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A precíziós mezőgazdaság szerepe, jelentősége 

 

A termőhely alapos ismerete minden mezőgazdasági beavatkozás elengedhetetlen feltétele. 

Tisztában van ezzel minden gyakorló gazda, aki igyekszik művelt területét olyan közel 

egyforma táblákra (térbeli egységekre) osztani, melyet egységes agrotechnikával művel. A 

80-as évek iparszerű mezőgazdasága ezt további termelési blokkokba szervezte, amely a 

termőhely heterogenitását az akkori technikai lehetőségekhez képest is csak, részben vette 

figyelembe. A magas termésátlagok elérését, a hatalmas külső energia bevitel (üzemanyag, 

műtrágya stb.) romló hatékonysága mellett valósította meg. Az agrár-ökoszisztémában fel 

nem használt anyagok potenciálisan veszélyeztették a környezetet. Az energia- és környezeti 

váltság, a romló mezőgazdasági hatékonyság, csökkenő támogatások, valamint a föld 

lakosságának és az éhező szegények rohamos növekedése rámutatott arra, hogy a 

mezőgazdaság globális válságban van.  

Hazánkban a globális problémákat további lokális gondok tetézik. Magyarországon 

Európában példátlan módon, igen nagy gyakorisággal cserélt gazdát a teljes nemzeti 

földvagyon. Nyugat-Európa legtöbb területén, több nemzedéken keresztül műveli azonos 

gazda a birtokát vagy bérelt területét. Ennek ellenére a birtokrendezés és a precíziós 

mezőgazdaság tudományos megalapozása kiemelt feladat. Hazánkban 10 év alatt 1,5 millió új 

tulajdonos kapta vissza birtokát, és az évtizedeken húzódó tulajdonlás és elodázhatatlan 

birtokrendezés egyszerre folyik. A globális mezőgazdasági világpiacon már rövidtávon sem, 

hagyhatja figyelmen kívül egy termelő sem egy új termelési rendszer kialakulását, mely 

alapjaiban befolyásolja a jelen és m éginkább közeljövő mezőgazdaságát. 

A válság kezelésére számos rész vagy teljes megoldási alternatíva jelent meg, amely 

megoldással biztatott: biogazdálkodás, alacsony ráfordítású termelés, stb. Ezek egyik fő 

problémája, hogy alkalmazhatóságuk termőhelyi, termesztéstechnológiai vagy gazdasági okok 

miatt korlátozott. Igazi áttörést az Információs Társadalom és az Információs Technológia 

(IT) megjelenése és tömegessé válása jelenti. Ennek az Információs Társadalomnak a 

mezőgazdasági szakterületen a leképeződése az un. precíziós mezőgazdaság. A precíziós 

mezőgazdaság (precísion agriculture) a legelterjedtebben használt név erre a gazdálkodási 

formára. Elsősorban az angol szakirodalom hatására azonban számos bizonyos részfunkciót 

jobban kiemelő névvel is illetik ezt a rendszert. A termőhelyhez alkalmazkodó gazdálkodás 

(Site specific production) a környezeti igényeket jobban figyelembe vevő, a fenntartható 

gazdálkodási igényeket kielégítő gazdálkodási forma jellegét jobban hangsúlyozza, míg a 
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termőhelyhez alkalmazkodó technológia (Site specific technology - SST) a termőhelyi 

sajátságokat jól kihasználó technológiai rendszerre utal. Ugyancsak a technológiai 

aspektusokat emeli ki a térben változó technológiai név (Spatial variable technology - VRT) 

kevésbé figyelembe véve az adatgyűjtést és összetett térbeli döntéstámogatást (Spatial 

decision supporting system - SDSS). A műholdról vezérelt technológia (Satellite farming) 

elnevezés a globális helymeghatározási rendszer (GPS) és a távérzékelés jelentőségét emeli ki 

egyoldalúan, kevésbé mutat rá a földi szenzorok és műveleti fedélzeti számítógépek hasonló 

fontosságára. 

 

A  térbeli gondolkozásnak, nagy hagyománya van hazánkban, mind a gyakorlatban, mind a 

tudományos kutatásban. Elég csak néhány nevet megemlíteni mindenekelőtt a Kreybig 

Lajosét, Stefanovits Pálét, Sarkadi Jánosét, Bocz Ernőét, Láng Gézáét, Győrffy Béláét, akik 

már évtizedekkel ezelőtt felhívták a figyelmet a magyar termőhelyek és ezen belül főleg a 

talajok mozaikosságára, térbeli változatosságára. A precíziós gazdálkodással kapcsolatban 

Győrffy, (1999) megállapítja, hogy ez magába foglalja a termőhelyhez alkalmazkodó 

termesztést, táblán belül változó technológiát, integrált növényvédelmet, a csúcstechnológiát, 

távérzékelést, térinformatikát, geostatisztikát, a növénytermesztés gépesítésének változását és 

az információs technológia vívmányainak behatolását a növénytermesztésbe. Talajtérképek 

mellett terméstérképek készítését és termésmodellezést. Talajtérképek összevetését a 

terméstérképekkel, kártevők, gyomok, betegségek táblán belüli eloszlásának 

törvényszerűségeit. A fontosabb különbségeket a hagyományos és a precíziós gazdálkodás 

között az alábbiakban foglaltuk össze (1. táblázat). 
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1. táblázat Főbb különbségek a hagyományos és a precíziós gazdálkodás között 

Hagyományos mezőgazdaság Precíziós mezőgazdaság 

 Mezőgazdasági kezelési és szervezési 

egység a mezőgazdasági tábla, amelyet 

homogén termőhelyi tulajdonságúnak 

fogadunk el.  

 Átlagolt mintavételezésen alapuló 

tápanyag gazdálkodás 

 Átlagolt növényvédelmi kárfelvételezés és 

beavatkozás 

 Azonos tőszám, fajta 

 Homogén vízgazdálkodás 

 Azonos gépüzemeltetés 

 Táblaszinten egységes növényállomány 

térben és időben 

 A gazdasági értékelés alapja a táblaszintű 

átlagtermésen alapuló költség / jövedelem 

viszonyok 

 A döntési alternatívák száma az elemzés 

során viszonylag kevés, amely a térbeli 

összefüggéseket korlátozottan képes 

figyelembe venni 

 Információs és kommunikációs eszköztár 

részfeladatokat támogat 

 Mezőgazdasági és szervezési egység a 

termőhely, amelyet pontról-pontra 

eltérőnek és táblaszinten heterogénnek 

fogadunk el 

 Műholdas helymeghatározás alapú 

pontszerű mintavételezés és adatgyűjtés 

(talajállapot, növényállapot)  

 Geostatisztikai interpolálás alapján 

„homogénként” lehatárolt táblán belüli 

termőhelyi blokkok   

 Termőhelyenként változó gépüzemeltetés 

 Termőhely szinten homogén blokkokba 

szervezett egységes növényállomány 

térben és időben 

 A gazdasági értékelés alapja a termés 

megoszláson alapuló költség / jövedelem 

viszonyok 

 A döntési alternatívák száma az elemzés 

során a térinformatikai eszközök révén a 

térbeli összefüggéseket kiemelten képes 

figyelembe venni 

 Az Információ Technológia a termesztés 

valamennyi fázisában egységes rendszert 

alkotva jelen van 

 

A precíziós mezőgazdaság meghatározó elemei: a nagypontosságú folyamatos 

helymeghatározás, az elemzés térinformatikai és távérzékelési eszköztára és a magaszintem 

automatizált terepi munkavégzés (1. ábra). 
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1. ábra Precíziós mezőgazdaság feltételrendszere 

 

Az élet minden területét átfogó információ technológiai eszközök és ezek használatán alapuló 

eszközök kezelése az átlagos felhasználó számára magától érthetően leegyszerűsödnek 

nélkülözhetetlenné válnak, mint a napjainkban pl. a mobiltelefon, az ebben a könyvben leírtak 

is az átlagos termelő számára is elérhetőek lesznek. A tartalom összeállítása során a 

különböző felhasználói (gépészeti, termelői, szaktanácsadói és informatikai) igényeket és 

érdeklődést próbáltuk összeegyeztetni. Mire számíthat egy átlagos termelő a precíziós 

mezőgazdaság bevezetésétől. Elsősorban a hatékonyság növekedésre, és a ráfordítási 

költségek csökkenésre. A hatékonyság azáltal növekszik, hogy csökkennek a veszteségek, 

mivel a gazdálkodónak jobb döntéstámogatási információs rendszer áll a rendelkezésére. 

Csökkenteni lehet a környezetterhelést, és jobban szervezhetők a munkafolyamatok. Egyedül 

a John Deer cég a precíziós mezőgazdaságot támogató GreenStar rendszeréből az USA-ban 

1998-ig 14 000, Európában 1998-99-ben összesen 70 000 egységet adtak el. A John Deere 

2000-ben 200000 egység eladását tervezi Európában. Ez jelzi azt a kihívást, amelyet egyetlen 

piacra termelő gazdaság sem hagyhat figyelmen kívül. 

 

Helymeghatározás 

GPS 

Térinformatika 

távérzékelés 

Gép üzemeltetés 

Mintavételezés, 

 Állapot felmérés 

Utókorrekció - DGPS 

Gépüzemeltetés 

Jármű navigáció 

RTCM GPS 

Adatgyűjtés 

Elsődleges (közvetlen) 

Másodlagos (közvetett) 

Adatintegrálás 

virtuális környezet 

Vezérlés 

Elemzés 

Döntéstámogatás 
Szállítás-

Feldolgozás 

Erőgép-munkagép 

kapcsolat 

Földművelés 

Tápanyag-

gazdálkodás 

Vetés 

Növényvédelem 

Öntözés 
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Térbeli változékonyság okai a mezőgazdaságban 

 

A talaj 

 

Magyarország egyik legfontosabb természeti erőforrása a talaj. A talajnak, mint háromfázisú 

polidiszperz rendszernek a legfontosabb tulajdonsága a termékenység, amely összefügg a 

talajok víz- és tápanyag, valamint hőenergia tároló képességével, a különböző fizikai, kémiai 

hatások tompító és pufferoló képességével, a mikrobiológiai tevékenységgel összefüggő 

tápanyag-szolgáltató tevékenységgel.  

 

A talajok funkcióit (Várallyay, 1992) a következők szerint foglalja össze: 

 Feltételesen megújuló természeti erőforrás, amelynek használata (a primer növényi 

biomassza előállítása) során minősége (funkcióképessége) nem csökken 

szükségszerűen és kivédhetetlenül, de annak fenntartása, megőrzése állandó tudatos 

tevékenységet követel, amelynek legfontosabb elemei az ésszerű földhasználat, 

agrotechnika és melioráció; 

 A többi természeti erőforrás (sugárzó napenergia, légkör, felszín és felszín alatti 

vízkészlet, biológiai erőforrások) hatását integrálva és transzformálva biztosít életteret 

a talajbani mikroorganizmus tevékenységnek, termőhelyet a természetes 

növényzetnek, a termesztett kultúráknak; 

 A primer növényi biomassza-termelés alapvető közege, mely többé-kevésbé biztosítja 

a növények talajökológiai feltételei, elsősorban a víz- és tápanyag ellátását, ilyen 

módon a bioszféra primer tápanyagforrása; 

 Hő, víz és növényi tápanyagok raktározására képes környezeti elem; a talajt érő 

természetes és emberi tevékenység hatására bekövetkező stresszhatások pufferközege, 

képes azok kedvezőtlen hatásait - bizonyos határokig - mérsékelni, tompítani. 

 A természet hatalmas szűrőrendszere, amely képes a mélyebb rétegeket, és a felszín 

alatti vízkészleteket a talaj felszínére jutó szennyeződésektől megvédeni. 

 

A fentiekből következik, hogy a talaj számos funkciót lát el, amelyekből az egyik 

legfontosabb a termőképessége, de korántsem az egyetlen. A termőképességet akadályozó 

tényezők a következők (Várallyay, 1985): 
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 Nagy homoktartalom (kis szerves és ásványi kolloid tartalom), következményei: 

gyenge víztartóképesség, aszályérzékenység, kis pufferkapacitás, nem karbonátos 

talajok esetében savanyodás érzékenység, gyenge tápanyagszolgáltató képesség;  

 Erősen savanyú kémhatású talajok; következmények: Al-toxicitás, tápanyag fixáció és 

immobilizáció, gyenge mikrobiális tevékenység; 

 Szikesedés kedvezőtlen következményei: erős lúgosság, szélsőséges vízgazdálkodás, 

belvízveszély, csekély hasznosítható vízkészlet, kedvezőtlen tápanyagállapot; 

 Szikesedés a talaj mélyebb rétegeiben; nagy agyagtartalom; kedvezőtlen 

következményei: szélsőséges vízgazdálkodás, belvízveszély, és aszályérzékenység, 

csekély hasznosítható vízkészlet, kedvezőtlen mikrobiális tevékenység és 

tápanyagállapot; 

 Láposodás, mocsarasodás, időszakos felszíni vízborítás; víz és szél okozta erózió, 

melynek következményei a szervesanyag és tápanyag veszteség; 

 Sekély termőréteg.  

