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…mégis, mik azok a drónok? 

Elnevezés: Drone (angol), valamilyen zümmögő rovar, pl: hereméh, dongó,… 
Egyéb elnevezések: UAS (Unmanned Aerial System – Ember, v. Pilóta nélküli Légi Rendszer) 
   UAV (Unmanned Aerial Vehicle – Ember vagy, Pilóta Nélküli Légi Jármű) 
   PNR (Pilóta Nélküli Robotrepülők) 
Megjelenés: ~60-as évek 
Cél: katonai felderítés, rádiózavarás, rádióátjátszás, tűzvezetés, célba lövés rájuk… 
 
Harci robotok: a csapásméréskor maguk is megsemmisülnek… 
 



…mégis, mik azok a drónok?  

„Minek nevezzelek, Ha rám röpíted Tekinteted, Ezt a szelíd galambot (…)” Petőfi 

Jellemzően… 
 
• „Benne ülő” személyzet nélküli… 
• Távoli irányítórendszerrel és fedélzeti robotikával rendelkező… 
• Hordozható méretű… 
• Feladatorientált… 
                                           „kütyük”! 

Próbáljuk meg definiálni, úgy, hogy nem csak a légi alkalmazásra gondolunk! 



Nevezhetjük-e az etetőhajót drónnak? 



A Geodézia Zrt. mederfelmérési megoldásai  

Gumicsónakra installált vízmélység mérő rendszerek: 
 
I. Topcon GRS-1 RTK GNSS 
        Sonar M8 vízmélység mérő (külső energia ellátás) 
        Panasonic Toughbook 
                HydroEasy szoftver (Geomentor Kft.) 
 
 
 
 
II. Stonex S9 RTK GNSS 
                 Stonex SurvCE 
        Sonar Mite vízmélység mérő (belső energiaellátás) 



Gumicsónakra installált vízmélység mérő rendszerek…  
előnyei… 
 
• Kevésbé érzékeny a széllökésekre és a hullámzásra 
• Sebesebb sodrású területeken is alkalmazható (pl.: folyók) 
• Nagyobb vízfelületeken is alkalmazható, a hatótáv 

(bejárható terület) „kötetlen”  

A Geodézia Zrt. mederfelmérési megoldásai  

 
…és hátrányai 
• Logisztika: tréler alkalmazása a hajó szállításakor 
• Vízre tétel helyszíne  
• Fokozott balesetvédelemi előírások, vízi jártasság 
• Személyzetigény 
 



Színre lép a Geopanama: a hajótest 

Beszállító: Soft Multimédia Kft. (Debrecen) 
Névválasztás: elsősorban csatornák geodéziai felmérése 
 
Néhány tényadat: 

• Hazai fejlesztés – hazai siker 
• III. generációs katamarán test: áramlástechnikailag legstabilabb forma 
• Hajóépítő mérnökök bevonása tervezéskor 
• Akkumulátorok elhelyezése mélyen, a súlypont helyzetének optimalizálásához 
• 10 kg teherbírás biztonságos közlekedtetés mellett (egyéb szenzorok szerelhetők rá) 

 



Színre lép a Geopanama: a hajótest 

…további adatok: 
• Kettős elektromotoros meghajtás 
• Alkalmas helyben fordulásra, lassú haladásra 
• Akár 1m/s-os maximális sebesség 

• 500 méteres távirányító hatótávolság (ez igény szerint  
2.5-3 km-re növelhető) 

• Hatótávolság egy feltöltéssel: kb. 10 km (ez igény szerint  
20 km-re növelhető 

• Akkumulátorok töltési  ideje 2.5-3 óra 
• Szúrófényű első és hátsó LED-ek (szintén távirányítással 

kapcsolhatók) 



Színre lép a Geopanama: a GNSS rendszer 

Topcon  
HiPER SR RTK GNSS vevő 

Topcon TESLA terepi vezérlő 

LR Bluetooth 
~300 méter 

• Geodéziai megbízhatóságú 3D pozíció, CORS használattal (FÖMI, Geotrade) 
• 1Hz-es pozícióközlés 
• Beállítható folyamatos adatrögzítés: távolságra vagy időintervallumra 

További műszaki információk: http://www.topconpositioning.com 



Színre lép a Geopanama: a szonár 

OHMEX M8 szonár 

Topcon TESLA terepi vezérlő 

• 2,5 cm-es 
megbízhatóságú 
mélységadat 

• 2Hz-es mélységközlés 
• 30 cm- 75 m mérési 

hatótávolság 

GNSS pozíció + mélységadat tárolása akár másodpercenként 

További műszaki információk: http://www.ohmex.com/ 



Kiolvasás és eredménytermék 

Koordinátalista 

Helyszínrajz, Keresztszelvények, DTM, Szintvonalas fenékrajz… 



Összefoglalva a Geopanama előnyeit… 

A mérőrendszer mérete és súlya, felépítése: 
• Szállítása megoldható személygépkocsi 

csomagtartójában 
• Nem igényel vontatott trélert 
• Elektromotorjainak köszönhetően környezetbarát 

a működtetése 
• Elhanyagolható zajártalom – nem zavarja a 

vadvizek faunáját 
 

• Kompakt, így nem igényel  
különösebb összeszerelést 

• Nem igényel „kikötőt” vagy 
kikötésre/vízrebocsátásra  
alkalmas helyet a parton 



A Geopanama előnyei 

A mérőrendszer mérete és súlya: 
• Kis súly (~10 kg) – akár egy fős személyzet is vízre 

tudja bocsátani 
 

A mérőrendszer vezérlése: 
• Akár egy fős személyzet is elegendő hozzá * 
• Nem igényel vízi jártasságot a kezelése 
• Nem igényel különösebb balesetvédelmi 

előkészületet alkalmazása 
 
A mérőrendszer rendszerelemei: 
• A vízidrón mérőegységei önállóan is alkalmazhatók 

egyéb feladatokra 



Fejlesztési elképzelések 

A mérőrendszer vezérlésének fejlesztése: 
• Jelenleg a vízidrón navigációja és az adatgyűjtés két 

kezelőről valósul meg.  

Előre programozhatóság: 
• Felmérés előre definiált útvonal 

mentén, adott pozíciókban 



Kérdések… 

Köszönöm a figyelmet! 

További információk: 
www.geodezia.hu 

 

http://www.geodezia.hu/

