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1. Bevezetés 
 

A légifelvételek készítése és digitális kiértékelése tradicionálisan lassú és költségigényes 
folyamat (WARNER, W. S. et al. 1996). Az alacsonyabb árfekvéső (~10 000 EUR) digitális 
kamerák, számítógépek és GPS vevık megjelenésével a felvételezésre és feldolgozásra 
fordítandó idı és költség fokozatosan csökkenthetı, ami nagyban megnöveli a rendszerek 
használatának operativitását (TUCKER, D. et al. 2005; LICSKÓ B. – DITZENDY A. 2003).  

Az elıadásban bemutatásra kerülı alacsony költségő, kisformátumú digitális légi 
felvételezı rendszer kiépítése 2008 februárjában indult el. A kezdeti tesztrepülések után 
megkezdıdhetett az éles üzemeltetés, melynek során a technikai és módszertani fejlesztések a 
mai napig is folyamatosan zajlanak (SZATMÁRI J. et al. 2008). A rendszer alapját egy 
Duncantech MS3100 CIR6 (Color-InfraRed, színes-infravörös) digitális multispektrális 
kamera adja. Az ehhez kapcsolódó adatgyőjtı számítógép-framegrabber bıvítıkártyával, 
illetve a navigációt segítı és a repülési útvonalat rögzítı térinformatikai GPS vevı (Mobil 
Mapper CE) a további komponensek (1. ábra). A rendszer nagy elınye a rövid – kevesebb, 
mint 1 órás – telepítési idı, illetve a felvételek (közel) valós idejő kontrollja és 
megtekinthetısége. 
 

   
 

1. ábra. A felvételezı rendszer hardver komponensei (balra) és a Cessna 172 
kisrepülıgép a poggyásztérbe telepített CIR kamerával (jobbra) 
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2. Módszerek 
 

2.1. Képkészítı rendszer 
 

A Duncantech MS3100 digitális multispektrális kamara 3 önálló CCD szenzort tartalmaz 
(2. ábra), melyek külön-külön detektálják az elıttük elhelyezett prizma által felbontott fény 
vörös (Red), zöld (Green) és közeli infravörös (NearIR) tartományban érkezı fotonjait 
(1. táblázat). A 3 szenzor egyenként programozható, mellyel nemcsak az érzékenységük 
(gain), de az alkalmazott integrációs idı is a felhasználó igényei szerint állítható. Ezzel 
lehetıség adódik például a közeli IR tartomány felerısítésére a vizek vagy a növényzet 
felvételezésekor, kihasználva azok jellegzetes NIR reflektanciáját. 

 
 
 
 

 

1.táblázat. A CIR kamera felvételezési 
tartománya 
 

 CIR konfiguráció (nm) 

Sáv 
Hullám- 

hossz 
Középpont 

Sáv- 
szélesség 

Kék - - - 

Zöld 530–570 550 40 

Vörös 640–680 660 40 

NIR 768–832 800 65 
 

 

2.ábra. A zöld, vörös és közeli infravörös szenzorok 
érzékenysége 

 

 
A szenzorok 1392×1040 db képelembıl épülnek fel, melyek fizikai mérete egyenként 

4.65x4.65 mikron. A detektorok radiometriai felbontása 10 bit, ami maximálisan 210 (=1024) 
intenzitásérték megkülönböztetését teszi lehetıvé. Ezzel már viszonylag csekély reflektancia 
eltérések is azonosíthatók a felvételezett objektumokon. A rendszer terepi felbontása 
mindenkor az alkalmazott optika és a repülési magasság függvénye. Az általunk használt nagy 
fényerejő Tokina AT-X 17 AF Pro objektív esetén 1500 méteres repülési magassággal 
számolva a térbeli felbontás 43 cm. 

A repülési tervben rögzítendı másik fontos paraméter a képkészítés sőrősége. Ehhez a 
repülési sebesség és a lefedett terület méretei mellett – mely utóbbi fix objektív esetén csak a 
repülési magasság függvénye – meg kell határozni a szomszédos képek (b) és képsorok (d) 
távolságát is. A késıbbi utófeldolgozás érdekében minimálisan 50%-os bázisirányú és 20-
30%-os harántirányú átfedést kell biztosítani. Ezek figyelembe vételével felszín felett 1500 
méteres magasságról, 120 km/h-s sebesség mellett a képkészítés gyakorisága 1 kép/6 
másodperc, a szomszédos sorok távolsága pedig – a repülési irányra merılegesen állított 
kamera esetén – 500 méter (3. ábra). 



