
A termográfia egyik hatékony felhasználási 
területe a nagy kiterjedési objektumok/terüle-
tek hõmérséklet-eloszlásának például a 
levegõbõl történõ felmérése, dokumentálása. 

Ilyen hõképek – megfelelõ felvételi körülmé-
nyek betartását és szakszerû kiértékelését fel-
tételezve – a következõkre nyújtanak lehetõ-
séget:

• épület-tetõszerkezetek 
 hõszigetelésének felmérése,
• napelemmezõk hatékonyságának 
 és üzemállapotának felmérése,
• villamos távvezetékek felmérése (gyors, 
 nincs taposási kár, de pontos eredmé-
 nyekkel csak nehezen kivitelezhetõ),
• illegális, vékony földdel takart szeméttáro-
 lók felfedezése (amennyiben 
 termikus folyamatok indulnak 
 be az összeöntött hulladékban),
• illegális szennyvíz és ipari víz folyókba/
 tavakba való bevezetése (hõhatás alapján),
• talajtulajdonság változásainak figyelése 
 (mezõgazdasági és környezetvédelmi 
 szempontok alapján),
• öngyulladásra való figyelmeztetés 
 nyílt mûvelésû bánya, fatárolás vagy 
 szemétlerakó esetében,
• veszélyelõjelzés, illetve tûzoltás segítése 
 erdõ- és bozóttûz esetén (hõgócok/
 parázs kimutatása),
• katasztrófavédelmi támogatás árvízvédelmi 
 vonalak/töltések átnedvesedésének 
 kimutatásával,
• katasztrófavédelmi/rendõrségi 
 támogatás személyek keresésénél,
• távhõvezetékek hõszigetelésének 
 felmérése, szivárgásainak feltérképezése,
• földfelszínközeli termálforrások 
 felkutatása,
• kõolajvezetékek megcsapolási 
 helyeinek kimutatása (amennyiben 
 talajba való szivárgás is van).
 Az említett vizsgálatok döntõ része földfel-
színrõl egyáltalán nem, vagy csak gazdaságta-
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levegõben maradni, a kicsi, villamos változatok 
legnagyobbjai kb. 1 kg hasznos teherrel, félórás 
repülési idõtartammal büszkélkedhetnek. 
Cserébe azonban az árfekvésük csupán csak a 
tizede a nagy teljesítményû belsõ égésû moto-
ros vagy gázturbinás modellekének. 
 A sokpixeles hõkamerák nagy látómezõ mel-
lett elegendõen jó geometriai felbontással ren-
delkeznek, így viszonylag elfogadható számú 
felvétellel felmérhetõk és dokumentálhatók a 
nagyobb naperõmûvek is. De a nagyobb kép-

pontszámmal, nagyobb detektorral rendelkezõ 
hõkamerák súlya és mérete, valamint beruhá-
zási költsége is sokkal magasabb. Alkalmazásuk 
csak a magában is magas beruházási és fenn-
tartási költségû belsõ égésû motoros vagy gáz-
turbinás drónokkal lehetséges. Az elkövetkezõ 
lapszámokban olvasható folyatásban szó lesz 
még a villamos távvezetékek légi termográfiával 
való állapotfelmérésérõl és a nagy kiterjedésû 
szolárrendszerek drónok segítségével történõ 
vizsgálatáról.                                               

lanul végezhetõek el, mivel vagy csak nagyon 
kis területek tekinthetõk meg egy-egy felvétel-
lel, vagy a rálátási szög tér el túlságosan a 
derékszögtõl. Az utóbbi esetében a mérési 
eredmények elméleti okokból, az emissziós 
tényezõ szögfüggõsége miatt lesznek hibásak, 
korrekciójukra sincs igazán mód. Az említett 
problémák orvoslására a légi termográfia 
alkalmas. Erre a feladatra a legmegfelelõbb a 
drónra, helikopterre vagy repülõgépre telepí-
tett, kifejezetten nagy termikus felbontással, 
nagy pixelfelbontással, gyors felvevõ sebes-
séggel rendelkezõ hõkamera vagy kamera-
együttes. 
 A felsorolt feladatok mérési feltételeibõl 
kiindulva közép- vagy hosszúhullámú tarto-
mányú hõkamerát, illetve a mindkét tarto-
mányt lefedõ hõkamera-együttest kell alkal-
mazni. Fontos még, hogy csak és kizárólag 
megfelelõ szakember vezetésével kerüljenek 
rögzítésre az adatok, és történjen azok kiérté-
kelése, ugyanis szinte garantált a megfelelõ 
szaktudás, a mérési elõfeltételek, a szükséges 
számítási korrekciók ismerete nélkül nyert 
adatok téves összefüggések levonására alkal-
mat adó interpretációja, félreértelmezése. 
 Nagyon „divatos” manapság a drónok 
alkalmazása. A termográfiában is egyre gya-
koribbak a drónokon alapuló megoldások, 
melyekben két irányzat figyelhetõ meg jelen-
leg: a nagy teljesítményû, belsõ égésû moto-
ros vagy gázturbinás, egyrotoros drónok, vagy 
a lényegesen kisebb teherbíró képességû vil-
lanymotoros (4, 6 vagy 8 rotoros) drónok 
alkalmazása. Amíg a nagyok 4-5 kg hasznos 
teherrel akár többórás idõn át képesek a 
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1. kép: Ultrakönnyû repülõgép
hõkamerával.

2-3. kép: Belsõ égésû
motoros / gázturbinás drónok
nagy teljesítményû hõkamerával.

4. kép: Helikopter gimbalba
szerelt hõkamerával.

5. kép: 6 rotoros villamos 
drón kis méretû hõkamerával és 

videokamerával.
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