), cellánként

Szélsebesség

Surface evaporation 1987 by
month (january) …

Klímatípusok részletesen (47-féle
klímatípus), Köppen rendszere szerint

A földfelszíni szélsebesség 1987 januárja és 1987 decembere között
havonta (m/s) (külön fájlokban!),
cellánként

A párolgás

Surface
Wind Speed

Surface Wind Speed 1987 by
month (january)…

A havi középhőmérsékletek átlagai
1930–1960 közötti évek átlagában
(Fahrenheit-fok) (külön fájlokban!)
cellánként, csak a szárazföldeken

A földfelszín párolgása 1987 januárja és 1987 decembere között
havonta (mm/nap) (külön fájlokban!), cellánként

A légynyomás

Surface
Temperature

Surface Temperature 1982 by
month (january) …

Surface
evaporation

Simple Climate Classes

Surface
Pressure

Megjeleníthető adatok
és mértékegységük magyarul

Average Temparature Climatic
Average Maximum Temparature

Climate Classes Datiled Climate
Classes 47 Climate Types
Atmosphere

Alcím (ha van) magyarul

Főcím magyarul

Alcím (ha van) angolul
Climatic averages

Főcím angolul

Megjeleníthető adatok angolul

A tengerszintre számított légnyomás 1987 januárja és 1987 decembere között havonta (Pa) (külön
fájlokban!), cellánként

Alcím (ha van) magyarul

Pressure – Surface

Megjeleníthető adatok
és mértékegységük magyarul

A légynyomás

Főcím magyarul

Alcím (ha van) angolul
Surface
Pressure

A korrekciók nélküli abszolút légnyomás 1987 januárja és 1987
decembere között a Föld felszínén
havonta (Pa) (külön fájlokban!),
cellánként
Havi átlagos csapadékmennyiség
1930–1960 között (cm) cellánként,
csak a szárazföldeken

Csapadék

Precipitation

Average Precipitation Climatic
Average Monthly Average
légkör

Főcím angolul
Atmosphere

Megjeleníthető adatok angolul

Average Precipitation Climatic
Average By Month 01 January

Havi átlagos csapadékmennyiségek
az 1982 januárja és 1994 decembere között (cm) (külön fájlokban!),
cellánként

Incoming Solar Eneregy 1987 By
Month…

A légkör felületére
érkező napenergia

A légkör felületére érkező napenergia mennyisége 1987 januárja és
1987 decembere között, havonta
(W/m2) (külön fájlokban!), cellánként

Net Energy Balance 1987 By
Month…

A légkör tiszta
energiabevétele

A légkör felületére érkező napenergia mennyisége 1987 januárja és
1987 decembere között havonta
(W/m2) (külön fájlokban!), cellánként

A légkör tiszta energiabevétele, tiszta égbolttal számolva

A légkör felületére érkező, és a
világűrbe visszavert napenergia
mennyisége tiszta égbolt esetén
1987 januárja és 1987 decembere
között havonta (W/m2) (külön fájlokban!), cellánként

Energiaháztartás

Net Energy
Balance

Incoming Solar
Eneregy

Precipitation 1982 By Month…

Energy Balance

1930–1960 között átlagolt havi
átlagos csapadékmennyiségek januártól decemberig (cm) (külön
fájlokban!), cellánként, csak a szárazföldeken

Net Energy Balance 1987 By
Month… (Clear Sky)
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xEarth-Athmosphere Reflectivity
1987 By Month…

Earth-Athmosphere Reflectivity
1987 By Month…(Clear Sky)

Earth-Athmosphere Reflectivity
1987 By Month…(Clouds Only)

Spacebound Energy 1987 By
Month…

Spacebound Energy 1987 By
Month…(Clear Sky)

A légkör által visszavert napsugárzás
mennyisége 1987 januárja és 1987
decembere között havonta (W/m2)
(külön fájlokban!), cellánként
A légkör által visszavert napsugárzás mennyisége 1987 januárja és
1987 decembere között havonta,
tiszta égbolt esetén (W/m2) (külön
fájlokban!), cellánként

A földfelszín és a légkör együttes fényvis�szaverő képessége (albedója)

Reflected Solar Energy 1987 By
Month…(Clear Sky)

Megjeleníthető adatok
és mértékegységük magyarul

A földfelszín és a légkör együttes
fényvisszaverő képessége, azaz a
globális albedó értéke 1987 januárja és 1987 decembere között havonta (%)

Az összes légkörről és a földfelszínről visszavert sugárzás mennyisége

A légkör által visszavert
napsugárzás mennyisége

Alcím (ha van) magyarul

Főcím magyarul

Reflected Solar Energy 1987 By
Month…

Energiaháztartás

Alcím (ha van) angolul
Spacebound Energy

Earth-Athmosphere Reflectivity

Reflected Solar Energy

Főcím angolul
Energy Balance

Megjeleníthető adatok angolul

Az összes légkörről és földfelszínről visszavert sugárzás mennyisége
1987 januárja és 1987 decembere
között havonta (W/m2) (külön fájlokban!), cellánként