 
 

3.ábra. A felvételezett terület egy részlete a tervezett és tényleges repülési útvonalakkal, 
néhány példaképpel és jellemzı paraméterrel 

 
A képek számítógépre mentését egy mini számítógép és az abba telepített National 

Instruments IMAQ 1428 típusú framegrabber PCI kártya végezte. A kamerából Camera Link 
kapcsolaton keresztül 3 csatornán 10-10 bit adat érkezik a framegrabber-be. Az adatrögzítés 
további beállításai – képkészítési gyakoriság, mentési név és hely, integrációs idı, szenzor 
érzékenység – a kamerával szállított DT Control szoftverben történnek. 

A felvételezés során az elıre megtervezett nyomvonalon történı navigálást, és a tényleges 
repülési útvonal rögzítését egy Thales Mobil Mapper CE típusú térinformatikai GPS vevıvel 
végeztük. A Windows CE alapú készüléken futó Digiterra Explorer mobil GIS szoftver a 
navigálást segítette, míg a Thales saját GPS Status alkalmazása a GPS adatok NMEA 
formátumú rögzítését végezte. Ennek utófeldolgozásával kaptuk a repülés méteres pontosságú 
GPS track-jét. 

A repüléseket a partner cég tulajdonában lévı Cessna 172 típusú kisrepülıvel végeztük. A 
négyüléses gépen a pilóta mellett a navigációt irányító és a kamerát kezelı személy 
tartózkodott. A kamera a repülı oldalán kialakított tartószerkezetben, az adatrögzítı és 
energiaellátó komponensek pedig a gép rakterében foglalnak helyet. 

A fent bemutatott rendszer hardver elemei megközelítıleg 13 000 EUR értékőek. A 
mőködési költség egy órányi repülésre számolva körülbelül 500 EUR, mely természetesen 
függ a célterület távolságától és a felvételezett terület alakjától. Mivel bázisunk a szegedi 
repülıtér, a dél-alföldi régiót tekintjük elsıdleges célterületünknek. Rendszerünk mobilitása 
ennek ellenére természetesen lehetıvé teszi a telepítést bármely poggyászajtóval rendelkezı 
kisrepülıgépen. 
 
 

2.2. Képfeldolgozás 
 

A légi felvételezés elıkészítése, a repülés és a nyert adatok feldolgozása során különbözı 
szoftvereket kell felhasználnunk. A munka során mindvégig törekedtünk arra, hogy ezeket 
saját igényeinkhez szabjuk, és így minél jobban automatizáljuk a nagyszámú kép 
feldolgozásának folyamatát. 

A repülési terv elkészítésekor a felvételezendı terület méretéhez, alakjához és a kívánt 
felszíni felbontáshoz igazodva határoztuk meg a repülési magasságot, majd az ebbıl számított 



képméreteket ismerve a repülési útvonalakat. A pásztákat igyekeztünk É–D vagy K–Ny 
irányokban létrehozni, bár a feldolgozó szoftverrel a képek tetszıleges irányú és szögő 
elforgatása lehetséges. A megtervezett sorokat EOV rendszerő vonalas shape formátumként 
nyitottuk meg a Digiterra Explorer-ben. 

A repülés során a képkészítés valós idıben kontrollálható és paraméterezhetı. A kamera 
saját adatgyőjtı és vezérlı szoftvere, a DT Control lehetıséget biztosít a sávonkénti 
érzékenység (Gain) és integrációs idı (Integration Time) értékek módosítására. Ezzel a 
repülés során változó fényviszonyokhoz is alkalmazkodhatunk. Repülési pásztánként új 
képsorozat készül, melyhez külön naplófájlt (log file) generál a program, benne az egyes 
felvételekhez kapcsolódó kamera paraméterekkel és a képkészítés pontos idıpontjával. A 
felvételek rögzítése 3 sávos, sávonként 8 bites színmélységő TIFF fájlokban történt. 

A feldolgozás elsı lépésében a GPS által másodpercenként rögzített NMEA állományból 
kinyerjük a repülés tényleges útpontjainak X,Y és Z koordinátáit, illetve idı adatát. Az így 
generált dBASE tábla rekordjait az idı (TIME) mezı alapján ArcView 3.2 szoftverben 
összekapcsoljuk a kamera log fájllal (Table Join). Ezzel a mővelettel minden 
képközépponthoz valós EOV (X,Y) koordinátákat rendelünk. A következı lépésben ezeket a 
koordinátákat – és a felszíni felbontás értékét - fogjuk felhasználni ún. world fájlok 
létrehozásához. 

