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Hogyan térképezz drónokkal?

1. Hogyan készül a szabatos és információgazdag ortofotó

2. A légi térképészet termékei

3. Vetületek

4. Helymeghatározó eszközök elméleti és gyakorlati pontossága

5. Az illesztő pont és ellenőrzőpont mérés módszertana

6. Direkt tájékozás

7. Légi fényképezés, fototechnika

8. …



1. A jó ortofotó nagy adattartalommal 
bír és geometriailag szabatos

▪ Célok megfogalmazása: Mit szeretnék detektálni és lokalizálni?

▪ A projekt tervezése

▪ A projekt engedélyeztetése

▪ Légi felmérés és terepi geodéziai (illesztőpont) ellenőrzőpont gyűjtés

▪ Fotogrammetriai kiértékelés (feldolgozás)

▪ Információk levezetése (adatbányászat)

▪ Céltérkép (tér- adatbázis) előállítása

▪ Jegyzőkönyvek (jelkulcs, összefoglalás és megbízhatósági dokumentáció)

▪ Minőség-ellenőrzés (Felhasználó elégedettségének felmérése, visszacsatolás



1. Rekonstruálni a valóságot / változó GSD

(Pascale [2016]).



A terepi felbontás jelentősége

Bakó 2017



Spektrális felbontás

Bakó – Molnár 2010



2. A légi térképészet termékei

Légi távérzékelés

Passzív optikai eljárások

• Légi fotogrammetria (RGB, 
MS, HS)

• Földi fotogrammetria

Aktív eljárások

• LiDAR

• RADAR

• Szonár

▪ Képalkotásról beszélünk

▪ A termék általában három 
dimenziós pontfelhő és a 
passzív eljárásoknál ortofotó

▪ A céltérképet ma már a háttér 
információkat tartalmazó 
adatbázissal tárolt 
vektorgrafikus céltérképek 
formájában várják a megbízók



3.Gyakori kérdések a vetületekről

Kell nekem értenem a vetületekhez?  
:D    >   :O   >   :(



Gyakori kérdések

Bármelyik szoftver átváltja a vetületet, és akkor jó lesz?

:D    >   :O   >   :(



Gyakori kérdések

Sík- vagy tér fotogrammetria? 

Van létjogosultsága a sík transzformációnak a  XXI. Században?



4. Helymeghatározó eszközök        
megbízhatósága

A forgalmazó azt mondta, hogy a helymeghatározó eszközöm 
(geodéziai GPS, mérőállomás) pontossága adott, és én csak 
megnyomom a gombot?



GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Mik ezek? És mi az az RTK? És az utófeldolgozás?



5. Az illesztő pont és ellenőrzőpont mérés



5. Az illesztő pont és ellenőrzőpont mérés



Az illesztő pont és ellenőrzőpont mérés



5. Az illesztő pont és ellenőrzőpont mérés



Mi a lépték?



Repüléstervezési stratégiák



Illesztőpont felvétel > négy soros 
fotogrammetriai feladat: 
kanyargó folyó esetében



Belterület felmérés túlzó mennyiségű
GCP kijelölésével

-Hálózatos mintavétel

-Legközelebbi lehetséges 
helyszín

-DFM ellenőrzése a
széleken is



-A terület körbemérése
-legalább két belső
illesztőpont

- Jó eloszlású ellenőrzőpontok



6. Direkt tájékozás

Martin Rehak

https://www.researchgate.net/profile/Martin-Rehak


Amikor nem kell annyi illesztőpont…

Direkt tájékozás

▪ Terepi jelenlét nélküli eljárást 
tesz lehetővé

▪ A geometriai megbízhatóság a 
berendezések, a körülmények 
és a mintavételi frekvencia 
függvényében  4 – 160 cm 
OPERATÍV KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT

Direkt tájékozás 4 GCP-vel

▪ Nagy geometriai 
megbízhatóság (2 – 20 cm 
garantálható berendezésektől, 
módszerektől és 
előképzettségtől függően)

▪ Gyorsabb az illesztőpont-alapú
eljárásnál



7. Légi fényképezés, fototechnika

Hol a kompromisszum?



Mitől lesz információ gazdag egy fénykép?

▪ A képek minőségétől

▪ A résztermékek pontosságától

▪ A feldolgozási folyamatok 
minőségétől

Paraméter Analóg Digitális

Denzitás
Analóg 

árnyalatterjedelem és 
árnyalatgazdagság

bitmélység

Terepi felbontás

Optikai rendszer 
tisztasága, szenzor 

képfelbontása,
fókusztávolság, terep 

feletti repülési magasság

Újramintavételezés

Jel/zaj viszony
Hőmérséklet, 

fénysűrűség, elemi 
képpont mérete…

ISO

Geometriai 
megbízhatóság

Geodézia pontossága, 
felvevő berendezés
minősége, felvételi 

körülmények, pl. 
sebesség, megvilágítás, 
páratartalom, szmog…

Fotogrammetriai 
számítások, kiértékelés 

minősége



Dinamika





UAV  1 nap felvételezés       I     5 munkanap kidolgozás



Repülőgéppel  1 nap felvételezés       I     5 munkanap kidolgozás



További fontos kérdések

➢ Repüléstechnika

➢ Milyen az ideális UAV/repülőgép

➢ Hogyan építsek jó feldolgozó számítógépet?

➢ A fotogrammetria alapjai

➢ Hogyan árazzam az ortofotóm, 3D modellem - A légi felmérés 
gazdasági kérdései



Köszönjük  a megtisztelő figyelmet!

www.acrsa.hu