 

A talajkészletekkel történő ésszerű gazdálkodás, amely része a manapság sokat emlegetett 

Fenntartható Fejlődésnek (Stockholm, 1972, Rio de Janeiro 1992) megkívánja a 

talajkészletekkel való ésszerű gazdálkodást, melynek révén a termelő kedvező körülményeket 

biztosít a talaj biológiai tevékenységéhez, az energiatakarékos és megfelelő minőségű 

agrotechnikai műveletekhez és környezetkímélő technológiák alkalmazásához.  

Az utóbbi időszakban 5 nagyobb program kapcsolódott Láng István akadémikus és az MTA 

koordinálásában a fenti terület mezőgazdasági feladatainak megfogalmazásához:  

 A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciája (Láng et al., 1983; Várallyay et al., 

1985) 

 A különböző célú alternatív biomassza felhasználás (1981-1983) 

 Alkalmazkodó mezőgazdaság (1988-1992) (Láng és Csete, 1992) 

 Agro - Quality 21 (1996-1998) 

 Agro-21 (1993-1995) (Agro-21, 1995) 

A fenti kutatások rámutattak azokra a legfontosabb tényezőkre, amely a talajok többcélú 

használatát hosszútávon képesek biztosítani. Európai viszonylatban Magyarország 

földhasználatára hosszú távon is jellemző lesz a művelt talajok rendkívül nagy aránya az 

ország területéhez képest és ugyancsak meghatározó, hogy a művelt talajokon belül több mint 
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50%-ot tesz ki a talajtermékenységet gátló tényezők által érintett területek nagysága, mint azt 

a 2. táblázat bemutatja (Szabolcs és Várallyay, 1978).   

 

2. táblázat A talaj termékenységét gátló tényezők Magyarországon, 1:500 000 méretarányú 

térkép területi adatai (Szabolcs és Várallyay, 1978),  
A talaj termékenységét gátló főbb 

tényezők 

Terület 1000 

hektárban 

Mező- és erdő-

gazdaságilag 

művelt terü- letek 

%-ában 

Magyaro. 

összterüle

-tének %-

ában 

Talajleromlási folyamatok 

1. Nagy homoktartalom 746 8,9 8,0  Talajerózió: 

-vízerózió 

-szélerózió 

2. Savanyú kémhatás 

    ebből erodált 

    felszín közeli tömör kőzet 

1200 

348 

67 

14,3 

4,2 

0,8 

12,8 

3,7 

0,7 

Talajsavanyodás 

3. Szikesedés 757 9,0 8,1 Szikesedés / lúgosodás 

4. Szikesedés a mélyebb 

talajrétegekben 

245 2,9 2,6 A talaj fizikai leromlása: 

- szerkezetleromlás 

- tömörödés 

5. Nagy agyagtartalom 630 7,5 6,8 Szélsőséges vízgazdálkodás: 

- túlnedvesedés 

- leiszapolódás 

- aszály érzékenység 

6. Láposodás, mocsarasodás 161 1,9 1,7 Biológiai leromlás: 

- szervesanyag csökkenés 

- talajélet biodeverzivitás 

  csökkenés 

7. Erózió  

    ebből savanyú kémhatású 

1455 

348 

17,4 

4,2 

15,6 

3,7 

Tápanyag gazdálkodás 

leromlás: 

- kimosódás 

- biotikus és abiotikus  

  tápanyag megkötődés 

8. Felszín közeli tömör kőzet 

    ebből savanyú kémhatású 

217 

67 

2,6 

0,8 

2,3 

0,7 

Pufferkapacitás csökkenés: 

- talajszennyezés 

- toxikusság 

Összesen 4 996* 59,5* 53,5*  

Megjegyzés: * A savanyú kémhatású erodált területek, illetve felszín közeli savanyú kémhatású tömör kőzet 

csak az egyik tényezőnél számításba véve 

 

A talajok kialakulását mint a Föld más pontjain is befolyásolták a földtani, az éghajlati, a 

domborzati, a biológiai és humán tényezők, valamint a talajok kora. Magyarországon a 

medence jellegből adódóan különösen erősen keveredtek ezek a hatások. Érdemes 

megfigyelni, hogy a táblázatos adatok tanulmányozása után a térbeliséget, az egyes gátló 

tényezők egymás mellettiségét leíró, térkép (2.ábra) mennyivel hatékonyabban mutat rá pl. az 

Alföld összetett talajtani viszonyaira.  
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2. ábra A talaj termékenységét gátló tényezők területi eloszlása Magyarországon (Szabolcs és 

Várallyay, 1978) 1. nagy homoktartalom, 2. savanyú kémhatás, 3. szikesedés, 4. szikesedés a 

talaj mélyebb rétegeiben, 5. nagy agyagtartalom, 6. láposodás, 7. erózió, 8. felszín közeli 

tömör közet 

 

A leíró táblázatos adatok a mennyiségi összefüggéseket hatékonyan elemzik és összességében 

rámutatnak arra a tényre, hogy a termőhely nagyrészletességű ismerete Európa más tájaihoz 

viszonyítva különösen fontos hazánkban ennek azonban számos akadálya van, melyekre a 

könyv több pontján rámutatunk. A táblázatos adatok (3.,4.,5.táblázatok) egyik nagy hátránya, 

hogy nem képesek pontosan visszaadni a vizsgált hatások térbeli (a vizsgált területre 

vonatkozó) egymást átfedő hatásait és ezek időbeliségét, viszont a főbb hatótényezők 

mennyiségi viszonyait megfelelően visszatükrözik. 
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3. táblázat Az erodáltság mértéke a lejtős területű  megyékben (1000 ha), (Stefanovits, 1992) 

 

Sorszám Megye 

 

Erős  

erózió 

Közepes 

erózió 

Gyenge 

erózió 

Nem 

erodált 

Szedi-

mentált* 

1. Nógrád 64 60 25 10 22 

2. Veszprém 145 53 52 81 40 

3. Zala 44 84 47 23 50 

4. Tolna 40 91 77 66 46 

5. Komárom 17 65 101 15 16 

6. Somogy 37 163 122 76 75 

7. Borsod-Abaúj-Zemplén 55 117 55 87 121 

8. Pest 44 45 52 111 18 

9. Fejér 28 46 130 167 24 

10. Heves 20 40 29 69 27 

11. Vas 29 36 46 116 36 

12. Baranya 24 68 71 142 60 

13. Győr 12 25 60 179 77 

 Összesen 559 893 897 1142 612 

 szedimentált: a lejtő alján leülepedett 

 

4. táblázat Defláció által erősen veszélyeztetett talajok területe megyénként (1000 ha), 

(Stefanovits, 1992) 

 

Sor-

szám 

Megye Futóhomok Kovárványos 

barna erdőtalaj 

Humuszos 

homok 

Láptalaj 

1. Baranya - - - 11 

2. Fejér 1 - 10 29 

3. Győr-Moson-Sopron - - - 74 

4. Somogy 14 143 - 40 

5. Tolna 3 - 8 38 

6. Veszprém - - - 56 

7. Zala - - - 27 

8. Bács-Kiskun 178 - 139 58 

9. Békés - - - 10 

10. Csongrád 9 - - 4 

11. Hajdú-Bihar 66 16 6 27 

12. Pest 23 - 47 48 

13. Szabolcs-Szatmár-Bereg 64 180 - 80 

14. Borsod-Abaúj-Zemplén 4 2 7 30 

15. Heves - 14 - - 

16. Nógrád - 6 - - 

 Összesen 362 361 217 505 
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5. táblázat A lejtős területű megyék talajvédelemre szoruló mezőgazdasági területei 

(Stefanovits, 1992) 
 

Sorszám Megye Összes terület 

1000 ha 

Talajvédelemre szoruló 

terület, 1000 ha 

% 

1. Baranya 345 205 59 

2. Fehér 351 328 93 

3. Győr-Sopron 288 110 38 

4. Komárom-Esztergom 158 149 94 

5. Somogy 411 280 68 

6. Tolna 288 229 80 

7. Vas 221 198 89 

8. Veszprém 316 270 85 

9. Zala 201 152 76 

10. Pest 518 194 37 

11. Borsod-Abaúj-Zemplén 495 336 68 

12. Heves 267 163 61 

13. Nógrád 158 151 96 

 Összesen 4017 2765 69 

 

6..táblázat Szikes talajok területi kiterjedése Magyarországon és megyénként (1000 ha), 

(Szabolcs L, et al., 1969) 

 
Megye Szolon-

csák 

Szolon-

csák-

szolonyec 

Réti-

szolo- 

nyec 

Sztyeppe-

sedő réti 

szolonyec 

Szolonyeces réti  

talaj 

Ösz- 

sze- 

sen 

Baranya - - - - - - 

Bács-Kiskun 1,7 46,7 2,3 4,0 29,2 83,3 

Békés - - 34,6 44,7 74,4 153,7 

Borsod-A.-Z. - - 22,0 4,7 12,8 39,5 

Csongrád - 4,2 27,7 13,3 16,3 61,5 

Fejér - - 3,6 - 2,0 5,6 

Győr-M.-Sopron. 0,7 - 0,2 - - 0,9 

Hajdú-Bihar 0,1 0,3 110,1 53,1 21,2 184,8 

Heves - - 11 5,6 37,8 54,5 

Jász-Nagykun-Sz. - - 40,2 75,4 44,0 159,6 

Komárom - - - - - - 

Nógrád - - - - - - 

Pest 0,9 12,2 4,2 6,0 5,6 28,9 

Somogy - - - - - - 

Szabolcs-Sz.-Ber. 1,3 0,3 4,4 3,7 0,4 10,1 

Tolna - - - - - - 

Vas - - - - - - 

Veszprém - - - - - - 

Zala - - - - - - 

Ország összesen 4,7 63,7 260,4 210,5 243,7 783,0 

Ország 

összterületének  

(9303e. ha) %-ban 

0,1 0,7 2,8 2,3 2,6 8,4 

Ország 

mezőgazdasági 

területének (6484 

e. ha) %-ban 

0,1 1,0 4,0 3,2 3,8 12,1 

 

A fenti táblázatok alapján egy előzetes mérlegelést lehet végezni a heterogenitás területi 

mértekére. A talajképző tényezők elemzésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az emberi 
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tevékenység talajra gyakorolt hatását sem. Különösen intenzív ez a hatás az utolsó néhány 

száz évben. Ez az emberi tevékenység egyrészt a talajok termékenységének elősegítését, 

másrészt bizonyos területeken a talajtermékenység leromlását okozta. A 7. táblázatban 

felsorolt valamennyi talajképző tényező együtt fejtette ki hatását a Kárpát-medencében, és 

kölcsönhatásuk szabta meg az adott talaj megjelenési formáját, fizikai, kémiai és biológiai 

tulajdonságát.  

