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SZAKMAI FÓKUSZ – ERDÉSZETI TÁVÉRZÉKELÉS

A drónok állandó viták tárgyát képezik,
az érkezõ hírek özöne nem alkalmas a
horizont nyugodt áttekintésére és a
döntések megalapozására. Minket az
eszközök erdész szakmai, légi adat-
gyûjtési felhasználása érdekel, s bár
egyre többen próbálkoznak az alkalma-
zásukkal vagy vesznek igénybe ilyen
szolgáltatásokat, az üzemszerû haszná-
lat területén nem összegzõdtek még
tankönyvszerûen a tapasztalatok. A szá-
munkra érdekes drónok az eszközök
jellege és képességei szerint csoporto-
síthatók.

Kopterek 
4-6-8 rotorral felszerelt helikopterszerû-
en közlekedõ drónok. Hatótávolságuk
és repülési idejük jellemzõen alacsony,
legföljebb 1-2 kilométer és 15-20 perc.
Repülhetnek elõzetes terv szerint auto-
mataként, de közvetlenül távirányítha-
tók is, fényképezés során sebességük
alacsony. A kopterekkel napi fél-egy
négyzetkilométeres területre terjedhet-
nek ki a fényképezési, megfigyelési le-
hetõségeink, többszöri felszállással. A
kopterek többsége szárnyas társaiknál
jobban „testre szabható”.

Drónrepülõgépek 
Merev, klasszikus vagy deltaszárnyú,
kézbõl, vagy startberendezésrõl indít-
ható modellek. Kialakításukból adódó-
an a mozgás egy légcsavarral fenntart-
ható, így repülési idejük a kisebb akku-
mulátor-kapacitás ellenére is 40-60
perc. Ennek és nagyobb sebességük-
nek (50-80 km/h) köszönhetõen hatás-
területük tág, azt fõként a rádiókapcso-
lat fenntartása korlátozza be. A kopte-
rekhez képest nagyságrenddel gyor-
sabb felmérést tesznek lehetõvé, na-
ponta több mint 10 négyzetkilométer

lerepülését is. Ezek a berendezések
sokkal kötöttebb kiépítésûek, elektro-
nikájuk a törzs védett helyén beépítve
található, a kamera típusa adott, a keze-
lés korlátozottabb. A cél az „iparos ter-
melés”, a jó minõségû fotóanyag és az
eszközbiztonság együttes fenntartása. 

Az üzemszerû használat követelmé-
nyei egy szakirányú struktúra, az Un-
manned Aerial System (UAS), azaz „em-
ber nélküli légi rendszer” kialakítására
vezettek. Ez a rövidítés nemcsak a
gépet takarja, hanem a kapcsolódó
szoftveres és adatfeldolgozó környeze-
tet is. Valódi tartalmát a valamilyen
munkavégzésre optimalizált, szakosí-
tott rendszerekben (pl. légifotózás-kép-

feldolgozás, videózás-megfigyelés) ta-
láljuk meg. Sok alacsony költségû rend-
szer is tartalmaz küldetéstervezõ és ve-
zérlõ szoftvereket, azok hatékonysága
azonban elmarad a specializált, függet-
lenül mûködtethetõ légi robotoktól. Az
UAS része lehet kopter, vagy drónrepü-
lõgép is.

Az UAS egyik fontos eleme a képfel-
dolgozó rendszer. Már a küldetést irá-
nyító szoftver is bedolgozik ebbe, ve-
zérli és követi a légi fotózást végzõ ka-
merát, gyûjti a repülési, fotózási para-
métereket. Beleértjük magát a fényké-
pezõgépet, amely professzionális rend-
szerek esetében is a jó minõségû fo-

gyasztói kamerák közül kerül ki, de van
speciális, kalibrált objektívvel felszerelt
gép is. Az utóbbi években terjednek a
könnyû, cserélhetõ objektíves, kom-
pakt méretû fényképezõgépek (MILC),
akár igen jó minõségû érzékelõkkel. A
küldetés során elkészült fotóanyag fel-
dolgozása nagy fotogrammetriai tudá-
sú, s ezért költséges (több ezer dollá-
ros) szoftvereken történik. Ezek jellem-
zõen képesek a fotók térbeli transzfor-
málására, illesztésére, ortofotók készí-
tésére és 3D-ben elemezhetõ térbeli
modell készítésére. 

Az erdészeti gyakorlat légifotó-hasz-
nálata jelenleg fõként az országos légi
felmérések – nyár közepi, tehát az erdõ

vizsgálata szempontjából korántsem
ideális idõpontú képeire –, valamint a
cégek által megrendelt repülõgépes lé-
gi fotózásokra támaszkodik. A több
száz, akár 1000 négyzetkilométert lefe-
dõ képanyagok területarányosan ol-
csók, de összességében jelentõs, több
milliós beruházások. Ilyenek ritkábban
(néhány évente) készülnek, felbontá-
suk a nagy terület, és a magasabban tör-
ténõ repülés miatt alacsonyabb, 20–40
centiméter. A drónrepülõgépes rend-
szerek 2–20 centiméter, a kopteres
rendszerek 2–10 centiméter felbontás-
sal dolgoznak, ami a repülési magasság
és a használt érzékelõ függvénye. 

Drónok használata az erdészeti
távérzékelésben I.

Pataki Zsolt – geológus, geoinformatikus, Ipoly Erdõ Zrt.

