Země očima DPZ
Výstava Země očima DPZ originálně představuje moderní metody a možné využití dálkového
průzkumu Země (DPZ). Anglický termín "remote sensing", který se překládá jako dálkový průzkum
Země, zavedla geografka Evelyn L. Pruitt (1918-2000) z U.S. Office of Naval Research. Zabývá se
pořizováním leteckých a družicových snímků, jejich zpracováním a analýzou za účelem tvorby topografických a tematických map. Sledováním charakteristik fyzikálních objektů a polí je možné zjistit
údaje bez přímého kontaktu. Záznamy DPZ vznikají pomocí různých zařízení (kamery, radarové
systémy, apod.) umístěných na tzv. nosičích - družicích, letadlech, raketoplánech.
Expozice je tvořena komentovanými velkoplošnými
fotografiemi a postery. Tři tematické okruhy představují
různé přístupy k problematice DPZ. První přináší netradiční pohledy na známá místa na Zemi. Umělecká hodnota
těchto fotografií vznikla sice až sekundárně za vědeckou,
ale na strhujícím zážitku tento fakt nijak neubírá.
Pro soutěživé návštěvníky je jako překvapení přichystán zábavný test, kde mohou srovnávat družicové obrazy
významných míst v Česku a ve světě.
Těžištěm expozice je druhý okruh, jenž popisuje
široké možnosti využití DPZ pro dokumentaci území a
jeho analýzu. Ukazuje možnosti interpretace dosažených
výsledků.
Můžete také sledovat vývoj krajiny srovnáním historických snímků z různých období. DPZ se osvědčil i při výzkumu suburbanizace nebo analýzách znečištění životního
prostředí.Jak asi vypadá svět v noci, když se rozsvítí
elektrické osvětlení? To uvidí návštěvníci na mapě světelného znečištění Země.
Třetí část představuje stanici pro příjem družicových
obrazových dat instalovanou v bývalé observatoři Přírodovědecké fakulty UK. Tyto výstupy jsou využívány v rámci
vědeckovýzkumných i pedagogických aktivit Katedry
aplikované geoinformatiky a kartografie a představují
cenný zdroj informací dostupný v reálném čase. Mezi
významná a sledovaná témata patří zejména monitoring
živelných katastrof (požáry, cyklony, sesuvy), automatická
detekce sněhové pokrývky a analýza meteorologických
dat. Tytéž snímky vídají např. diváci televizní předpovědi
počasí.
Expozici připravila Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty UK
ve spolupráci s Geografickou knihovnou Přírodovědecké fakulty UK.