 

7. táblázat A különböző talajtényezők területi eloszlása ha-ban, amelyek meghatározzák az 

agroökológiai potenciált Magyarországon  (Várallyay, 1997) 

 

Az agroökológiai potenciált meghatározó talajtényezők  Teljes % 

 

1. Jégkori és alluviális üledék 3433430 37,7 

2. Lösz, löszszerű üledék 4374920 48,0 

3. Harmadlagos és régebbi üledékek 681440 7,5 

4. Nyirok 151660 1,7 

5. Mészkő, dolomit 238950 2,6 

6. Homokkő 11430 0,1 

7. Agyagpala, fillit 28530 0,3 

8. Gránit, porfirit 9740 0,1 

9. Andezit, riolit, bazalt 179350 2,0 

Talajreakció és karbonát státus 

1. Erősen savanyú talajok 1228930 13,5 

2. Gyengén savanyú talajok 3848550 42,2 

3. Meszes talajok (a felszíntől gyengülő pezsgés jellemző) 3493090 38,4 

4. Sóhatás alatt álló talajok, a felszíntől meszesek 385260 4,2 

5. Sóhatás alatt álló talajok, a felszíntől nem meszesek 153620 1,7 

Talajtextúra 

1. Homok 1437230 15,8 

2. Homokos vályog 875460 9,6 

3. Vályog 3932320 43,2 

4. Agyagos vályog 1692630 18,6 

5. Agyag 632840 6,9 

6. Szerves talajok (tőzeg, részben bomlott tőzeg) 117560 1,3 

7. Durva szemcsés  talajok (kavics, nem vagy részben mállott sziklák stb.) 421410 4,6 

Talaj- és vízgazdálkodási tulajdonságok 

1. Nagy szivárgási sebességgel, áteresztő képességgel és hidraulikus 

vezetőképességgel, kis szántóföldi vízkapacitással és nagyon gyenge víztartó 

képességgel jellemzett talajok 

957420 10,5 

2. Talaj nagy IR, HC, közepes FC, és gyenge WR tartalommal 1009910 11,1 

3. Talaj jó IR, P, HC; jó FC; és jó WR tartalommal 2264230 24,9 

4. Talaj közepes IR, P, HC; nagy FC, és jó WR tartalommal 1735640 19,1 

5. Talaj közepes IR, gyenge P, HC nagy FC; és nagy WR tartalommal 571080 6,2 

6. Kedvezőtlen vízgazdálkodású talaj, kis IR, nagyon kis P, HC és nagy WR 

tartalommal 

1349750 14,8 

7. Rendkívül kedvezőtlen vízgazdálkodású talaj, nagyon kicsi IR, rendkívül kicsi 

P, HC; és nagyon nagy WR tartalommal 

329210 3,6 

8. Talaj jó IR, P, HC és nagyon nagy FC tartalommal 117560 1,3 

9. Alacsonyan fekvő, rendkívüli nedvességtartalmú talajok 774650 8,5 
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Az agroökológiai potenciált meghatározó talajtényezők Teljes % 

Szerves-anyag tartalom (t ha
-1

) 

1. <  50 481750 5,3 

2.     50-100 191530 21,0 

3.    100-200 2596270 28,5 

4.    200-300 1923590 21,1 

5.    300-400 1887270 20,7 

6. > 500 305440 3,4 

Talajvastagság (tömör vagy kis mértékben aprózódott sziklák, kavics, cementált rétegek, 

tömörödött altalajok, tőzeg, laza homok, talajvíz által behatároltan stb.) 

1. <   20 cm 25780 0,3 

2.      20-40 cm 445260 4,9 

3.      40-70 cm 480310 5,3 

4.      70-100 cm 370630 4,0 

5. > 100 cm 7787470 85,5 

Teljes 9109450 100,0 

Tavak 95900  

Nádasok 98150  

Magyarország teljes területe 9303500  

 

IR:  beszivárgási sebesség 

P:   áteresztő képesség 

HC:  szivárgási tényező 

FC: szántóföldi vízkapacitás  

WR:  víztartó képesség 

A talajban lejátszódó folyamatok különböző ellentétpárokat alkotnak, amelyek egymással 

dinamikus egyensúlyban vannak térben és időben. Ezek az egyensúlyi folyamatok egyik vagy 

másik folyamatirányában eltolódhatnak, felerősödhetnek, időben periodikusan változhatnak. 

hosszabb, vagy rövidebb időszaki hatásuk lehet. Hatásuk szakaszos vagy állandó jellegű a 

háromdimenziós talajtér bármely téregységében. A legfontosabb folyamat párokat a 8. 

táblázatban Stefanovits et al, (1999) alapján soroljuk fel. 

 

8. táblázat Talajban ható folyamatpárok (Stefanovits et al, 1999) 

A szerves anyag felhalmozódása A szerves anyag elbomlása 

A talaj benedvesedése A talaj kiszáradása 

Kilúgzás Sófelhalmozódás 

Agyagosodás Agyagszétesés (podzolosodás) 

Agyagvándorlás Agyagkicsapódás 

Oxidáció Redukció 

Savanyodás Lúgosodás 

Szerkezetképződés Szerkezetromlás 

Talajerózió Talajborítás 
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Az alap talajképződést befolyásoló tényezők, és a folyamatosan változó talajfolyamatok a 

Kárpát-medencében az európai átlagtól sokkal összetettebb térbeli és időbeli heterogenitást 

eredményeztek az egyes talajképződmények kialakulásában, amely egy háromdimenziós 

mozaikos talaj variabilitást eredményezett Magyarország termőtalajaiban.  

Ez a mozaikos elhelyezkedés napjainkban kis tájak szintjén, illetve bizonyos részeken, a kis 

tájakon belül is résztájegységeken jól feltárt. A nagy pontosságú, nagy részletességű digitális 

állományú talajinformációs rendszer kialakításával, a magyar talajtani szakterület máig adós 

maradt. A közeljövő egyik legnagyobb feladata, ennek a talajinformációs rendszernek a 

szakszerű, hatékony kialakítása. 

 

Domborzat 

 

A pontos domborzati adatbázis, mint a környezet igen fontos tulajdonsága valamennyi 

precíziós gazdálkodást folytató vállalkozásban nélkülözhetetlen alapinformáció. Meghatározó 

a talajok kialakulása szempontjából, alapvetően módosíthatja a vízgazdálkodási és a tápanyag 

szolgáltatási viszonyokat, a mikroklímát. Térbeli variábilítása nagy felbontás mellett az egyik 

legnagyobb, a termés nagyságát és minőségét meghatározó szántóföldi körülmények között. 

A számítógéppel előállított Digitális Domborzati Modell (DDM) a terep jellegzetes 

tulajdonságait írja le. 

Legáltalánosabb DDM-ek: 

A domborzat leírására legáltalánosabban használt adatstruktúra a négyzet alakú rácsháló 

(grid), mivel a számítógépes alkalmazás szempontjából ez a legkönnyebben előállítható, 

viszonylag hatékony megoldás. Mindamellett számos hátránya is van, mert a térbeli 

anomáliákat (pl. hirtelen kiemelkedés vagy besüllyedés) a rácsmérettől függően csak hibával 

tudja leírni, illetve tömörítés nélkül nagy az adattárolási igénye. Elsősorban agrohidrológiai 

alkalmazásoknál, a hirtelen térbeli változások ismeretének hiányában, ez a hiba meghatározó 

lehet. A viszonylag egyszerű előállítás miatt azonban a termést térképező szoftverek is 

általánosan használják. Szintén széles körben elterjedt a raszteres DDM-ek használata, 

annyira, hogy gyakran keverik a gyakorlatban a két modellt. A rács alapú DDM-ek esetében 

információink csak a rácspontokra vannak, míg a raszter modell sor/oszlop felbontásban a 

teljes vizsgálati felületet folyamatosan lefedi. A szabályos rácshálóból viszonylag könnyen 

lehet képezni szabályos rasztert, amely szabályos négyzetlapokkal (digitális képegységekkel) 

fedi le a területet. Erre a modellre a térinformatikai technológia tárgyalása során részletesen 

kitérünk, hiszen a domborzat modellezés a térinformatika fontos szakterülete. A két modell 
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átalakítása során figyelemmel kell lenni az azonos rácsméretre, illetve hogy a rácsértékek a 

csomópontokra (pl. Arc/View) vagy képegység középre (pl. IDRISI) adottak, mivel eltérő 

modell eredményt kapunk (3. ábra). 

 

 

3. ábra Digitális raszteres DDM és az ezt leíró fizikai szám mátrix sor és oszlop értékei 

 

A véletlenszerű háromszögelési hálózat (TIN) modell egy lényeges alternatívája a szabályos 

raszter DTM-nek és ezért adaptálták számos GIS-szoftverbe és automatikus térképszerkesztő 

-szintvonalszerkesztő programcsomagba. A véletlenszerű háromszögelési hálózatok (TIN) a 
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tér változásait plasztikusabban tudják követni, viszont probléma lehet az eredményrétegek 

integrálása szabályos raszteres rétegekkel. Egy TIN modellben a mintapontok egyenesekkel 

vannak összekötve úgy, hogy háromszögek keletkezzenek. Minden háromszög belsejében a 

felületet általában egy síkkal állítjuk elő (4. ábra).  

 

4. ábra Véletlenszerű háromszögeléssel előállított DDM 

 

A modellben a csomópontok, a csomópontokba futó határoló élek, és a Delaunay féle 

háromszögek kerülnek adattárolásra. A DDM előállításához a TIN modellek a szintvonalak 

töréspontjait, magassági pontokat, törésvonalakat, állandó vízfolyások, víznyelők és állóvizek 

adatait használják. Meg kell határozni a vizsgálati terület határait és azokat a területrészeket, 

ahol nincsenek magassági adataink. Így a határokon túli területekre és a térbeli „lyukakra” 

nem végzünk modellezést. Ha ezeket nem adjuk meg a modell számára akkor az, hibásan 

automatikusan figyelembe venné ezen térrészeket. Azáltal, hogy háromszögeket használunk, 

biztosítjuk, hogy a mozaikszerű felület minden darabja illeszkedni fog a szomszédos 

darabokhoz - a felület pedig folytonos lesz - miután mindegyik háromszög felületét 

meghatározzák a három sarokpont magasságai. A véletlenszerű háromszögelési eljárással 

készült modellek (TIN) előnye, hogy a rácshálós alkalmazással szemben a tér szélsőséges 

irányváltoztatásait kisebb hibával tudják követni. A TIN modell egyszerűsége és 

gazdaságossága miatt vonzó (pl. Winchester-kapacitás), ráadásul a terep bizonyos típusai 

nagyon célszerűen sík oldalakkal háromszögekre oszthatók. A rácshálók mellett a TIN-

modellek is jól alkalmazhatóak speciális feladatok pl. mezőgazdasági mikro vízgyűjtő-

hálózatok meghatározására.  
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A domborzatárnyékolás a hagyományos földrajzi ábrázolás technikában is használt. A 

Peucker féle elemzés során alapértéken horizontális (azimut) 135-os a vertikális (zenit) 45 

szög alatt szimulált napsütés reflektancia értékeit  mutatja és nem állítható (5. ábra). 

 

 

5. ábra A természetes fényviszonyok szimulálására alkalmas domborzatárnyékolás 

(szürkeskálán megjelenített relatív reflektancia értékei) technikával előállított DDM 

 

A Lambert féle reflektancia vizsgálat során egy ideális felületet tételezünk fel, amely az 

összes beeső fényt visszaveri és ebben az esetben bármely vizsgálati szög beállítható. A 

Lommer-Siegel törvény alapján végzett vizsgálat esetenként a Lambert féle elemzésnél jobb 

képet ad és ötvözi az előző kettő elemzés lehetőségeit. A domborzat árnyékolási technikák a 

2D plasztikussá tételével, elsősorban ökológiai célú albedó érték vizsgálatok során adnak jól 

hasznosítható eredményt (Horn, 1982). A tájképtervezés mellett, a fényigényes 

gyümölcskultúrák telepítéséhez szintén fontos információkat gyűjthetünk alkalmazásával 

 

A újabb térinformatikai rendszerek szinte kivétel nélkül kínálnak a felhasználónak 

domborzathoz vagy térben folyamatos egyéb jelenségekhez kapcsolódó elemzési lehetőséget. 

A legáltalánosabb DDM elemzési lehetőségek az alábbiak:  

 profil, domborzati metszet készítés 

 szintvonal létrehozása és elemzése 

 lejtés és aspektus vizsgálat 

 convex, conkáv nyereg, völgy leválogatás 

 domborzat árnyékolás, fényvisszaverődési elemzés 
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 vizuális elemzés (drótvázas illetve raszteres képi fedés) térbeli forgatási és „lerepülési” 

lehetőség,  

 adott pontmagasságból képzett sík feletti területek un. láthatósági vizsgálat 

 vízgyűjtők leválogatása (network), illetve vízgyűjtő kezelési lehetőségek 

 ellenállási és terjedési vizsgálatok 

 modell típusok átalakítása, TIN/GRID konverziót 

 

DDM adatforrások és előállításuk 

Hagyományosan a legelterjedtebb elsődleges (közvetlen) adatgyűjtés, a geodéziai automatikus 

totál mérőállomások segítségével végzett földi háromszögelés. A lézeres távolságmérésen 

alapuló, teljesen digitális koordináta adatgyűjtést végző készülék, általában CAD alapú 

műszaki mérnöki feldolgozó szoftver segítségével automatizáltan állít elő DDM-et. 

Hagyományos térképek nyomtatott szintvonalainak átalakítása során a térképek nyomtatására 

használt lemezeket szkennelik az eredmény rasztert vektorizálják és szerkesztik, a 

szintvonalakhoz digitálisan a magassági értékeket hozzárendelik végül, a szintvonalak 

adataiból valamennyi rácspont magasságát interpolálják (pl. egy D algoritmus segítségével az 

Arc/Info-SCAN modulban) 

Fotogrammetria segítségével, ahol a légi és űrfelvételek alapján automatikusan digitális 

munkaállomás számolja nagyszámú pontnak a parallaxis növekményeit. A digitális vagy 

szkennelt légi vagy űrfelvételekből történő előállítására zavarólag hatnak a sima területek, 

különösen a tavak, továbbá olyan esetek, amikor az alapfelületet valami (épület, fák) zavarja 

elhomályosítja. 

