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TÁVÉRZÉKELÉS
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Molnár Otília
Légifényképész alosztály
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Légifényképezés
Történeti áttekintés
Feladatok a 2000-es években
Honvédelmi célú légifényképezési feladatok
Nyitott Égbolt Szerződés
UAV, légifelvételezés drónról
Fotogrammetriai feldolgozás

Történeti áttekintés
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Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után az önálló Magyar Királyságban
az első légifényképezést a Magyar Katonai Térképező csoport hajtotta végre
kísérleti jelleggel (UFAG C.I felderítő repülőgép, Goldmann f=30 cm lemezes
felvevőkamera, 3000 m, M=1:10000, Neográdi Sándor szds. és Gálffi Béla)

1920-as évektől fotogrammetriai alapok: optikai-mechanikai műszerek, térképi
alapok elkészítése, torzulások kiküszöbölése, térhatás kihasználása (Oravecz,
Brandenburg felderítőgépek, 3000 m)
1928-tól légifényképek alapján történő térképezés (évi ~1000 km²)
1930-as évek fototopográfiai felmérések
(Fokker utasszállítógép, Zeiss és Heyde kézi
mérőkamerák); a légifelvételek várostérképek,
vízi- és turistatérképek készítéséhez, régészeti
feltárásokhoz szolgáltattak alapot; európai hírű
fotogrammetriai elmélet és gyakorlat
meghonosítása a Magyar Királyi Állami
Térképészetnél (Dr. Rédey István, Dr. Hankó
Géza, Gersy István szds., Buday Lajos szds.)

Történeti áttekintés

am

O

Hu

ng

n Skie

s

pe

a r i a n Te

1939 Fényképmérő csoport: Síkképmérő alosztály és Légifényképészeti
alosztály (Heinkel-70, Zeiss nagynyílásszögű tekercsfilmes sorozatfelvevő
kamera, 6000-7000 m, M=1:30000-1:50000, évi ~15000 km²) térképészeti célok,
háborús károk felmérése, természetvédelem, vízgazdálkodás

1945 újjászervezett Fotogrammetriai osztály (Gersy István alez.)
Gyors helyesbítés (Gólya repülőgép, Zeiss SM kamera, M=1:15000-1:20000;
2 db Li-2 felderítőgép, RMK kamera, 3000-6000 m, M=1:20000-1:30000)

1953 országos fototopográfiai felmérés (M=1:25000), légifelvételek biztosítása
árvíz elleni védekezéshez
1960-as évektől M=1:10000 felmérés (AN-2, Wild RC-5, RC-8, AFA-TE
kamerák, 2500 m, M=1:12000) alapvető térképészeti feladatok mellett a polgári
szervek speciális légifénykép igényei: vízügy, erdészet, tervezőirodák, termelési
technológiáiba, felhasználási körbe beépült a légifényképek alkalmazása

Történeti áttekintés
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Minőségi javulás a technológiában: újítások, Kodak, Ilford, Agfa légifilmek,
luxmérő és fotóméter, szenzitométer és denzitométer, növekvő létszám
1974 MN Térképészeti Intézet, L-410 repülőgép, RC-10 kamera, MVS-240
félautomata filmhívógép (Lánczi István alez. 1977†), bérelt szovjet AN-30

1980-as évek MÉM Repülőgépes Szolgálat: polgári intézetek és a Térképészeti
Intézet együttműködése, légifilmhívás kizárólag a Térképészeti Intézetnél
1989 Leica RC-20, (1999) RC-30 kamera, AN-26, térképészeti, honvédségi
feladatok

Légifényképező képesség
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Távérzékelő platform
AN-26 repülőgép 406 (110, 407, 603)
Leica RC-30 légifényképező kamera (analóg technika csúcsa)
CCNS-4 kameravezérlő- és navigációs rendszer

Laboratóriumi kidolgozás
Kodak Versamat
légifilm hívógép
Agfa szenzitométer
Vipdens denzitométer
Scanatron légifilm
másoló

Légifényképész alosztály feladatai
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Honvédségi célú térképészeti légifényképezés (csökkenő mértékben)
Folyószakasztérkép, Duna, Tisza: hajózás, átkelés, M=1:12000
Térképfelújítás:
Ditab50: Gyöngyöshalász, Mátrai erőmű
Központi gyakorlótér, M=1:25000 (vörösiszap 2010)
Repülési akadály adatbázis: katonai repülőterek (Kecskemét,
Szolnok, Pápa, M=1:3500, 600 m)
Rendkívüli feladatok: árvíz 2013

Nyitott Égbolt Szerződés szerinti megfigyelő repülések
Adatszolgáltatás légifilm archívumból
Nagyítások (sík transzformáció), kontaktmásolatok készítése
Fényképészeti termékek előállítása

Vörösiszap katasztrófa
(2010.10.04.)
Központi gyakorlótér térképfelújítása
Kodak Plus-X 2402 légifilm
M=1:25000, 3900 m, ~35 cm felbontás
~5.000 km2, 601 felvétel, 5,5 légióra
Ortofotó
2010.09.20.

Ortofotó
2010.10.14.

