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Bemutatkozás

Cégünk szolgáltatásainak körét egy új technológiai eljárás, a robotrepülő nyújtotta
lehetőség felhasználásával geodéziai pontosságú légi fotózással és légifotók
kiértékelésével bővítette. Ez a technológia az eddiginél gyorsabb, megbízhatóbb és a
mindenkori állapotot pontosan tükröző eredményt produkál rövid időn belül.

Komplex rendszer:
Légijármű RGB – NIR – INFRA – MULTSPEKRÁLIS kamerák
Repülés tervezés le és felszállóhely, átfedés, magasság, stb..
Kiértékelés fotogrammetria, mezőgazdaság, egyéb..



Engedélyek repüléshez

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Tevékenységi  engedély

Légijármű vonatkozásában
Üzemeltetési utasítás
Rádió, audió/videó frekvencia engedély
Felelősségbiztosítás

Kezelő
Kezelői jártasság igazolás

Kérelmezett tevékenység
Hozzájárulás  a repülés tevékenységhez
Le és felszállóhely, vészleszállóhely
Tervezett repülések horizontáli és vertikális profilja



Engedélyek repüléshez

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG

Eseti légtér

Repülés kezdete előtt bejelentkezés,
légi-irányítás a légteret aktiválja,

repülés végén légtérből kijelentkezés.



A felmérés alapelve

A felmérés alapvetően két részből áll:
 helyszínen történő felmérés a robotrepülővel és a felmérés azonnali, gyors kiértékelése,
 irodában történő részletes kiértékelés.

A helyszínen történő felmérést 
megelőzően lehetőség van az úgynevezett 
repülési terv előzetes elkészítésére, de 
akár az adott körülményekhez igazodva 
(helyi akadályok, aktuális szélviszonyok, 
stb…) azonnali módosítás vagy új repülési 
terv is készíthető.



Helyszíni felmérés

Repülési magasság – terepi felbontás (minden pixel rendelkezik 3D koordinátával) 

 80 méter – 2,5 cm/pixel
 100 méter – 3,1 cm/pixel
 150 méter  – 4,6 cm/pixel 
 200 méter  – 6,2 cm/pixel 
 250 méter  – 7,7 cm/pixel

A repülési sebességtartomány:   40-90 km/h (11-25 m/s)
Maximális szél sebesség: 45 km/h (12 m/s)
Maximális repülési idő: 45 perc / akkumulátor

A bemutatásra kerülő 56.9 hektár felmérése: Perbál
képátfedés: 80 %
sorátfedés: 80 %
repülési mag.: 130 m
szél erősség: 7 m/s
repülés iránya: egymásra merőleges 

irányban
repülési idő: 2 x 35 perc
3D GCP: 7 db. (mean error: 0.018m)



Mérés utáni gyors kiértékelés

Felméréskor 404 fénykép készült, 
amiből a program 351 darabot 

használt fel, 53 eldobásra került.



Repülés

Előre tervezett repülés

Fotók készítése 
tervezett helyen
fotózáskor a motor áll    
domborzat /akadály figyelés
fotók 7 fokkal „dőlnek”

Levegőben történő                                                       Automatikus leszállás
várakozás                                                               szélirány meghatározás
feladat módosítás                                                siklópálya számítás
védekezés, menekülés                                        leszállás megszakítás



Kamera spektrumok

Alkalmazható kamerák, kamera spektrumok

RGB 

kamera

Normál  felvételekhez

Fotogrammetria

NIR 

kamera

Közeli infravörös 

tartományban működő 

kamera

Nedvesség, vegetáció

multiSPEC

kamera

4 külön – külön 

érzékelővel működő 

kamera

Mezőgazdaság



Illesztőpont mérés RTK-GPS –el, vagy bármely egyéb módon

 felhívó jellel előre jelölt illesztőpontok,

 jól elkülönülő tereppontok

Illesztőpontok azonosítása felvételeken:

Kiértékelés

Illesztőpontok azonosítása után a további számítások EOV / OGPSH felületen történnek



LHKL
Megbízhatóság –pontosság

Illesztő pontok megbízhatósága 
Hálózati koordináta megbízhatóságok

Helyi hálózat
EOV hálózat
RTK - GPS 

Illesztőpontok kiválasztása 

Repülési magasság – terepi felbontás 
80 méter – 2.5 cm / pixel

100 méter – 3.1 cm / pixel 
150 méter – 4.6 cm / pixel

Képek megbízhatósága 
Képhibák

Képvándorlás
Elrajzolás

Kiegyenlítés - képösszefűzés  

TÉNYLEGESEN 
MILYEN 

PONTOSSÁGRA
VAN 

SZÜKSÉGÜNK?

EL TUDJUK ÉRNI ?



Pontfelhő  .las file

(pl.: ReCap)

Adatcsere

Pontok:  megfoghatók,

válogathatók,

színezhetők,

törölhetők, stb.



Képfelbontás

Képrészletek a légifotók felbontásáak, részletgazdagságának bemutatásához

RGB kamerával, 100 méter magasságból



Földmérési szabályozás

2012. évi XLVI. törvény – a földmérési és térképészeti tevékenységről

19. §

(8) Minden, az adatállománnyal rendelkezni jogosult

köteles átadni (a megrendelőnek történő átadását követő tizenöt

napon belül) a földmérési és térinformatikai államigazgatási

szervnek a részben vagy egészében közpénzből előállított, az

állami távérzékelési adatbázis adattartalmát érintő adatnak egy, az

eredetivel megegyező példányát. Ez alól kizárólag a honvédelmi

célokra készült távérzékelési adatok jelentenek kivételt.

(8a)61 A (8) bekezdés szerint átadott adatokat a földmérési

és térinformatikai államigazgatási szerv az állami átvételig az

állami távérzékelési adatbázisban, de attól elkülönítve tárolja,

kezeli és szolgáltatja.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200046.TV


Földmérési szabályozás



Földmérési szabályozás

Néhány példa a szabályzatból, mit is kér a FÖMI:

4.1.1.

4.2.1. b)

4.2.2.3. c)

4.1.1. a)

GPS / IMU ?

+/-4 / +/-3 fok?

Átlag:  79605 pont / 15240 pont  – 2/3D / Kép !

351 db.  felhasznált kép !

Mintaterület: Perbál  56.9 ha



Elérhetőség

A Kft.-ben az eBee légijármű üzemeltetésével az agroBee team
foglakozik.

Az üzemeltető csoport tagjai kifejezetten légi jártasággal rendelkező szakemberek, a
kiértékelésben a feladattól függően részt vesznek földmérők, informatikusok,
mezőgazdászok, geográfusok és egyéb szakirányú szakemberek.

Elérhetőségeink: geoservice@t-online.hu 06-30-9-484-358
agrobee@yahoo.com 06-30-2-624-791

… SZÁLLUNK RENDELKEZÉSÜKRE…
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