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Disaster management

Mi a közös jellemzője a képeknek?



Előtte Utána

Idő

A drónok alkalmazása



Chernobil, Fukushima



Nuclear power plant accident or disaster



Fukushima 11. March 2011.

Friday March 25th, a small company receives a message of the Japanese nuclear authorities :

" URGENT! We seek UAV able to fly over the nuclear station of Fukushima at low altitude to 

take precise readings of the site. Answer asap, we wish an intervention in the 72h00 „

A weekend of work starts... THE MISSION

– To make steal a UAV of a few kilos in a strongly radioactive zone is not improvised. The 

schedule of conditions is established with the Japanese authorities a few hours after the first 

making of contact.

–1 To measure the radioactivity, to carry out air photographs and thermal images with high-

resolution on the site of the power station of Fukushima. The sensors are provided by the 

customer and must be recoverable at the end of the mission.

–2 The UAV must be able to move and make these statements in "100 % automatic" if 

necessary. The control devices must be hardened to be the least vulnerable possible to the 

effects of radiations. The operating range wished is of 40 kilometers.

–3 Departure of the team and the material in 72 h00. The team will not approach the site. We 

will have to train a Japanese crew to control and take the air readings.



Veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek



A hatékonyság kritériuma

A) Hagyományos felderítés

- minimális biztonsági távolság: 100 m

- teljes védelmet biztosító védőruha felvétele: 5 perc

- gyalogos megközelítési sebesség 1 m/sec (120 m = 2 perc)

- a felderítés ideje: 7 perc!

B) Felderítés drónnal: ha 7 percnél korábban kapunk képet, akkor a 

drón a hatékonyabb!!



Csapdába esettek túlélési esélyeinek növelése

Source: Rehor, M. (2007) Classification of building 

damage based on laser scanning data 

The photogrammetric Journal of Finland
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(Ár)vízvédelmi megelőző alkalmazások 





Beavatkozás közben

MONITORING

A beavatkozás közben

MONITORING

Beavatkozás megkezdése elött 

MONITORING

Az elsődleges beavatkozás 

utáni helyzetfelmérés

Az újjáépítés elősegítése

ÁRVÍZ UTÁNÁRVÍZ IDEJÉNÁRVÍZ ELŐTT

LÉGI FELDERÍTÉS

Állapot ellenőrzés vagy a  beavatkozás megfigyelése

Normál üzemmód ellenőrzése

Eltérések időbeni észlelése

A védművek állapot ellenőrzése

Az elsődleges beavatkozás 

utáni helyzetfelmérés

Az újjáépítés elősegítése

Strukturált döntéstámogatás



Kezdeti tüzek detektálása 



FWI = HIGH/EXTREM

A drónok hazai viszonyok között általában nem lehetnek hatékonyak 

„Normál” feltételek Erősen átszegdelt terület

Jó és rossz hír…..



Beavatkozás II 
Szabad tűzterjedés

A BEAVATKOZÁS KEZDETE

Kárérték csökkenés vagy

megmentett érték növekedés

Kárérték

Idő

∆t

Kárérték–idő függvény
Kárérték tűzoltás nélkül

Kárérték II

Kárérték I

Beavatkozás I 

A tűzoltó innováció célja 



A beavatkozás előtti felderítés 



A hatékony drón alkalmazás elve 
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Az első tűz detektálás



Van újabb is…. 



A drón alkalmazás helye
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Making firefighters ready for next action 



Köszönöm figyelmüket!