Radar technika során az aktív radar sugarakat kibocsátó repülő méri a kibocsátás és 

visszaverődés idejét a mérési adatokat a repülő repülés közbeni mozgásával korrigálni kell.  

Lézer technika során az előző eljáráshoz hasonlóan az aktívan kibocsátott lézersugarak 

visszatérési idejéből számolják a domborzati értékeket, amelyet egy relatív szürkeségi skálára 

normalizálnak (6. ábra). 

 

6. ábra A lézeres letapogatással készült DDM (forrás: EUROSENSE) 
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Ez a technika a ma elérhető egyik legpontosabb DDM (0.1 m) megalkotását teszi lehetővé 

terepi körülmények között. A fenti ábrán látható, hogy a növényzet letapogatása mellett a 

nagyfeszültségű vezeték drótjainak térbeli meghatározása is megoldható. 

DGPS globális helymeghatározás révén, amely a precíziós gazdálkodás alaptechnikája szinte 

időveszteség nélkül folyamatosan mérhetjük térbeli helyzetünket.. A technikai megoldásra 

más fejezetekben részletesen kitérünk. 

 

Magyarországon számos domborzati adatállomány megtalálható, azonban jelenleg olyan 

digitális adatállomány, amely precíziós gazdálkodás számára fontos M 1: 10 000 

méretarányban készült volna jelenleg nincs, viszont számos országos projekt folyik amely ezt 

a hiányt remélhetőleg 1-2 éven belül pótolja. A jelenleg elérhető adatok kapcsán a témánk 

szempontjából a legfontosabbra térnénk ki. Magyar Honvédség Térképészeti Hivatalában 

hozzáférhetőek az ország területéről EOV vetületi rendszerű EOTR 1:100 000-es méretarányú 

digitális magassági adatok 50 m x 50 m-es, ill. 10 m x 10 m-es rácstávolságú szelvényekre 

vonatkozó értékekkel. Az adatállományról elmondható, hogy 5 m-es szintvonalak 

digitalizálásával készült rácsháló. A 10 m x 10 m-es rácstávolságú magassági értékeket az 50 

m-es rácstávolságú magassági értékekből lettek interpolálva, tehát további alapinformációt 

nem tartalmaznak. Az adatállomány elsősorban regionális feladatok elemzését támogatja 

megfelelően, precíziós mezőgazdasági célokra domvidéken is korlátozottan alkalmas.  

Légifelvételek alapján készült fotótérképek a Magyar Honvédség Térképészeti Hivatalánál 

(MH TÉHI) találhatóak meg. Ezek hagyományos papírtérképek, amelynek szkennelését a 

Térképészeti Hivatal vállalja. A papírtérképek állapota meglehetősen karcos, poros. A 

tapasztalataink szerint a mintaállományok 400-500 dpi-vel beszkennelt állományai megfelelő-

e a további elemzés számára. A fotótérképek egy része alacsony repülésből származik. Ez 

fekete-fehér légifelvétel, melyekről 50 x 60 cm-es nagyítások készíthetőek el. A kép 

méretaránya 1:30000-hez és hatszoros nagyítás készíthető hagyományos fotózási 

technikákkal. Magas repülésből származó fekete-fehér légifelvételek 1981-ből szintén 

elérhetőek, ahol a méretarány 1:60-80000-szeres és hatszoros nagyítás lehetséges. 

Magyarország területére kb. 10 évenként készült teljes légifotózás, tehát 1950, 1960, 1980 és 

1990 környékén ±1 éves eltéréssel az ország teljes területét 1:25000-es méretarányú 

fotótérképekkel fedték le. Ezek a hagyományos papírtérképek a Magyar Honvédség 

Térképészeti Hivatalában hozzáférhetőek és róluk másolatok készíthetőek. 
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Az 1999-es Magyar Topográfiai Program(MTP) meghatározza a Digitális Topográfiai 

Adatbázis (DITAB)-hoz kapcsolódó magassági adatbázisokat és megadja a Digitális 

Domborzat Modell (DDM) létrehozásának és ellenőrzésének szempontjait. A DITAB kapcsán 

három különböző típusú magassági adatrendszert különböztetünk meg: 

DDM: Digitális Domborzati Modell, amely a terep (talaj) fizikai felszínét meghatározott 

rendszer szerint elhelyezkedő diszkrét pontokban megadott magasságok segítségével 

határozza meg. 

DFM: Digitális Felszín Modell, amely a terep és a tereptárgyak felülről látható felszínét írja 

le, figyelembe véve a földhasználat módját 

DSZM: Digitális Szintvonal modell, amely a fizikai terepfelszínt szintvonalak segítségével 

határozza meg. 

Sajnos az országos DDM elkészítése nagyon az elején tart, viszont a tervezett technika rövid 

ismertetése hasznos lehet mindazoknak akik saját GPS és vásárolt digitális adataik alapján 

készítik és folyamatosan karbantartják művelt területeik domborzati adatait. A DDM 

horizontális felbontása az MTP értelmében 5 méter vertikális értelemben deciméter élességű 

lesz (Iván, et al., 2000). 

Első lépésben a vektorizált szintvonalak, magassági pontok, vízfolyások és állóvizek 

vízmérce adatainak felhasználásával készül el egy alap DDM. Ezt tovább kell finomítani 

vízrajzi adatokkal pl. egy helyi vízgyűjtő, halastó stb. domborzati adatait „beégetjük” az alap 

DDM-be. Magyarországon a művelt területek jelentős része üzemi, társulati csatornákkal 

töltésekkel, mesterséges árkokkal vagy egyéb térbeli töréssel szabdalt. Ezeket az interpolációs 

algoritmusok nem ismerik. Ezeket a törésvonalakat térbeli kiterjedésükkel a TIN modellbe 

visszük, majd a DDM rácsba interpoláljuk. A DFM adatok feltöltésére a 

sztereofotogrammetriai (lásd. Légifenyképezés), lézer és radar alapú módszerek 

alkalmazhatóak. A művelés tereprendezés során megváltozó adatok hasonló módszerrel 

aktualizálhatóak.  

Mivel a DDM a térbeli vizsgálatok eredményeit alapvetően befolyásolhatja, ezért saját 

vizsgálataim alapján ezt részletesebben is bemutatjuk. 

Fontos tudnia a felhasználónak, hogy az adatgyűjtés pontossága, a választott modell típusa és 

a vizsgálati cél alapvetően eltérő eredményt adhat ugyanazon terület elemzése során is. 

A 80'-as években folyó meliorációs munkák tapasztalatai azt mutatták, hogy Alföldi 

körülmények között a mérési hiba 0.2 m-t nem haladhatja meg. Ezt elsősorban 

vízgazdálkodási és talajtani okok indokolják, mivel a magassági adatok sok helyen nem 

haladják meg 3 m-es különbséget. A mikrodomborzat nagy hatással van a magyarországi 
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talajok mozaikosságának kialakulására és fenntartására. A domborzat átalakítása csak nagyon 

korlátozottan lehetséges és, ha csak nem kifejezetten talajvédelmi célú beavatkozásról van szó 

nem is ajánlott, viszont így részletes ismerete az egész gazdálkodás kimenetét 

meghatározhatja. Példának a Westsik Vilmos féle tartam kísérlet domborzati elemzésének 

eredményét említhetnénk. A tartamkísérlet részletes leírását és homokjavító vetésforgókkal 

végzett eredményeinek elemzését Lazányi, (1994) tette közé. 

A Nyíregyháza mellett fekvő 17 ha-os területet 20x20 m-es rácshálóban területszintezéssel 

mértük fel és számítottuk EOV vetületben Balti feletti magassági értékekre (Tamás, 1999). A 

szabályos rácsháló számos összehasonlító interpolációs eljárás lefuttatását tette lehetővé (7. 

ábra). 

 
7. ábra Azonos adatbázisból különböző interpolációs technikákkal előállított domborzati 

modell 

 

Az interpolációs eljárások lehetőségeire és buktatóira még egy hasonló természetű jelenség, a 

tápanyag gazdálkodás kapcsán részletesen rámutatunk. Annyi azonban a fenti ábrán is látható, 

hogy a két szélső megoldás egy durva trendfelület (Pollynomial Regression) és egy optimális 

interpolációként emlegetett krigelés között ugyanabból az adatbázisból kiindulva különböző, 

de az adott vizsgálati kritériumok között külön-külön helyes folytonos felszíneket lehet 
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előállítani pontszerű szabályos vagy szabálytalanul szétszórt (randomizált) mérési adatok 

alapján. A térbeli becslést alapvetően meghatározza a minták egymáshoz és a teljes vizsgálati 

térhez viszonyított térbeli pozíciója, amelyek hatását variogram elemzésekkel lehet 

megállapítani. A 8. ábra esetében a rácstávolság és a felmérési pontok egybe estek. 

 

 

8. ábra Kritikus pontok a krigelési (felső) ábra és a legközelebbi szomszédos pontok (alsó 

ábra) alapján készült DDM-en 

 

A krigelés jelen esetben simító hatású volt (közelítő interpolátor), míg a legközelebbi 

szomszédos pontok esetében egzakt interpolátor, amely valamennyi mérési pontot 

értékhelyesen visszaadott. A felső ábrarészen a domborzat általános karaktere globálisan 

nagyon jól értelmezhető, míg az alsó ábra részen a lokális kiúgró szélsőértékek helyei 

határozhatóak meg könnyebben. Az első eljárás nagyobb táblarészekre kiterjedő jelenségek, 

pl. összefolyási viszonyok, eróziós vizsgálatok esetében hatékonyabb a második eljárás 

lokális térben kevésbé migráló jelenségek megértését, pl. nehézfém szennyezés teszi 

könnyebbé. Mindkét eljárás esetében azonban jól értelmezhetőek és térben lehatárolhatóak 

azok a pontok, amelyek kritikusak a jelenség térbeli természetének megértése szempontjából. 

Ezek azok a területrészek, ahol relatíve kis távolságon belül igen gyors növekedés vagy 

csökkenés, illetve értékváltás következik be. Domborzat esetében ez a nyergek, völgyek 



 24 

hátak, természetes vagy mesterséges domborzati törésvonalak helyei. Ezeket a térrészeket 

mindig különös gonddal kell elemezni. A leggyorsabb elemzési lehetőséget az elkészült DDM 

felszín első deriváltjának térbeli elemzésével kapjuk, ahol azok a területek kapnak hangsúlyos 

értéket, amelyek éppen le akarunk határolni. Könnyen belátható, hogy egy völgyfenék vagy 

csúcs másodfokú (parabola) görbével gyorsan leképezhető. Az előjelváltás, azaz a szélsőérték 

az elsőfokú derivált esetében itt 0 értéket vesz fel, míg az így kapott egyenes iránytangens 

értéke a lejtés vagy emelkedés intenzitását fejezi ki. Összetettebb domborzati felszínek pl. 

harmadfokú függvényekkel leírható domborzat részeket további deriválással határolhatunk le 

az inflexiós pontok pontos meghatározásához. Érdemes digitális környezetben többféle 

modellel kísérletezni, hogy a legelfogadhatóbb eredményt kapjuk. Gyakorlatban ez 

legtöbbször a mintavételezési és monitoring stratégiánk átértékelését jelenti, amely a 

termőhelyhez igazodó egyre precízebb technológiát eredményez. A 9. ábrán a Westsik- féle 

terület deriválása eljárásával kialakított mintavételi térképét mutatjuk be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ábra DDM elemzés alapján készült javasolt mintavételi sűrűség 

 

Az fenti ábrán a kör nagysága értékarányos. Az alapadatbázisból az osztálykategóriák 

megadása révén a homogénnak feltételezett területrészek már ilyen módon lehatárolhatóak 

 A DDM technikák fejlesztési irányai 

A DDM - ek elterjedésében nagy szerepe volt annak, hogy az Egyesült Államok nagy 

részének lefedését az USA Földtani Szolgálata (USGS) már a korábbi évtizedekben elvégezte. 

A domborzat alapvetően 3 dimenziós jelenség. Ezen a területen is jelentős fejlesztések 

várhatóak, így röviden a főbb kutatási irányokat tekintjük át. 

