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Légi felmérések napjainkban

• Miért változott meg a légi felmérések szerepe?

• Miért mások az igények a légi adatgyűjtéssel 
szemben?

• Miért nem érdemes a légi távérzékelésre 
fotogrammetria nélkül gondolni?



http://2014.globeseries.com http://natureconservation.in/deforestation-and-its-impacts-on-nature-natural-resources/

Eysn et al. 2012

•A természet közeli állapotú felszínek csökkenése

•A klíma változása

•A természetvédelem megváltozó helyzete

A folyamatok tudományos eredményekkel 
alátámasztott indoklása a döntéshozók felé





Az M44 nyomvonala pusztai tölgyesen keresztül
2017. március 24.







Eszközök

• A távérzékelés a vizsgált közeget kevéssé vagy 
egyáltalán nem befolyásoló, gyors és általában 
költséghatékony adatgyűjtési módszer.

• Térinformatikai szoftveres elemzések

• Az objektumok és jelenségek 
kapcsolatrendszerének feltárására létrehozott 
komplex térbeli adatelemezés

• Ökológiai, környezetvédelmi és gazdasági 
modellek inputjai



Kép forrása: 911magazine.com



Problémafelvetés

• A multitemporális és interdiszciplináris 
vizsgálatsorok közös értékelése ma már 
számítástechnikai megoldások nélkül 
elképzelhetetlen

• Konzisztens és statisztikailag egybevethető, 
ismert és szabványos minőségű adatokra van 
szükség



A terepi felbontás, a felmérés sebessége és a kiértékelés 
gyorsasága

Problémafelvetés

Terepi felbontás

Nagy területek 
befényképezése

vizsgálati 
frekvencia

Gyors 
adatértékelés



Minőségi irányelvek a fejlesztésben

Alacsony dinamikájú felvétel Elfogadható dinamikájú felvétel

Dinamika és radiometriai felbontás



Spektrális felbontás



Képvándorlás



Geometria

















Terepi felbontás: 7,5 cm

HCEa (síkrajzi hiba) 18,92 cm 

HCEmax (A maximális síkrajzi eltérés) 37 cm (titkosított terület határán modell hiány miatt) 

RMSE h (horizontális maradék ellentmondás): 20,71 cm
Megbízhatóság 95% konfidencia szinten: 35,85 cm (Megbízhatóság) 



Budapest XII. kerület ortofotó térképe 
2016. november 28-29. 

Terepi felbontás: 7,5 cm 

HCEa (síkrajzi hiba): 10,52 cm 

HCEmax (A maximális síkrajzi eltérés): 23,00 cm

RMSE h (horizontális maradék ellentmondás): 12,81 cm

Megbízhatóság 95% konfidencia szinten: 22,18 cm 



Kaposvár ortofotó térképe 
2016. április 5.

Terepi felbontás: 15 cm 

HCEa (Síkrajzi hiba): 20,250 cm 

HCEmax (A maximális síkrajzi eltérés) : 49 cm 
(Legnagyobb előforduló eltérés, 

településhatáron kívül található) 

RMSE h (Horizontális maradék ellentmondás): 
23,481 cm

• Megbízhatóság 95% konfidencia szinten: 40,641 cm 



Budapest V. kerület ortofotó térképe 
2016. november 29. 

Terepi felbontás: 7,5 cm 

HCEa (síkrajzi hiba) : 11,80 cm

HCEmax (A maximális síkrajzi eltérés): 48,00 cm 

RMSE h (horizontális maradék ellentmondás): 
19,18 cm 

Megbízhatóság 95% konfidencia szinten: 33,19 cm



Budapest V. kerület ortofotó térképe 
2017. március 11. 

Terepi felbontás: 7,5 cm 

HCEa (síkrajzi hiba): 8,36 cm 

HCEmax (A maximális síkrajzi eltérés): 30,00 cm

RMSE h (horizontális maradék ellentmondás): 
11,78 cm 

Megbízhatóság 95% konfidencia szinten: 20,39 cm



2013. évi időablakok



Mérőkamerák tervezése



Ilyen is volt…



Az elért műszaki eredmény 
számokban kifejezve

Terepi 

felbontás 

(cm)

Hrel

(m)

v65%

(km/h)

Δs65%

(m)

v25%

(km/h)

Δs25%

(m)

0,5 50 103 200 220 430

1 100 206 400 440 860

5 500 1030 2000 2208 4300

10 1000 2060 4000 4416 8600

20 2000 4120 8000 8832 17200

30 3000 6180 12000 13248 25800

A soron belüli átfedés biztosítása







Az 1/8000, 1/4000, 1/2000 és 1/1250 sec záridőknél 
készített felvételekhez tartozó képvándorlás határ



Működhet multispektrálisan is?



Igen







Néhány felmerült igény



Kidolgoztam a fenti eljáráson alapuló nagyfelbontású repülőgépes 
vegetációtérképezési módszert és elkészítettem a hozzá tartozó 
használati útmutatót.

Eredmények
3. Nagy terepi felbontású eljárás



Populáció felmérés indikátor szerepe















Eredmények

4. Természetvédelmi és környezetvédelmi monitoring
•

Új módszert dolgoztam ki speciálisan vízimadár populációk 
felmérésére, amelyhez terveim alapján sikerrel kifejlesztettük az 
eljárás műszeres hátterét, amit sikerrel teszteltem és 
publikáltam. Javaslatot tettem az eljárás természetvédelmi 
indikátorként történő bevezetésére. 

Sensors 2014, 14(7), 12828-12846; 

doi:10.3390/s140712828

http://dx.doi.org/10.3390/s140712828


1. az objektumok talppontjainak jobb 
detektálása

A madártávlati (ferde kameratengelyű) ortofotó mozaik bevezetése perspektívatorzítás 
mentes megoldást jelentett



A közlekedési táblák, közvagyon elemek és fajok 
jobb felismerhetősége

A felülről-oldalról megvalósítható betekintés lehetősége, illetve a nagy terepi
felbontás lehetővé teszi a kisméretű, ugyanakkor magassági kiterjedésében
jelentős objektumok azonosítását és lokalizálását.



A Háros-sziget háromdimenziós 
felületmodellje



Háromdimenziós elemzéssel 
kiegészített spektrális analízis



Klasszikus légi felmérések



UAV  1 nap felvételezés       I     5 munkanap kidolgozás



Repülőgéppel  1 nap felvételezés       I     5 munkanap kidolgozás



Gazdaságosan elérhető nagysebességű 
repülőgépek



351 km2 felületmodellje
egyetlen nap alatt, Magyarországon.



600 km/h felett

Ideális időjárási viszonyok mellett akár 1000 km2 terület vagy 
4200 km folyamszakasz, vonalas létesítmény lerepülése, 10 cm 
GSD felvételezéssel / nap.  Minőségi különbség nélkül.
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