A földfelszín fényvisszaverő képessége (albedója) 1987 januárja és
1987 decembere között havonta (%)
(külön fájlokban!), cellánként
A felhők fényvisszaverő képessége
(albedója) 1987 januárja és 1987
decembere között havonta (%) (külön fájlokban!), cellánként

Az összes földfelszínről visszavert
sugárzás mennyisége 1987 januárja
és 1987 decembere között havonta
(W/m2) (külön fájlokban!), cellánként

Greenhouse Increase
(LÁSD: Atmosphere)

(LÁSD: légkör)

Earth’s Surface temperature (LÁSD:
Atmosphere)

(LÁSD: légkör)
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Animal density Animals Camel
Animal density Animals Goat

2

Animal
distribution

Animal distribution Animals Lizard

Animal
diversity

Animal diversity Animals
Crocodiles

Alcím (ha van) magyarul
A földfelszínre érkező
napsugárzás mennyisége

A karibu elterjedési területe

A kecskefajok egyedsűrűsége
(egyed/km2)

A gyíkfélék elterjedési területe (kaméleonfélék, gyíkok külön jellel)

Állatfajok
diverzittása
A földfelszín
biomjai

A földfelszín legnagyobb biogeo
gráfiai egységei cellánként

Dominant Vegetation
Contempory2 Groundcover with
cultiovation

A főbb vegetációtípusok a művelt
területeket is beleértve

Dominant Vegetation
Contemporary Groundcover
without cultivation

A felszínborítottság

Bioszféra

Biomes

Biomes

Krokodilfajok diverzitása a Földön
(krododilfajok száma cellánként)

A főbb vegetációtípusok

A pézsmatulok elterjedési területe
(1905 előtt és után külön jellel)

Dominant
Vegetation

Animal distribution Animals
Muskrat

A tevefajok egyedsűrűsége
(egyed/km2)

Earth Surface
Cover

Biosphere
CSAK A FILE/OPEN PARANCCSAL ÉRHETŐK EL!

Animal distribution Animals Caribu

Az összes földfelszínre érkező globál
sugárzás mennyisége 1987 januárja
és 1987 decembere között havonta
(W/m2) (külön fájlokban!), cellánként

Állatsűrűség

Animal
density

Absorbed Solar Energy

Megjeleníthető adatok
és mértékegységük magyarul

Az állatfajok elterjedési területei

Főcím magyarul

Alcím (ha van) angolul

Főcím angolul

Megjeleníthető adatok angolul

Earth Surface Cover

A fájl neve nyilvánvalóan helytelenül szerepel, helyesen Contemporary, azaz állandó.
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A főbb vegetációtípusok a művelt
területek nélkül (a Föld potenciális
vegetációtérképe)
A földfelszín-borítottság térképe

Alcím (ha van) magyarul

Főcím magyarul

Alcím (ha van) angolul

A szűrt klorofillkoncentráció az
óceánokban, mely a planktonsűrű
ségre utal (mg/m3)

Ocean pigment (Raw) 1985 By
Month…

Klorofill az óceánokban

Ocean pigment (Filtered) 1985 By
Month…
Bioszféra

FPAR

FPAR 1987 By Month…

Ocean pigment

Megjeleníthető adatok
és mértékegységük magyarul

A fotoszintetizáló szervezetek által
megkötött napenergia a globálsu
gárzás százalékában, 1987 januárja
és 1987 decembere között havonta
(%) (külön fájlokban!), cellánként

A klorofillkoncentráció az óceánokban, mely a planktonsűrűségre utal
(mg/m3)

Soil Classification texture

A Föld fizikai talajféleségének térképe

Soil Depth

Talajok mélysége (cm)

Talajok

Soil

Főcím angolul
Biosphere CSAK A FILE/OPEN PARANCCSAL ÉRHETŐK EL!

Megjeleníthető adatok angolul

Soil Type Earth contemporary

Talajtípusok elterjedése
Az USA-ban használt talajtípusok
elterjedése

Soil Type soil orders

A File File főmenü Open Open menüjével tudjuk megnyitni az alábbi pontszerű adatokat
tartalmazó térképeket. Oly módon, hogy megnyitjuk a C meghajtón a Program Files mappát, és azon
belül megkeressük a WorldWatcher/WorldWatcher Support mappát. Itt a Datasets mappában megtalálható az összes rendelkezésünkre álló térképi adat tematikus csoportosításban. (Külön az egyes szférák,
és a pontszerű adatok.) Itt a pontszerű adatokat a Point datas mappa tartalmazza. Az alábbi térképeket
tudjuk innen beolvasni:
1996-1998 mag 3-9 by depth

Az 1996–1998 közötti, a Richter-skála szerinti 3–9-es erősségű földrengések mélység szerint kategorizálva.

1998 all mag by depth

Az 1998-as év összes földrengése, mélység szerint kategorizálva.

Earthquakes and volcanoes

Az 1996–1998 közötti, a Richter-skála szerinti 3–9-es erősségű földrengések mélység szerint kategorizálva, és a vulkánok morfológiai típus és kor
szerint csoportosítva.

March 1998 all mag by depth

Az 1998-as év március havi összes földrengése, mélység szerint kategorizálva.

Volcanoes

A Föld vulkánjai morfológiai típus és holocénen belüli kor szerint csoportosítva.
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