A háromdimenziós földrajzi információs rendszerek gyökerei a többdimenziós geológiai 

modellezéshez és a kétdimenziós térinformatikai rendszerekhez nyúlnak vissza. A 

háromdimenziós térinformatika így elsősorban a földtudományok művelése területén jelentős 

(Raper, 1989; Turner, 1991). Így az alkalmazások elsősorban a geológia, az ásványkutatás és 

a 3 dimenziós környezeti modellezés (szennyezés-terjedési vizsgálatok) terjedtek el. A 

Több minta vétel 

szükséges Kevesebb mintavétel 

szükséges 
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hagyományos 2 dimenziós térképezés a felszíni jelenségek leírására alkalmas, habár 

vizualizáció szempontjából széles körben elterjedt a 2,5 dimenzió, ahol a 2 dimenziót egy 

matematikai felszínnel írják le. A fő problémája ennek a modellnek, hogy a térfogati jellegű 

adatstruktúrát nem tudta leírni. A földtudományokban ilyen térfogati probléma a geológiai 

valóság, vagy egy talajréteg leírása során gyakran jelentkezik. Raper (1989) ezeket a 

meghatározó geológiai jelenségeket geo-objektumoknak nevezi. A valós 3 dimenziós 

térinformatika rendkívül számítógépes erőforrás-igényű, elsősorban a grafikus megjelenítés és 

a geo-objektumok térbeli kapcsolatrendszerének megfelelő leírása miatt. A legtöbb térfogat 

modellezés a határoló felszínek leírására és a két felszín összekapcsolására törekszik. A 

szilárd térfogat modellezési technikák egyszerű poligonok és páros lineáris interpoláció 

segítségével (Mallet, 1991) vagy komplex 3D rács létrehozásával (Belcher és Paradis, 1991), 

illetve voxelek segítségével és szilárdtest modellezésen alapuló matematikai funkció alapján 

(Fisher és Wales, 1991) írják le a térbeliséget. A legtöbb módszert térfogati vagy felszíni 

eljárások közé sorolhatjuk be. A legtöbb kereskedelmi 3D térinformatikai rendszer a térfogat 

hozzárendelését voxelek segítségével határozza meg. (Volumetric pixel elements). Ezek a 

voxel alkalmazások a 8 - Fa és ezek variációi, geo-cellular modell, 3D rács és izofelszín. A 

voxeleket egy 3 dimenziós pixelként lehet elképzelni, amely megfelel a szabályos 4-fa 

elrendezés 3 dimenziós bináris adatkiterjesztésének. (Sammeth, 1990). A sok fa modellek 

további komplex geometriák leírását teszik lehetővé, az évek és vertex pontok tárolásával. A 

voxel modellek fő előnye, hogy a 3 dimenziós térfogaton belüli szakadatok heterogenitását 

viszonylag könnyű leírni, viszont rendkívül adattárolás és számítógép - igényű modellek. Még 

komplexebb voxel modellezés esetében pl. a 3 dimenziós rácsok és izofelszínek 

kombinációjával minden voxel 8 csomóponton keresztül képes leírni a 3 dimenziós 

ortogonális rács sűrűségét, az izofelszínek (3 dimenziós szintvonalak) segítségével 

számíthatjuk ki a rácspontok értékeit. Az eredmény egy hagymalevélhez hasonló 

modellszerkezet lesz, ahol az egyes rétegeket grafikusan kezelhetjük, elemezve a modell 

belsejét. A geo-cellular modellek a voxel modellezés további variációit jelentik, ahol a 

komplex és nem folytonos rácsmodellt a rácsfelszínek segítségével úgy írják le, hogy 

lehetőség van a voxelek geometriájának és térbeli eloszlásának a módosítására is. (Denver és 

Phillips, 1990). 
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Termesztéstechnológia 

 

Egy növénykultúra termésének nagysága genetikai, ökológiai és technológiai tényezők 

együttesének hatása, amely táblán belül is jelentősen variálódhat a mikro termőhelyi 

viszonyok függvényében. Számos tudományos kutatás született az egyes tényezők 

növénytermesztési hatásának elemzésére, amelyekből a precíziós gazdálkodás szempontjából 

fontosabb eredményeket tekintjük át a gabonanövények példáján a teljesség igénye nélkül. A 

különböző növénytermesztési tényezők együtthatását az 1960-as évek kutatási eredményei 

alapján, Magyarországon elsőnek Győrffy (1976) ismertette. A többtényezős kísérlet 

eredményei jól bizonyítják, hogy legnagyobb a termésnövekedés akkor, ha a legfontosabb 

növénytermesztési tényezők mindegyike optimumban van.  

A kukorica termése sekélyművelésben, trágyázás nélkül, kis növényszámnál, 

szabadlevirágzású fajtával, rossz ápolásban 1.758 t/ha volt, ugyanakkor ennek a kezelésnek a 

fordítottjában, tehát mélyművelésben, műtrágyázva, nagyobb növényszámnál, hibrid 

vetőmaggal, jó ápolással, az előzőnek több, mint négyszerese, 7.534 t/ha volt. Az egyes 

tényezők a termésnövekedéshez a következő arányban járultak hozzá: trágyázás 27-, fajta 26-, 

ápolás 24-, növényszám 20-, és a mélyművelés 3%-ban. Győrffy 1956-ból származó 

tartamkísérlet vak-kísérleteinek adatait Sarkadi Jánossal állította be. Kísérleteikben akár 

trágyázási, akár vetésforgó, akár növényszám kísérletekről legyen szó, igyekeztek "homogén 

területeket" kiválasztani. A gyakorlat azt mutatja, hogy ez nagyon ritkán sikerül, ha sikerül 

akkor viszont az a jellemző, hogy kicsi a reprezentációs ereje, mert a valóságban a táblák csak 

látszatra homogének, de nem a valóságban. A kísérlet az általuk kialakított folyamatos 

növényszám módszerével került beállításra. A növényszám hektáronként 20.000-től 120.000-

ig változott. Két ismétlés mikrodomborzata szerint kb. 50-100 cm-rel mélyebb fekvésbe 

került. A vékonyabb humuszrétegű területén 40.000 után már a termés határozottan csökken. 

Míg a humuszban vastagabb területen 60.000-nél eléri a maximális termést, de egészen 

120.000-ig nincs csökkenés. Szintén megállapítja, hogy a 70'-es években, a Tamási Állami 

Gazdaságban végzett kukorica növényszám kísérletében a domborzat függvényében a 

domborzat alján a növényszám-optimum 80-100 ezer között változott, a tábla viszonylag 

egyenletes felső részén 60-80 ezer, a lejtős részén 40-50 ezer volt (Győrffy, 1999). 

 

Győrffy (1979) kimutatta, hogy a kukoricahibridek növényszám optimuma, az ötvenes 

években hektáronként 35-40 ezer, a hatvanas években 50 ezer és a hetvenes években 55-60 
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ezer volt. Megállapította, hogy az optimális növényszám függ a vetendő hibridtől, a táj 

csapadékviszonyától, a talaj vízgazdálkodástól és a tápanyagellátás szintjétől.  

Bajai (1966), Nunez és Kampraht (1969), Pintér et al. (1981, 1983) összefüggést mutattak ki 

a kukorica termése, és a tenyészterület különféle nagysága között. Számos kölcsönhatásban 

lévő tényező (talajművelés, trágyázás, öntözés) hatással lehet a hibridek növényszám-

reakciójára. Újabb kutatási eredmények arra is rávilágítottak, hogy a hibridek optimális 

tőszáma nemcsak a fajta tenyészidejének hosszától, hanem a genotípustól is függ (Allison 

1969, Bunting 1971, Nagy és Bodnár 1986, Sárvári 1988, Berzsenyi et al. 1994, Széll 1994, 

Nagy (1995). Berzsenyi (1992), Dang (1992), illetve Dang és Berzsenyi (1993) martonvásári 

kutatásai szignifikáns növényszám interakciókat mutattak ki. Az évjárat hatását vizsgálva 

megállapították, hogy a csapadékos években a szárazanyag-produkció csökkenése a 

növényszám növekedésekor nagyobb arányú a trágya nélküli kezelésben. Trágyázás nélkül a 

kukorica szemtermése a csapadékos években 60.000 tő/ha növényszám fölött csökkent 

szignifikánsan. Száraz évjáratban viszont a tőszám növelése már 30.000 tő/ha-tól számítva 

sem eredményezett termésnövekedést. Külföldi kutatók közül Holliday (1960) kutatásai 

igazolták, hogy a termés és a növényszám között alapvető biológiai összefüggés van. Azoknál 

a növényeknél, ahol a gazdaságilag hasznos termést a növény reproduktív részei (szemtermés) 

szolgáltatják, a termés és a növényszám összefüggése parabola függvénnyel jellemezhető. 

Ebbe a csoportba tartozik a kukorica. Amennyiben a hasznos termést a növény vegetatív 

részei adják, az összefüggés aszimptotikus (telítődései) függvénnyel írható le. 

 

A műtrágyázás döntő hatását a kukoricahibridek termésére Berzsenyi (1993) összefoglaló 

munkája mutatja be a martonvásári tartamkísérletek utóbbi húsz kutatási eredményei alapján. 

A szignifikáns interakciók közül azok voltak a legjelentősebbek, amelyek környezeti 

hatásokat is magukba foglaltak. Az agrotechnikai tényezők közül a tápanyagellátás és 

trágyázás központi szerepet játszik a termesztéstechnológiákban más technológiai elemmel 

kapcsolatos interaktív hatásai miatt. A trágyázás az egyik kritikus technológiai elem a 

búzatermesztésben. A legnagyobb problémát a búza tápanyagellátásában a 

tápanyagmennyiség pontos meghatározása jelenti, a rendkívül sok, a tápanyagfelvételt és 

igényt közvetlenül és közvetve befolyásoló, módosított tényező hatása miatt ( Láng, 1974; 

Ruzsányi, 1975; Bocz, 1976; Golceva, 1977; Remeszló, 1979; Fedoszjev et al., 1979; Eccles 

 Devan, 1980; Koltay és Balla, 1982; Jolánkai, 1982; Harmati, 1975; Pepó, 1995). 

Különböző tápanyagellátottságú területek talajának N, P, és K tartalmának alakulását 

vizsgálta Pakurár et al. (1999a) tartamkísérletben a felső 200 cm-es rétegben és 
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megállapította, hogy a 16évig tartó eltérő műtrágyázás hatására lényegesen megváltozott a 

talaj tápanyagtartalma a vizsgálat teljes mélységében. 

 

Az öntözés a kukoricatermelés biztonságához az ország egyes részein a jövőben mindinkább 

nélkülözhetetlen lesz (Szőke, Molnár 1977, Petrasovits, 1969). Számos kutató megállapította, 

hogy a műtrágyák és a talajok tápanyagainak hasznosulása optimális talajnedvesség esetén 

kedvezőbb, mint száraz viszonyok között.  

A kukoricatermesztésben a vízellátás és a műtrágyázás meghatározó szerepet tölt be, 

különösen aszályos évjáratban jelentős a tényezők interakciója (Bocz, 1978, Debreczeni és 

Debreczeniné, 1983). A trágyázás és az öntözés együttes hatása a trágyahatást 3-4 szeresére, 

az öntözéshatást másfélszeresére növelheti (Ruzsányi, 1993). A kiváló termőképességű 

hibridek termésbiztonsága csak megfelelő vízellátottsági értéktől érvényesül, és rendkívül 

fontos a szakszerű tápanyag-ellátottság is (Nagy, 1992). 

Nagy (1995) részletesen elemezte Debrecen térségében a talajművelés, az öntözés, a 

növényszám és a műtrágyázás együttes hatását, a hatások számszerűsítését, a variancia 

komponensek felbomlásának módszerével. A modell megalkotása során az évjáratoktól 

független hatásokat, illetve kölcsönhatásokat határozta meg, és csak a minden évben érvényes 

összefüggéseket vizsgálta.  

Az öt év során a kísérlet főátlaga 8.159 t/ha kukorica volt. Ehhez viszonyította a 

kezelésátlagokat. A talajművelés hatása 560 kg/ha. Ez azt jelentette, ha a hat év során 

következetesen őszi szántást alkalmazott, évente hektáronként 560 kg-mal nőtt a termés. 

Szántás nélküli talajelőkészítést alkalmazva, ugyanennyivel (560 kg/ha) csökkent a termés. A 

két talajművelés közötti különbség 1120 kg/ha. Kritikus aszályos évben a 

terméseredményekben is mérhető módon mutatkozott meg a tavaszi szántás hátránya. A 

tavaszi szántással nem csak a kukorica csírázásához és egyenletes keléséhez nem lehetett a jó 

magágyat biztosítani, hanem a talajelőkészítéssel okozott vízveszteség a kritikus nyári 

időszakban gátolta a növényállomány egyöntetű fejlődését is (Nagy, 1996). 

 

Kísérleteiben az öntözés hatása 869 kg/ha. Öntözés nélkül ennyivel volt kevesebb a termés. 