A feje fölé feszülõ tér uralása az em-
ber számára õsi kihívás. A drónok ál-
tal az ember személyes terében,
munkaeszközei között is megjelenhet
a repülés élménye, akár az autóveze-
tés. Egyelõre fõként érzékelésünk
meghosszabbítása, látásunk kiter-
jesztése nyújt izgalmas szakmai le-
hetõségeket.

DJI S900 alapra épített kopter  (Forrás: FBSC Kft.)
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Melyiket érdemes használni? Nagy
területek (több száz négyzetkilométer)
fotózása drónokkal idõ-, és költségigé-
nyes, jóval drágább a szokásos légifotó-
szolgáltatók árainál. Kisebb területeken
akkor elõnyösek, ha egy konkrét ese-
ményhez (dõlés, tûz, áradás, károsító
invázió, extrém aszály), vagy konkrét
feladathoz (erdõtervezés, területhasz-
nálat-váltás, erdõfeltárás) kapcsolódó-
an kis területek felvételezésére van
szükség. Egy út, kisvasút, vagy egy tu-
risztikai létesítmény tervezése során is
sokat jelent a friss és térben (3D) meg-
jeleníthetõ vizuális információ. Lombta-
lan erdõterületrõl a domborzat elké-
pesztõen részletes modellje állítható elõ
a képfeldolgozást végzõ szoftverekkel.

A gyakorlatban a döntéshozatal
gyors és megalapozottságot nyújtó tá-
mogatásával mind elérhetõségben, se-
bességben, mind költségben nehéz ver-
senyre kelni a drónokkal.

Kopterekkel kis területû (napi max.
1 négyzetkilométer), vagy pontszerû
célokat érdemes felkeresni, ugyanak-
kor számukra kisebb gond a fel- és le-
szállóhely biztosítása: annak közel kell
lennie a célhoz, de nem igényel tágas
teret. A drónrepülõk számára távolabbi,
nagyobb kiterjedésû célok is megjelöl-
hetõk, de jól megközelíthetõ és lega-
lább kb. 1 hektáros, minél vízszinte-
sebb felszálló helyekre van szükség.
Ennél kisebb területre is képesek le-
szállni, de a rét, pálya mérete szeles

idõben befolyásolja a mûvelet biztonsá-
gosságát.

A drónok idõjárás-érzékenységét is fi-
gyelembe kell vennünk. A merev szár-
nyú rendszerek szél- és csapadéktûrése
általában jobb, mint a koptereké. Akár
óránként 50-60 kilométeres szélben is
repülhetnek, de az eszköz esetleges bil-
legése megnehezíti a kiértékelésre alkal-
mas képanyag létrehozását. Csapadékos
idõben nem célszerû a repülés, de jó, ha
a berendezés valamelyest védett a hirte-
len támadó esõ ellen. Elõnye a berende-

zéseknek, hogy több a repülésre alkal-
mas idõszak, mint a nagygépes rendsze-
reknél (tudnak felhõ alatt is dolgozni,
beüzemelésük gyors, közvetlenül lehet
reagálni az idõjárás változásaira).

Az eszközök biztonságos használata
minden esetben a kezelõn múlik, de a
koptereknél az irányító felelõssége fo-
kozottabb, mert bármelyik repülési
helyzetben eltérhet a tervtõl, „kreatí-
vabb” lehet. A drónrepülõk esetében a
küldetés tervezése után a rendszer telje-
sen automata módban dolgozik, a piló-
ta csak biztonsági megfontolásból avat-
kozhat be a folyamatba. Ezekhez gya-
korlati pilótafelkészítést is lehet vásárol-
ni a gyártóktól, ami könnyíti a jogilag
rendezett hazai alkalmazást is.

A drónok használatáról (az EU keret-
szabályozására váró) készülõ hazai jog-
szabály elõtt is van mód a tevékenység
engedélyezett folytatására (eseti légtér-
használati engedély) és felelõsségbiztosí-
tás is köthetõ az FPV Egyesület tagjai
számára. A keretek nyilván változni fog-
nak, de a bejelentések szerint elsõsorban
a magánszférára és a közbiztonságra vo-
natkozó védelmi szempontokat erõsítik,
és a szakmai célú használat lehetõsége
várhatóan nem szenved sérelmet. A
2012. évi XLVI. törvényre hivatkozó
Földmérési és Távérzékelési Intézet sze-
rint a közpénzbõl megvalósuló küldeté-
sek képanyagát be kell szolgáltatni az ál-
lami digitális távérzékelési adatbázisba. A
FÖMI az ilyen adatszolgáltatásokat szer-
zõdés alapján, az adatot-adatért elv érvé-
nyesítésével képzeli el.

A cikk a gyakorlati drónhasználati
példák bemutatásával folytatódik. 

Különbözõ légi fotózási módok km2-re vonatkoztatott költségei – általánosító becslés
piaci információk és számítások alapján. A FÖMI által nyújtott ortofotó-szolgáltatás
1-3 éves adatot nyújt, 40 centiméteres felbontással. A skálák logaritmikusak.

A tavaszi felvételen számos faj elkülöníthetõ a virágzás, lombfakadás eltérõ állapotai
megfigyelésével (Fotó: ESRI Magyarország). A repülési idõpontok a növényállapotnak
megfelelõen választhatók meg