Mérések a térmodellen
Falmagasság: 24-25 m
Iszapmagasság: 24 m / 8-20 m
Tározó alapterület: 260 000 m²
Kifolyt iszapmennyiség: 1 750 000 m³,
megmaradt: 3 500 000 m³
Falvastagság: 30 m lent, 10 m koronán
Északi fal vízszintes elmozdulása: 2,5 m
Nyílás mérete: 50 m
Vízszintes és függőleges rések,
repedések

Nyitott Égbolt Szerződés
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1955, Genova
1989
1990
1992, Helsinki

Dwight D Eisenhower (USA-CCCP)
id George Bush (NATO-VSZ), Eduard Sevardnadze (CCCP)
első Nyitott Égbolt gyakorló megfigyelő repülés
Magyarországon (adminisztratív és gyakorlati háttér
kialakítására) és konferencia Ottawában (15 NATO, 7 VSZ)
26 állam külügyminisztere aláírja a Nyitott Égbolt Szerződést
2004. évi V. törvény

Letéteményesek: Magyarország (VSZ), Kanada (NATO)
Bizalom- és biztonságerősítés
Megfigyelő repülések fogadásával és végrehajtásával hozzájárulni a békéhez,
a stabilitáshoz és a kölcsönös biztonsághoz;
Elősegíteni a meglévő és jövőbeni fegyverzet korlátozási megállapodások
végrehajtásának ellenőrzését és erősíteni az EBESZ - és egyéb nemzetközi
szervezetek - keretén belül a konfliktus-megelőző és válságkezelő képességet;

Magyarország a Nyitott Égbolt Szerződést a bizalom- és biztonságerősítés
olyan kiemelkedő területének tartja, amely céljainak megvalósítása jelentősen
hozzájárul térségünk biztonságának fokozásához és békéjének
szavatolásához.

Alkalmazási övezet, Részes Államok
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Vladivostok
Vancouver

Részes Államok
Letéteményesek:
Magyarország, Kanada
Kirgizisztán: aláírta, de
nem ratifikálta a
Szerződést

Szenzorok
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Részes Államok által elfogadott, hitelesített
megfigyelő rendszer
Fegyvertelen, merevszárnyú repülőgép
Kereskedelmi forgalomban beszerezhető szenzorok
Szenzorfedelek zártságának biztosítása
Alkalmazható szenzorok, adathordozók és megengedett terepi felbontásuk
Függőleges- és
ferde tengelyű
sorozatfelvevő- és
panoráma kamerák

Pankromatikus
film, digitális
adathordozó

30
cm

Videó kamera
valósidejű kijelzéssel

Mágnesszalag

30
cm

Infravörös vonalas
pásztázó eszközök

Pankromatikus
film vagy
mágnesszalag

50
cm

Oldalra néző
szintetikus nyílású
radar

Mágnesszalag

3m
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Légifényképész alosztály feladatai

Megfigyelő repülések végrehajtása és fogadása
Megfigyelő repülések útvonalainak tervezése, együttműködés az MHP
Hadműveleti Csoportfőnökség Fegyverzet-ellenőrzési Főnökséggel és a
Részes Államokkal
Felkészülő gyakorló repülés, laboratóriumi teszt
Szenzorfedél ellenőrzés
Open Skies formátumok, dokumentumok előállítása (terv, térkép, jelentés)
Légifényképezési terv készítése
Szenzorrendszer bemutatása, ellenőrzése
Légifényképezés, útvonalkövetés, manuális és digitális adatrögzítés
Légifilmek kezelése, hívás, másolás
Szkennelés, előzetes tartalmi kiértékelés

am

O

Hu

ng

n Skie

s

pe

a r i a n Te

Nyitott Égbolt Szerződés
szerinti megfigyelő repülések 2019

Saját (osztott) kvótás megfigyelő repülések
Oroszország (2)
HUITFI-RU, HUCAUS-RU
Ukrajna
HUITSI-UA
Bosznia-Hercegovina
HUDEFRHR-BA
Megfigyelő repülések fogadása, Kecskemét
UA-HU
AN-30B, AFA
RU-HU
AN-30B, OSDCAM-4060 digitális kamera
Nyitott Égbolt tranzit átrepülések biztosítása

IWGS és IWGC Szenzor munkacsoport ülések, Bécs
Letéteményesi szerep
RACVIAC légimegfigyelő tanfolyam, bemutató és gyakorló repülések

UAV térképészeti alkalmazása
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DJI Mavic 2 Pro
Kompakt, kis méretű, gyors, könnyen tanulható
Beépített fényképezőgéppel (Hasselblad L1d-20C, 20 MP)
Általános alkalmazás, nem kifejezetten fotogrammetria (~50-80 m,
2 cm GSD, 3 cm vízszintes pontosság, illesztőpont nélkül 3-6 m
lötyögés)
Közel 30 perc repülési idő
„No flight zone”: repülőterekre, honvédségi objektumokra (utóbbiakra
időlegesen regisztrációval kikódolható)
Jó szoftvertámogatás
Kisebb méretarányú térképek készítéséhez, új ipari létesítmények
felméréséhez: M=1:50000, 100 m
Aibot X6 (Leica-Hexagon)
Moduláris felépítés, egyéni igényekre szabható felhasználás
Jó fényképezési minőség, Sony α7R 25 MP, cserélhető objektív,
f=35 mm, full-frame
12 perc repülési idő
Nincs „No flight zone”
RTK GPS alkalmazás (FÖMI NTrip vagy saját bázis)
Nagy méretarányú felmérésekhez (~130 m, 2 cm GSD, 3 cm vízszintes
pontosság)