Öntözést alkalmazva a terméstöbblet 869 kg/ha. Az öntözés és a talajművelés szignifikancia 

szintje egyaránt 0,1%, vagyis a hatások nagy biztonsággal bizonyítottak.  

A növényszám hatása 183 kg/ha. Az öt év során a nagyobb termések kialakulásához az 

alacsonyabb tőszám (60.000 növény/ha) kedvezett. A 80.000 növény/ha-on termesztett 

kukoricánál terméskieséssel kell számolni. Ennek oka az analízisbe vont évek aszályos 
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jellege. Ilyen esztendőben kockázatos nagy tőszámot alkalmazni. A növényszám 4,8%-on volt 

szignifikáns. 

Kísérleti eredmények alapján megállapítható, hogy az öntözés, és a műtrágyázás pozitív 

kölcsönhatásban van egymással, és vizsgálataink szerint, ez 0,1%-nál kisebb szignifikancia 

szinten igaz. A pozitív kölcsönhatás azt jelenti, hogy mindkét tényező azonos irányú 

változtatása erősíti egymást, pozitív értéket ad, míg ellentétes irányú változtatása gyengíti a 

meglévő hatásokat, és végül negatív értékeket eredményez.  

Az őszi búza sütőipari minőségét a biológiai, ökológiai és agrotechnikai elemek egyedileg és 

interaktív módon egyaránt meghatározzák Pepó, (1999) tartamkísérletei ( Debrecen, 1987-

1995) azt bizonyították, hogy erőteljes kölcsönhatások állapíthatók meg az évjárat, genotípus 

és trágyázás között az őszi búza minőségének vonatkozásában. A genetikailag kedvezőbb 

minőségű fajta (GK Öthalom) minőségstabilitása jobb volt, mint a genetikailag kedvezőbb 

tulajdonságokkal jellemezhető fajtáé (GK Zombor). 

Győrffy (1986 és Berzsenyi (1993) szerint, a növénytermesztés során egyetlen tényező 

növelésével, vagy csökkentésével nem tudjuk a legkedvezőbb eredményt elérni. A termesztési 

beavatkozások tehát egymástól nem függetlenek. A gazdaságos termesztés érdekében az 

egyik tényező önkéntes megváltoztatása maga után kell, hogy vonja a másik tényező 

megváltoztatását, máskülönben a harmónia felborul, és a kölcsönhatások miatt kedvezőtlen 

eredményt kapunk (Nagy, 1995).  

A precíziós gazdálkodás során a szabatos szabadföldi kísérletekben megállapított 

törvényszerűségeket ezen hatások térbeli összefüggéseiként kell a termelőnek értelmezni. Ez 

egyrészt a táblaszintű gazdálkodáshoz képest nehezíti az összefüggések feltárását, hiszen itt 

abból a belátható feltevésből indulunk ki, hogy a mezőgazdasági kezelések hatásainak 

varianciája távolsággal együtt növekszik. Előnyként lehet említeni, hogy ebben a 

megközelítésben a termőhelyi környezet, mint térbeli környezeti rendszer, számos hatásra 

megfelelőbb választ adó modell. Természetesen itt sok függ az alapadatok megbízhatóságától, 

az alkalmazott elemzési eljárásoktól és a térbeli felbontástól. 



 30 

Precíziós mezőgazdaság információ technológiai alapjai 

 

Globális helymeghatározás - GPS rendszer 

 

A térinformatikai és mezőgazdasági rendszerek egyaránt igénylik a gyors és hatékony 

adatgyűjtési rendszert, mely képes automatizált adatfeldolgozásra és output adatai közvetlenül 

integrálhatóak a döntéstámogatási modellekbe. A hagyományos adatgyűjtési eljárások mellett 

a műholdas helymeghatározási rendszerek, és ezek közül a polgári alkalmazásban legtöbbet 

használt Global Positioning System - GPS rendszerek - a 90-es évektől rohamosan terjednek, 

és gyakorlatilag a precíziós mezőgazdálkodás nélkülözhetetlen helyzet meghatározó 

eszközévé váltak. Ez tette lehetővé a teljesen új termesztési rendszer bevezetését. 

A globális helymeghatározási rendszer (GPS) az USA védelmi minisztériuma (DoD, U.S. 

Department of Defense) által működtetett műholdakon alapuló helymeghatározási rendszer. 

Teljes kiépítése után a rendszer képes lesz a föld minden pontján, bármilyen időjárási 

körülmények között, a nap 24 órájában pozíció és idő adatok szolgáltatására. 

Jelenleg 24 NAVSTAR típusú műhold kering orbitális pályán, 20200 km távolságra a földtől. 

A műholdak pályaadatainak követésére az USA védelmi minisztériuma (DoD, U.S. 

Department of Defense) 4 földi monitorállomást, 3 adatátviteli állomást és egy kontroll-

állomást alkalmaz (10.ábra). 

  

10. ábra GPS orbitális pályák és főbb földi ellenőrző állomások 

 

A GPS rendszer gazdaságos és mindennapi hazai felhasználása akkor lehet igazán 

eredményes és hatékony, ha teljes mértékű hazai infrastruktúra áll majd rendelkezésre hozzá. 

Az elmúlt évtizedben csatlakoztunk az európai referenciahálózathoz, amely a 24 pontos 

polgári és a 20 pontos katonai kerethálózat kiépítését jelentette, illetve kb. 10 x 10 km-es GPS 

alappont-hálózat kiépítését. A 2000. év különös aktualitását adta, hogy Clinton elnök 
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rendeletileg visszavonta az SA (lásd később) zavarást, amellyel az eddigi navigációs célú 

alkalmazások pontossága 20 m körüli átlagos értékre javult. A műholdas helymeghatározó 

rendszerek mára stratégiai IT eszközzé váltak, így Európai Unió önálló műholdhálózat és 

ehhez kapcsolódó logisztikai rendszer kiépítését határozta el 2006-ig. Ezzel egyrészt 

függetlenítené magát az amerikai hálózattól, másrészt az újabb űr és információ technológiai 

eredmények hasznosításával, a pontosság javítása nélkül, legalább 5 m alatti értéket kívánnak 

elérni, illetve az üzemeltetési biztonságot növelni (GeoEurope, 2000). Ez már a precíziós 

mezőgazdaság igényeit is közelítené. Utólagos vagy valósidejű javításokkal itt is növelhető 

lesz a pontosság. Jelenleg is üzemel az orosz GLONASS műholdas navigációs rendszer is, 

ami speciális vevőkkel fogható. 

 

 A GPS rendszer előnyei 

A GPS rendszer nagyon sok előnnyel rendelkezik a hagyományos geodéziával és 

navigációval szemben. A négy legfontosabb jellemzője a következő: 

1. A GPS rendszer közvetlenül és automatikusan 3D, ami nem válik szét sem a mérés, sem a 

feldolgozás során, szemben a hagyományos rendszerekkel, ahol elválik a vízszintes és 

függőleges koordináta. Ez hatékonyság-növekedést és pontosság-növekedést is jelent, hiszen 

nincs szükség bonyolult vetületi-, irány-, és távolsági redukciók számítására. 

2. A mérések elvégzéséhez nem szükséges összelátás, ami a hagyományos rendszerek 

legalapvetőbb feltétele, és aminek kiépítése rendkívül nagy költségeket jelenthet és igen 

nehézkes. 

3. A mérések gyakorlatilag bármilyen időjárási körülmények között elvégezhetőek, nem 

zavaró tényezők az eső, a párás idő, a szél és a napsütés stb. Így pontos időben, határidőre 

tervezhetőek a mérések. 

4. A mérés teljesen automatizált, nincs szükség kézi módszerekre. A rendszerek memóriája 

igen nagy mennyiségű információ tárolására alkalmas, direkt módon letölthető a 

számítógépbe, ill. a feldolgozó szoftverekbe, ahonnan további lehetőségként tetszőlegesen 

exportálhatóak a legelterjedtebb GIS (GIS, Geographical Information System - Földrajzi 

Információs Rendszer) ill. CAD (CAD, Computer Aided Design - Számítógéppel Támogatott 

Tervezés) rendszerekbe.  

A legtöbb eszköz alkalmas ugyanakkor a koordinátákhoz kapcsolt alfanumerikus 

adatgyűjtésre is, azaz további különböző számszerű ill. szöveges információkat tárolhatunk el 

digitális formában az adott objektumhoz kapcsolva (IS, Intelligent Systems - Intelligens 

Rendszerek). 
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GPS alkalmazások 

A pozíció, idő és attribútum információk együttes gyűjtésének számtalan alkalmazásban van 

jelentősége. A következőkben csak a legfontosabb területek legfőbb alkalmazási lehetőségeit 

mutatjuk be. Az alkalmazások eszközigényessége és alkalmazási módszerei alapvetően eltérő 

lehet a pontossági igény tekintetében. A navigációs célú alkalmazások esetében, mikor 

valamilyen térbeli hely megtalálása valamilyen útvonal mentén a feladat, esetenként 

látástávolságra, azaz 50-100 m-es pontossággal elegendő. Nagy pontosságú alkalmazások 

közé a 10-1 m-es igényű feladatokat sorolhatjuk és megkülönböztethető még szuper 

pontosságú 1- 0.1 m-es, valamint geodéziai pontosságú 0.1-0.01 m-es alkalmazás. A 

megkülönböztetésnek műszaki okok mellett pénzügyi okai is vannak. Az egyes pontosságú 

tartományok között exponenciálisan nő a pontossággal annak költsége is. Ezért alapvető, hogy 

csak a szükséges és elegendő információs szintig követeljük meg a pontosságot a 

rendszerünktől. Itt fokozottan igaz az információ technológia más területéről ismert tény: a 

több adat nem feltétlenül jelent több információt, viszont mindenképpen többe kerül. A 

mezőgazdaság szerteágazó munkái esetében más-más igényű pontosságot igényel. 

A geodéziai pontosságú alkalmazások közé sorolhatóak a kultúrtechnikai alkalmazások (pl. 

területrendezés, fotogrammetria, hidrográfia stb.). Szélsőpontosságú speciális alkalmazásokat 

igényelnek az épületek, műtárgyak elmozdulás-vizsgálatai. 

 

Nagy pontosságú GPS rendszereket használnak a precíziós mezőgazdasági művelő- és 

betakarítógépek. Itt az ökológiai-termesztési információkon kívül a helymeghatározásnak is 

nagy jelentősége van, pl. gépek információs rendszerekbe való kapcsolása révén (betakarítás, 

tápanyag-visszapótlás, ill. vegyszerkijuttatás). A területtel foglalkozó szakemberek 

(falugazdászok, szaktanácsadók, biztosítók, erdészek, geológusok, geográfusok, hidrológusok, 

biológusok stb.) a terepen gyűjtik 2D, ill. 3D rendszerekben a leíró attributív információkat, 

pontos földrajzi lokalizációkat, méreteket, ill. távolságokat, időbeni változásokat stb.. De ebbe 

a kategóriába, illetve a szuper pontosságot igénylő alkalmazásokhoz tartoznak az önálló 

közmű-információs rendszerek, a távközlési-, gáz-, és elektromos rendszerek, 

vezetékhálózatok üzemeltetőinek információs rendszerei is, ahol a tervezés mellett gyakran a 

helyszíni beavatkozások, hibaelhárítás stb. formájában kapnak szerepet a GPS alkalmazások 

Az útvonal-tervezési, szállítás-optimalizálási, tömegközlekedési és egyéb on-line diszpécser-

rendszerek is részei lehetnek a navigációs pontosságú helymeghatározást igénylő települési 

információs rendszereknek. A GPS rendszer kiemelkedő alkalmazási területe a térképezés és 
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a navigáció. A navigáció a repülésirányításban, a hajózásban, a hadseregben, a katasztrófa-

elhárításban, a mentési munkálatokban játszik különösen nagy szerepet, de polgári 

alkalmazások is legalább ennyire fontosak. Az egyik "legígéretesebb" terület a szárazföldi 

közlekedés, amelyhez a mezőgazdasági szállítás és kereskedelem is kapcsolódhat. A rendszer 

összefoglaló neve az IVHS (IVHS, Intelligent Vehicle Highway Systems - Intelligens Közúti 

Járműrendszerek) Ennek egyik formája az ún. önálló rendszerek. Ezek egy-egy különálló 

jármű, pl. autó helymeghatározására képesek. Az adatok, ill. pozíciók digitális térképen 

jelennek meg. A rendszer navigációra is képes a célkoordináták megadásával. A térkép, ill. 

térképi adatbázis tartalmazza a legfontosabb információkat (pl. lehetséges uticélok,. szállodák, 

repülőterek stb.). A rendszer másik formája, az ún. AVLN, amely egész járműpark figyelésére 

alkalmas. Minden jármű saját fedélzeti GPS-el rendelkezik, amely meghatározza saját 

pozícióját és beküldi azt egy diszpécserközpontba, ahol az szintén digitális térképeken 

jeleníthető meg.  