A world fájlok egyszerő ASCII szöveges formátumok, melyekkel JPEG vagy TIFF 
fájlokhoz rendelhetünk földrajzi koordinátákat. A GPS által rögzített koordinátákkal így 
gyorsan és automatikusan készíthetünk georeferált képeket felvételeinkbıl. A world fájlok 
alkalmazása csak 0 vagy 180°-os képelforgatás esetén hatékony módszer, éppen ezért 
amennyire lehetséges, igyekeztünk olyan repülési irányokat választani, hogy ez 
megvalósulhasson. A 0 vagy 180°-os forgatást igénylı TIFF-ekhez kapcsolódó .tfw world 
fájlok generálása Avenue script-tel történt ArcView 3.2 szoftver-ben. A fentitıl eltérı 
elforgatási szög esetén world fájlok mellett az ArcGIS Rotate eszközét is felhasználtuk egy 
Python script-en belül. A world fájlok segítségével durva geometriai korrekció valósul meg, 
melynek pontossága – a repülési körülményektıl függıen – max. 150-200 méter (4. ábra). 

Következı lépésben az önálló felvételek összeillesztésével és pontos geokorrekciójával a 
teljes felvételezett területet lefedı ortofotó mozaik elıállítása a célunk. Ennek 
elıkészítéseként egy további Python script-tel a world fájllal kiegészített TIFF-et IMG 
formátumba konvertáltuk, és közben az ortokorrekciót végzı program (Leica 
Photogrammetry Suite – LPS) számára egyszerő szöveg fájlba írtuk a szükséges külsı 
tájékozási paramétereket (képközéppontok X,Y,Z koordinátái). 

Az LPS-ben a blokk (képsorozat) képei között automatikusan kapcsolópontokat (tie points) 
kerestünk, melyek szőrése után a blokkot mindössze néhány felszíni illesztıponttal (GCP 
points) az alkalmazott (EOV) vetületi rendszerhez illesztettük. A transzformációs egyenletek 
meghatározása és minden képpontra történı alkalmazása után, DTM (digitális terepmodell) 
felhasználásával létrejöttek az ortofotók, melyekbıl mozaikolással egyetlen, összefüggı képi 
állomány készíthetı (4. ábra). 
 



 

 
 

4. ábra. World fájllal georeferált felvétel Szeged belvárosából (balra) 
és egy korrigált felvétel Szeged – Mátyás tér környékérıl 

 
 

2.3. Korlátok 
 

Az általunk alkalmazott technológia egyik legnagyobb hátránya a hagyományos 
légifelvételezéshez képest, hogy az egy kép által lefedhetı terület kisebb kiterjedéső. Ez a 
repülési magasság növelésével, illetve nagy látószögő objektív alkalmazásával egy bizonyos 
szintig kiterjeszthetı. 
 

 
 

5.ábra. A felvételek feldolgozásának folyamatábrája a nyers légifelvételektıl az ortófotóig 
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Ortokorrekció 
Leica Photgrammetry Suite OOrrttooffoottóó  
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Python Script 
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A képfeldolgozás folyamatának legnagyobb részét a felvételek pontos geometriai 
korrekciója jelenti. Ez inerciális mérı egység (IMU – Inertial Measuring Unit) 
felhasználásával nagyban gyorsítható és automatizálható lenne. A repülıgép pozíciója mellett 
annak elfordulási szögeit is rögzítı mőszer ára jelenleg meghaladja anyagi lehetıségeinket. 
 
 

3. Eredmények 
 

A rendszer által szolgáltatott felvételek különösen alkalmasak rövid élettartamú 
események, haváriák és kis területek feltérképezésére, mely esetekben a hagyományos 
légifelvételezés nem elég hatékony. A hasonló technológiával elkészült felvételeket már eddig 
is számos célra felhasználtuk, kezdve a belvízzel borított és veszélyeztetett területek 
lehatárolásától (RAKONCZAI J. et al. 2003) a különféle környezeti terhelések (illegális 
szemétlerakók, vízkivételi pontok stb.) azonosításán át földrajzi folyamatok (pl. 
homokmozgások) megfigyeléséig (MUCSI L. et al. 2004; SZATMÁRI J. 2006). 

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelıség által a Felügyelıség illetékességi 
területén belül, az SZTE Természeti földrajzi és Geoinformatikai Tanszéke szolgáltatásában, 
ellenırzés céljából megrendelte a kiemelten fontos területek felvételezését. A képkészítés 
több ütemben valósul meg, az elsı körben egy 500 km2-es területet fedtünk le. 

A légifelvételezés elsıdleges célja az illegális, be nem jelentett objektumok feltérképezése, 
különös tekintettel a vízhasználati objektumokra. A légifelvételek feldolgozása során a nagy 
létszámú állattartó telepek, illegális vízkivételhez használt öntözımedencék, fóliák, illetve 
illegális hulladéklerakók feltérképezése történik meg. 