UAV térképészeti alkalmazása
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Távérzékelés kivitelezése
Repülés: Légtérengedély (≥30 nap) <-> azonnaliság
Fényképezés: Légi távérzékelési engedély

Feldolgozás
Saját eszközrendszer (off-line)

Külső szolgáltató (on-line)

Adatok nem kerülnek az Internetre,
adatvédelem
HM, MH: minősített adatok feldolgozása
Feldolgozó számítógép: 2-3 Millió Ft
Hosszabb feldolgozási idő

Keretprogramok letöltése saját általános
számítógépre
Paraméterezési lehetőségek korlátozottak
Adatfeldolgozás a felhőben

Agisoft Photoscan
Felvételek összeillesztése -> pontfelhő, DFM, ortofotó előállítása
Pontfelhő osztályozás -> DDM
Illesztőpontok kezelése, mérések a pontfelhőn

UAV térképészeti alkalmazása
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RGB felvételből generált pontfelhő

versus

Lidar

Egyszerű
Alul/túlexponált felvételeknél metszési hibák
Legrövidebb expozíciós idő alkalmazása a képvándorlás
kompenzálásra vagy a drón stabilizálása -> kihatás a repülési időre

Egyből pontfelhőt állít elő
Nincsenek folytonossági
hibák (vezetékek),
szakadások

Felmérések, gyakorlati tapasztalatok
Székesfehérvár, Tata laktanyafelmérés: nagyméretarányú
(Aibot X6) és átnézeti ortofotó (DJI Mavic 2 Pro)
Vécs növényzetlehatárolás az erdészetnek: ortofotó (DJI Mavic 2 Pro)
Munkafolyamatok időigénye
Laktanya lerepülése: ~2 nap (1 km²/nap)
Relatív tájékozás (szoftver által): ~10 óra
Illesztőpontok felvitele: 4-8 óra
Ortofotó előállítása: ~1 éjszaka

UAV térképészeti
alkalmazása
Tata, laktanyafelmérés
AGL 80 m, GSD 2 cm
Függőleges tengelyű
felvételek
2-3 cm vízszintes
pontosság
RTK nélkül
~20 db illesztőpont
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UAV térképészeti alkalmazása

Fotogrammetria alosztály feladatai
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Képi (raszteres) GIS feladatok: adatbázisok tervezése, kivitelezése,
alapanyagok feldolgozása, adatkonverzók, térbeli traszformációk, ortofotó,
DDM előállítása
Katonai objektumok, területek térképészeti feladatai: Folyószakasz
térkép, katonai objektumok, gyakorlóterek
Leica RC-30 szkennelt légifelvételek, volt FÖMI digitális felvételek,
ortofotók, GSD 50 cm -> 40 cm

MGCP 1 ºx 1º cellák (Egyiptom, Algéria, Balkán)
Quickbird WorldView 1, 2, 3 műholdfelvételek, SRTM DDM (30m)

-> GSD 50 cm fekete-fehér ortofotó, kérésre GSD 2 m színes
ICAO Annex-15 repülési akadály adatbázis: katonai repülőterek és
közvetlen környezetük (Kecskemét, Szolnok, Pápa)
Leica RC-30 felvételek, országos 60 m-es magassági akadály adatbázis

Katonai várostérképek, ortofotó településtérképek előállítása
volt FÖMI M=1:30000 színes digitális felvételek

Gripen támogatás: ortofotó teljes Magyarországra
Landsat űrfelvételek, 2000, GSD RGB 30 m, PAN 1 m

UAV kísérletek, (SUAV, afganisztáni PRT bázis támogatása)
Nyitott Égbolt Szerződés támogatása: szkennelés 21 µm felbontással

Eszközök, szoftverek
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2002-től Z/I Imaging PhotoScan légifilmszkenner
Nyitott Égbolt Szerződés támogatása
Szolgáltatás a légifilm archívumból
23x23 cm képterület
(7)/14/21 µm felbontás

Feldolgozó szoftverek
BAE Systems Socet Set GXP professzionális fotogrammetriai
feldolgozás: domborzatkiértékelés, ortofotó készítés, űrfelvételek
Erdas Imagine képfeldolgozás: különböző típusú (színmélység,
sávkiosztás) légi- és űrfelvételek, ortofotók editálása, konvertálása,
DDM előállítása, szerkesztése, vetületi rendszerek közötti
transzformáció, keresztmetszeti képek, összeláthatóság
OthoVista: ortofotók szín- és kontrasztkiegyenlítése, mozaikolása,
összeillesztése
ArcGIS, Global Mapper: vektoros és raszteres GIS feladatok
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Köszönöm szépen a figyelmet!