Felhasználói lehetnek: közlekedési vállalatok, mentők, tűzoltók, rendőrség, pénzszállítás, 

veszélyes hulladékszállítás stb. A rendszer legfejlettebb formája az ún. ITS rendszer (ITS, 

Intelligent Transportation Systems - Intelligens Közlekedési Rendszerek -). Ebben az esetben 

a kommunikáció kétirányú, a jármű beküldi adatait a diszpécserközpontba, ami annak 

ismeretében tesz javaslatot a további útvonalra stb. 

A térképezés és térképkészítés GPS rendszerek segítségével a korszerű és hatékony digitális 

térképi adatbázisok kialakításának legfontosabb tényezője. A hagyományos térképezés 

eredményeképpen gyakran tapasztalhatjuk a térképek pontatlanságát és az adatok elavultságát 

Ennek oka, hogy új felmérésekre igen ritkán kerül sor és az adatok természetes elavulása igen 

gyors. A GPS technológia különösen alkalmas alappont-kitűzésre így megoldást jelenthet erre 

a problémára is. A költségek a hagyományos földi technológiák felét-harmadát teszik ki. Egy 

pont centiméter pontosságú méréséhez kb. 15-20 perc szükséges, költsége kb. 35000-40000 Ft 

(2000). Napi 30-40 pont is felmérhető bármilyen időjárási körülmények között ezzel a 

technológiával. Ugyanilyen módon, csak rövidebb idő alatt készíthető el a térképek 

ellenőrzése és helyesbítése is az ún. megállásos kinematikus módszerrel. Ebben az esetben az 

észlelési idő 1 percre csökken. Ismeretes a folyamatos kinematikus mérés is a 

térképfrissítések elvégzésére. Ekkor gyalog vagy gépkocsival körbejárva a területet a GPS 

vevő 2-5 másodpercenként gyűjti a pozíció adatokat. A változások korrekciója, digitális 

térképeken, akár a helyszínen is lehetséges. Ezt a mérési technikát használják alapvetően a 

mezőgazdasági terepi eszközök is. Pakurár és Lénárt (2000) a GPS rendszerek új alapú 
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vezetésszervezési menedzsment-rendszer alkalmazását ajánlja a növénytermesztésben, 

amelynek fő elemei: operatív kommunikáció, szántóföldi gépek kontrollja, szállításirányítás. 

 

A GPS alkalmazásoknak azonban van számtalan olyan területe is, ahol az alkalmazások 

egyszerűbbé válásával mind tömegesebbé válnak. Ilyen területek a turisztika, a hegymászás, a 

kerékpározás, a csónak- és vitorlás navigáció, a sárkányrepülés stb. A jövő azonban még 

számtalan új területet tartogathat a GPS alkalmazások elterjedésére, pl. említhetjük a 

gyomfelvételezést, belvízkár felmérést, földhasználat ellenőrzést. 

 

A GPS rendszer működése 

A műholdas helymeghatározás elvi alapjai 

A rendszer működése a következő elveken alapul: 

1. Műholdas trilateráció, azaz háromszögelés, mely a rendszer alapja. 

2. A műholdtól való távolság ismerete. 

3. Pontos időmérés, amihez negyedik műholdra is szükség van. 

4. A műhold helyzetének ismerete az űrben. 

5. Korrekció, a troposzféra és az ionszféra okozta késések korrekciója. 

A pontos földrajzi pozíció ismeretéhez tehát legalább 4 műholdra van szükség az x, y, z, 

koordináták, valamint az idő megállapításához.  

A műholdtól való távolság mérése a műholdról érkező rádiójelek segítségével történik. A 

vevőkészülék megállapítja, hogy az adott kódszakasz mikor hagyta el a műholdat, így az adás 

és a vétel időkülönbségét, szorozva a fénysebességgel, megkapjuk a távolságot. 

Minden GPS műhold két frekvencián ad L1 1575,42 MHz és L2 1227,60 MHz-n. Az L1-es 

szignál két fajta kóddal modulált, P-kóddal és C/A kóddal.  Az ún. P-kód (P, Precision) 

katonai alkalmazású kód. Az ún. C/A kód ezzel szemben szabad hozzáférésű. Az L2-es 

szignál csak P-kóddal modulált. Mivel minden GPS műhold azonos frekvencián ad, szükség 

van az egyedi kódfelismerésre. Így minden műhold a saját ún. PRN (PRN, PseudoRandom 

Number) azonosító-kódja alapján azonosítható. 

A pontos időméréshez nanosecundum-os pontosságú atomórák működnek a műholdakon. A 

földi vevők esetleges pontatlanságát negyedik műhold segítségével küszöbölik ki. 

A pályaadatok elemzése és korrekciója a földi állomások feladata. A kontrol-állomás legalább 

napi egy alkalommal kiszámítja és korrigálja minden műhold pályaadatát. A korrekciós 

adatokat az adatátviteli állomások közlik a műholdakkal. 
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Az ionszféra és a troposzféra által okozott késleltetések kiküszöbölését részben a GPS vevők 

végzik. Az órák és pályaeltérések által okozott hibákat az USA védelmi minisztériuma (DoD, 

U.S. Department of Defense) javítja. 

Mesterséges hibaforrás az ún. S/A (S/A Selective Availability) kódrontás, mely szintén az 

USA védelmi minisztériumának (DoD, U.S. Department of Defense) hatáskörébe tartozik. Ez 

mintegy 100 méteres hibát okozhat a földrajzi helymeghatározáskor. Kiküszöbölése az ún. 

differenciális korrekcióval történhet.  

 

Differenciális korrekció 

A differenciális korrekcióval nagymértékben növelhető a GPS adatok pontossága. Lényege, 

hogy egyszerre legalább két helyen történik adatgyűjtés. Egyrészt ismert pozíciójú stabil földi 

állomáson (ún. referenciaállomáson) másrészt ismeretlen pozíciójú egyéb GPS vevőn. A 

referenciaállomás adatainak a segítségével egyenlíthetőek ki a mobil GPS vevők hibái (11. 

ábra).  

 

11. ábra DGPS mérés adatátviteli megoldásai 

 

A differenciális korrekció nemcsak az S/A kódrontásból eredő hibákat küszöböli ki, hanem a 

vevő és a műhold órahibáit is, valamint a pályahibákból eredő és az ionszféra, ill. atmoszféra 

által okozott torzításokat is. A korrekció pontosságát a referenciaállomás pozíciójának 

pontossága határozza meg, de ez akár dm pontosságig is lemehet. 

A differenciális korrekciónak alapvetően két módszere létezik:  

- az ún. real-time differenciális korrekció (real time- valós idejű)  

- az ún. differenciális utófeldolgozás. 
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A precíziós mezőgazdálkodás gépüzemeltetése a valós idejű korrekciót igényli, mivel az 

erőgép térbeli koordinátáit nagy pontossággal kell lehetőleg azonnal pontról-pontra 

meghatározni. 

A real-time differenciális korrekció esetén a referenciaállomás kiszámítja, és rádiójelekkel 

továbbítja a fogott műholdak adatainak hibáit, ill. korrekcióját. Ezt a korrekciót fogja a mobil 

mérőállomás és felhasználja a saját pozíciójának kiszámítása során.  

Ennek eredményeképpen a megjelenő pozíció már a differenciálisan korrigált pozíció. A real-

time differenciális korrekció sugárzása általában RTCM SC-104 (RTCM SC-104, Radio 

Technical Commission for Maritime Services Special Committee Paper No. 104) 

formátumban. 

A korrekciós jeleket a precíziós mezőgazdálkodás számára egy erre a célra üzemeltetett 

műhold sugározhatja, illetve földi átjátszó állomások szórják be a mezőgazdasági területet. 

Magyarország területén mindkét technikai megoldásra van példa. 

Európai terület felett az OMNISTAR műhold korrekciós jeleinek vétele m körüli valósidejű 

helymeghatározást tesz lehetővé előfizetéses rendszerben. Előnye, hogy az ország teljes 

területén fogható, hátránya viszont hogy rendkívül drága, 1 GPS vevő éves díja 1200 DEM 

évente. 

 

A földi átjátszó állomások rendszere eltérő lehet az alkalmazott rádiófrekvencia 

függvényében. 1999. február 1-jén megvalósult DGPS műsorszolgálat a GPS rádió Kft. és az 

Antenna Hungária Rt.-vel közös fejlesztésben. A rádiózásról és a televíziózásról, valamint a 

távközlésről szóló törvényekben meghatározott feltételek szerint, az Országos Rádió és 

Televízió Testület, és a Hírközlési Főfelügyelet engedélyével 1997-ben indított rendszer 

megfelel az amerikai differenciális GPS-re vonatkozó RTCM SC - 104 V. 2.0, és az európai 

RDS-re vonatkozó CENELEC szabványoknak, továbbá az Európai Műsorszóró Unió (EBU) 

protokollja szerint működik, tehát kompatíbilis az Európában már működő hasonló 

rendszerekkel. Ezen felül az egyes országok szolgáltatóinak egyezménye alapján a 

felhasználók előfizetése az országhatárokon túl is kölcsönösen érvényes. A szolgáltatás az FM 

88-108 MHz rádióhálózaton érhető el szériagyártású RDS vevő segítségével, amely a legtöbb 

GPS vevőkészülékhez szabványosan csatlakoztatható. A helymeghatározás jelenlegi 

meghatározása szubméteres (az észlelési időnek, a GPS vevő típusának és a bázisállomástól 

mért távolság függvényében), de nem rosszabb, mint ±3m a legtávolabbi területeken sem. 

Az ellátottság közelítő területe: 

 E16
o
 00' - E22

 o
 30'; N 45

 o
 30' - N 48

 o
 30' között 
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A GPS korrekció típusa: RTCM SC - 104 V. 2.0, 1 és 9 típus 

 tipikus frissítés: 1,4 s 

 interfész beállítás: 9600, 8-N-1 

A vevő típusa: RDS 1000 hordozható kézi, RDS 3000 gépjárműhöz, RDS 4000 OEM 

 vételi mód: automatikus szkennelés / előre kiválasztott frekvenciák 

Az Antenna Hungária a Sláger rádió egy sávját használja Pest megyében a GPS jelek 

sugárzására, illetve a GSM mobil telefonrendszert országos terítésre. Jelenlegi fő alkalmazási 

területe a gépjármű követési rendszer. Hátránya az alkalmazott mobiltelefonia magas 

adatátviteli költsége, a bázisállomástól való távolsággal a jelterjedés és a vevő sebessége 

függvényében romlik a pontosság, és helyenként a térbeli lefedettség is hiányzik (jelvesztés). 

A lokális referencia hálózatok ezeket a hátrányokat regionálisan megszüntetik. A Debreceni 

Egyetem, Agrártudományi Centruma, a Tiszarégió Kommunikációs KHT. keretén belül 

elsőként a precíziós mezőgazdálkodás technikai hátterének megteremtésére önálló "trönkölt" 

rádiótechnikai hálózatot hozott létre.  

A trönkölt rádióhálózat, mint átviteli közeg kiválóan alkalmas arra, hogy terepi 

adathalmazokat, akár „real time” módon továbbítson egy olyan rendszerbe, ahol adatbázisba 

gyűjtve a döntéstámogatási rendszerben közvetlenül vagy közvetve fel lehet használni  

Ezek az adathalmazok olyan információk, amelyek pl. a mezőgazdasági, vízgazdálkodási 

területek információi, valamint olyan geodéziai adatok, amelyeket a tervezési feladatoknál fel 

lehet használni. A mért paraméterek a területre vonatkozó adatok, pl. belvízfoltok helyei, 

növényvédelmi károk helyei, termésadatok, stb. A kiépítés biztosítja a már működő operatív 

rendszerhez való csatlakozást, a GPS rendszert kihasználva.  