A felvételek közeli infravörös tartományban készültek. Ebben a hullámhossz tartományban 
a vízfelszínek nagyon jól látszódnak. Az illegális öntözımedencék így nagyon jól 
elkülöníthetıek a környezetüktıl. A felvételek kiértékelése, korrigálása, az adatok legyőjtése 
a 2005-ben készült ortofotók, illetve a 10 000-es topográfiai térképszelvények 
felhasználásával történik Arc GIS 9.2 rendszerben. 

Az alapadatbázis a Környezetvédelmi Minisztérium által mőködtetett KAR-TÉR 
adatbázisban tárolt adatok adják. Ebben a rendszerben az összes bejelentett objektum 
megtalálható EOV koordinátákkal ellátva. A rendszerbıl kiexportálva (xls formátumban) az 
összes, a Felügyelıség területére lekérdezett bejelentett objektumot, azokat layer 
formátumban dolgozhatuk fel ArcGIS 9.2-es rendszerben. 

A feldolgozás során az összes „bejelentett objektum” layert a 2005-ös ortofotókra, illetve a 
2008-as állapotot mutató digitális légifelvételekre helyezve jól elkülöníthetıek a nem 
bejelentett objektumok (6. ábra). Nagyon sok objektum a 10 000-es topográfiai 
térképszelvényeken is jelölve van, illetve látszik a 2005-ös ortofotókon is. Ha a 2008-as 
légifelvételen is rajta van, de a „bejelentett objektumok” layer nem jelzi, akkor arra az 
objektumra fennmaradási engedélyt kell kérni. 

A feldolgozás során az illegális objektumok EOV koordinátáit rögzítjük, melyek 
segítségével terepen is jól azonosíthatóak, illetve a Földhivatalon keresztül helyrajzi számuk 
is lekérdezhetı. A helyrajzi szám alapján a Felügyelıség keretén belül is mőködı 
TAKARNET rendszerben kérdezzük le a terület tulajdonosát. 

A Felügyelıség saját iktatórendszerében (FIRE adatbázis) a tulajdonos vagy a település 
alapján kikeressük, milyen engedélyekkel rendelkezik az adott ügyfél. Amennyiben nincs 
benne a rendszerben vagy nincs vízjogi engedélye, értesítést kap nyilatkozattételre való 
felszólítással. 
 
 
 



 

 

 
Növényzeti monitoring 

 
Szikes tavak megfigyelése 

 

6. ábra. A 2008-as CIR felvételek a 2005-ös ortofotón (balra) 
és két példa a felvételek lehetséges alkalmazására (jobbra) 

 
Keresett objektumok: 

1) Nyílt viző, fóliával bélelt vagy szigeteletlen aljzatú öntözımedence. Általában olyan 
területen fordul elı, ahol nagy kiterjedéső fóliás termesztést folytatnak. 

2) Fóliatermesztés, különösen nagy kiterjedéső fóliatermesztés (5000 m2 felett). Ezek 
nagy része illegális vízkivétellel párosul. Lehet öntözımedence és kút is. 

3) Nagy létszámú állattartó telepek. A környezetvédelmi felülvizsgálatra is kötelezhetı 
telepek jelentıs környezeti terheléssel bírnak. Vízjogi engedélyt kell kérni 
mőködésükhöz, ami magában foglalja a környezetszennyezı anyagok biztonságos 
elhelyezését is. 

4) Illegális hulladéklerakók. 
5) Egyéb kiemelt objektumok áttekintése, történt-e be nem jelentett változás. Pl. 

szennyvíztisztítók, egyéb nagy termelıüzemek stb. 
6) Illegális bányagödrök, hátrahagyott bányatavak. 

 
 

4. Összegzés 
 

A fentiekbıl is kitőnik, hogy felvételezı rendszerünket igyekszünk az alkalmazások minél 
szélesebb körében tesztelni. Ez folyamatos fejlesztést és ezzel természetesen anyagi 
ráfordítást is igényel. A hardver eszközökön túl szükséges a szoftver komponensek és a 
feldolgozási eljárások folyamatos javítása is, melynek eredményeképpen egyre csökkenı 
fajlagos idı- és költségráfordítással készíthetünk jó minıségő digitális légifelvételeket. A 



képfeldolgozási lépések közül jelenleg az egyes képek összeillesztés és az ortofotó generálása 
igényli a legtöbb fejlesztést. 

A rendszer jelenlegi állapotában egy megfizethetı árú képkészítı megoldást kínál, mely 
viszonylag egyszerő hardver és szoftver komponensekkel jó minıségő felvételeket szolgáltat 
olyan alkalmazások számára, melyeknél az idıtényezı, az operativitás kiemelt súllyal 
szerepel. Munkánk további lépéseiben célunk a feldolgozási folyamat további 
automatizálásával az adatnyerés és a vizsgálatokra kész képek elkészülte között eltelt idı 
minimalizálása, növelve ezzel a rendszer operativitását. 
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