Egyik fő feladat a GPS vevőktől és egyéb adatgyűjtő berendezésektől (időszakosan 

lekérdezett) mérési adatok rádión keresztüli központba juttatása és elosztása a rádióhálózattal 

lefedett terület bármely részére. A GPS vevőhöz az RTCM SC-104 szabvány szerinti 

üzenetek vételét autonóm URH adó-vevő felszereléssel biztosítják. Az RTCM SC-104 

szabvány 21 féle üzenettípust különböztet meg, ezek közül az első és a kilences típusú 

üzenetek tartalmazzák a térbeli korrekciós jeleket. Az egyes(maximum 12 látható) műholdra 

vonatkozó korrekciót egy üzenetben küldi, míg a kilences típusú  három műholdra vonatkozó 

javítást tartalmaz, azaz négy kilences üzenet egyenértékű egy első típussal. A fixen telepített 

referencia állomás RS232-es kimenetéről kapott differenciális adatcsomagokat a rádióháló 

továbbítja a terepen használt kézi rádiós vevőberendezéshez, mely RS232-es felülettel 

csatlakozik a kézi GPS vevőhöz. A központ által kisugárzott jelet a nagyobb hatótávolság 

érdekében a trönkölt rádió hálón továbbítják a terepi vevőkhöz. A trönkölt átjátszó egy 
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autonóm rádió adó-vevője a központ által kisugárzott korrekciós jeleket veszi. A rádióhoz 

csatlakoztatott vezérlő modem a jelsorozatot tárolja. Ez a jelsorozat a rádión keresztül 

kisugározásra kerül, majd megcímezve egy másik átjátszóhoz  továbbítja a jelsorozatot, ahol 

hasonló módszerrel újra kisugárzásra kerül.   

A terepi vevőkben levő kommersz többcsatornás kézi rádió saját antennájával veszi a jeleket, 

és hangfrekvenciás kimenetével csatlakozik a rádióhoz rögzíthető kisméretű dobozban 

elhelyezett INTÁV modemhez. A modem dekódolja az adóoldalon kódolt GPS adatokat, a 

későbbi elszámolás érdekében számolja és memóriába gyűjti a jól vett csomagok számát és a 

működési időt, és RS232-es kimenetével közvetlenül csatlakozik a terepi GPS vevőhöz(12. 

ábra). 
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12. ábra Valós idejű GPS - rádió rendszer felépítése 

 

A trönkölt rádióhálózat egy csatornáját fel lehet használni többek között hangátvitelre is. A 

trönkölt bázisállomás úgy programozható, hogy egy priorítást élvező csatorna, kizárólag csak 

az adatátvitel forgalmát biztosítja, a beszéd forgalom azt nem zavarja. 

Az adatok továbbítására az 1200 Baud-os átviteli sebesség elégségesnek bizonyul, mivel az 

adatok továbbítására, nagyobb sebességre nincs szükség. A telemetriai rendszer működése 
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megengedi, hogy több helyen elhelyezett adatgyűjtő állomás adatai, vagy információi 

jelenjenek meg a lekérdező központba, és kerüljenek be az adatbázisba. 

Az adatgyűjtő állomások saját címmel rendelkeznek, amely lehetővé teszi, hogy a lekérdező 

központ "diszpécserközpontszerűen" egyenként „megszólítsa” és lekérdezze az állomások 

adatait. A rendszer lehetőséget ad arra is, hogy ha rendkívüli információtovábbítás szükséges, 

akkor azt lekérdezés nélkül, önállóan továbbítsa a központnak (például egy fix helyen, őrzés 

nélkül letelepített adatgyűjtő állomás behatolás jelzése, vagy egy vízszintmérésnél a megadott 

határon túli víznövekedésnek a bejelzése). 

A telemetriai rendszer két részre bontható, az adatok gyűjtését és továbbítását biztosító 

alállomásokra, és az adatok fogadását, feldolgozását és archiválását végző felügyeleti 

központra. 

Az adatok érzékelését, és gyűjtését valamint továbbítását végző alállomás rendelkezik, olyan 

bemenetekkel, amelyek alkalmasak digitális és analóg jelzések fogadására, és feldolgozására. 

Ilyen jelzések lehetnek például önjáró lineár öntöző szivattyúinak kapcsolási állapotai, a víz 

szintjének az analóg mérése, egyéb villamos jellemzők fogadása, vagy lehetséges olyan 

digitális kimenetek használata, amellyel a szivattyúkat lehet kapcsoltatni. Mód van arra is, 

hogy geodéziai DGPS jelzéseket, vagy meteorológiai adatokat fogadjon és továbbítson az 

alállomás.  

Az alállomás intelligens mikroprocesszoros RTU-ja végzi a jelzések feldolgozását, keretbe 

foglalását, és továbbküldését az URH rádiónak, amely a trönkölt átjátszón keresztül a 

központba juttatja a jelsorozatot. Az RTU feladata az is, hogy a központból érkező 

jelsorozatot felismerje és feldolgozza. 

A telemetriai rendszer másik fő része a felügyeleti központ, amely vezérli az alállomások 

lekérdezését, fogadja az érkező jelsorozatokat, azokat feldolgozza, megjeleníti, és adott 

formátumban tárolja. Az adatbázist tovább tudja adni további feldolgozásra, vagy 

archiválásra, egy adott hálózaton keresztül, akár GIS, vagy MAP szerverre is. 

A felügyeleti központ a rádión keresztül érkező jelzéseket az RTU-ban dolgozza fel, amely 

elvégzi az alállomások azonosítását, hibafelismerést végez, és továbbítja a jelsorozatot egy PC 

felé, amelyen a feldolgozó szoftver felismeri, szétválogatja az adatokat, majd valamilyen 

módon megjelenítheti a képernyőn, és eltárolja. A hálózat előnye a regionális területi 

lefedettség, komplex információ technikai (GPS – GIS - Távérzékelés) szaktanácsadás-

döntéstámogatás és olcsó üzemeltetés. Hátránya a regionalitás.  
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Differenciális utófeldolgozás során a mérés és a kiegyenlítő számítás időben és térben eltérhet 

egymástól. Erre elsősorban geokódolt (térbeli referenciákkal - koordinátákkal) ellátott terepi 

adatgyűjtés esetén kerülhet sor. Azonban a mintavételi pontra történő visszanavigálás 

(kitűzés) esetén már itt is szükség van valós idejű korrekcióra. 

A differenciális utófeldolgozás esetén a referenciaállomás fájlba menti a fogott műholdak 

adatainak korrekcióját. A mobil vevőállomás szintén fájlba menti saját pozíció-adatait. A 

feldolgozás során ezt a két fájlt hasonlítják össze bizonyos korrekciós módszerekkel, melynek 

végeredménye a differenciálisan korrigált fájl.  

A GPS rendszer főbb hibaforrásait összefoglaló 9. táblázatból látható, hogy a 

helymeghatározás pontosságát csak részben befolyásolja az SA hiba, mint ennek ellenkezőjét 

néhány a területet nem eléggé ismerő GPS hardver kereskedő cég sugalja. Navigációs célú 

alkalmazás esetén (pl. nagytávolságú szállítási feladatok esetében) ezek a hibák még 

elfogadhatóak. A precíziós mezőgazdálkodás esetében a 10 m-es pontosság feltételesen, 5 m-

es általában, a m-es esetenként szükséges.  

 

9. táblázat Főbb GPS hibaforrások 

Hiba jellege Nagyságrend Javítási mód 

1. Műholdakhoz kötött hibák   

Pályahibák 10 m korrekciós adatok 

Műhold órahibák 0.5-10 m differenciálás 

Műholdak geometriája - mérés-tervezés 

2. Jelterjedést módosító hibák   

Ionszféra hatása 50-150 m modellezés és diff. 

Troposzféra hatása 2-10 m modellezés és diff. 

Többutas terjedés (reflexió) 10 m antenna elhelyezése 

3. Észlelési hibák   

Vevő órahiba 300 m /ms differenciálás 

Vevő elektronika -  

Fáziscentrum helye 1-10 cm  modellezés 

Szubjektív tényezők 0-1 m körültekintő mérés 

4. Mesterséges hibák   

S/A kódrontás 30-50 m differenciáli korrekció 

A GPS üzemeltetés egyik gyakori hibája, ha a vevő olyan fedett területen (híd, alagút) vagy 

elektromágneses térben(nagyfeszültségű vezeték) halad át, amely a műholdas kapcsolat 

ideiglenes megszakadásával, vagy nagyfokú zavarásával jár együtt (13.ábra).  
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13. ábra Rossz vételi viszonyok a GPS helymeghatározás során 

 

Ilyen eseten az egyes GPS készülékek között nagy eltérések lehetnek a hibajavítási 

képességek területén. 

Összeségében megállapítható, hogy a jelenlegi GPS rendszerek műszaki szintje a precíziós 

mezőgazdálkodás alkalmazásához igényli a korrekciós számítások elvégzését az esetek döntő 

hányadában, valós időben és erre a földi rádiótechnikai megoldások a legversenyképesebbek. 

A WGS-84 koordináta-rendszer 

A műholdas helymeghatározás központi kérdése a meghatározott pozíció földi vonatkoztatási 

rendszerbe illesztése, ami általában a felhasználók legfontosabb problémái közé tartozik. A 

probléma abból adódik, hogy a földi módszerekkel kialakított vonatkoztatási rendszerek 

minden országban mások és mások, melynek részben földrajzi, geodéziai, részben 

tudománytörténeti, történelmi, ill. politikai gyökerei vannak. 

A GPS rendszerek az ún. WGS-84 (World Geodetic System 1984) koordináta rendszert 

alkalmazzák geodéziai referencia rendszerként. A föld alakját és nagyságát a rendszer egy 

olyan geoiddal reprezentálja, mely geoid felszínén a gravitáció konstans. Amennyiben 

ugyanis a geoid felületén a gravitáció nagysága hasonló az óceánok felszínén mérhető 

gravitációhoz, akkor a geoid tulajdonképpen az átlagos tengerszintet reprezentálja. Egy 

földfelszíni alakzat vertikális lokalizációja tehát az azon mérhető gravitációnak az átlagos 

tengerszinten mérhető gravitációjával való összehasonlításából adódik. Ennek a geoidnak a 

felszíne azonban rendkívül bonyolult felület, melyet matematikai modellekkel is csak 
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közelíteni lehet. Geodéziai elvekből következően - a pontosságtól és a területi kiterjedéstől 

függően - azonban az egyszerű ellipszoid (vagy szpheroid) modellel is viszonylag jól 

jellemezhető a földi gravitáció. Az adott területre legjobban illeszkedő ellipszoid nagysága és 

alakja, ill. a föld középpontjától való távolsága azonban helyről-helyre változik. Így nagyon 

sok ellipszoidot készítettek a föld különböző területeire. 

A GPS rendszer által használt ellipszoid az ún. GRS-80 ellipszoid. (Ez igen jól közelíti a föld 

"optimális" alakját, ami akkor lenne igaz, ha a föld olyan teljesen folyékony masszából állna, 

ami a gravitációval - a föld forgásával - tartana egyensúlyt). A dátumrendszert (1984) 

kombinálva a GRS ellipszoiddal megkapjuk a GPS által használt rendszert az ún. WGS-84-et. 

(World Geodetic System 1984). A GRS-80 ellipszoid hosszabbik tengelye 6378137.0 méter, 

rövidebb tengelye 6 356 752.3 méter. Ez azt jelenti, hogy a Föld középpontja és az egyenlítő 

közötti távolság ebben a rendszerben mindössze 21 kilométerrel rövidebb, mint a föld 

középpontja és a sarkok (akár az Északi-sark akár a Déli-sark) közötti távolság. 

A hazai EOV alapú koordinátarendszer és a WGS-84 koordinátarendszer közötti átszámítás 

utófeldolgozással lehetséges. Az átszámítás akkor adhatja a legpontosabb eredményt, ha a 

WGS-84 koordinátarendszer EUREF (EUREF, European Reference Frame) rendszer és az 

EOV közötti átszámítást végezzük el. A transzformáció alapja az ún. Bursa-Wolf modell 

alapján számított paraméterek (összesen 7 paraméter) meghatározása és ezek átszámítása. A 

modell mind 2D, mind 3D koordináták átszámítására egyaránt alkalmas. 

 

 A GPS rendszer komponensei 

 A GPS vevő 

Az első GPS kézi vevő 1987-ben készült el. Ma mintegy 60 gyártó kb. több száz típussal van 

piacon. Léteznek polgári és katonai célú vevők, navigációs, térképészeti, geodéziai, 

térinformatikai, időszolgáltatási célokra egyaránt. A vevő mérhet kódot és fázist, és lehet egy 

és kétfrekvenciás egyaránt. Ezeknek lehet többféle I/O (Input-output, bemenet-kimenet) 

csatlakozójuk, adatmegjelenítőjük és feldolgozó szoftverük. Néhány jellemző típus 

tulajdonságán keresztül mutatjuk be a főbb technikai lehetőségeket az egyszerűbbtől az 

összetett megoldások felé haladva. A legegyszerűbb differenciál korrekcióra nem alkalmas 

navigációs GPS vevők már 50-100 eFt (2000 év) kaphatóak, amelyekkel most a témák 

szempontjából nem foglalkozunk. ezek az eszközök néhány éven belül várhatóan a mobil 

telefonokhoz hasonló karriert fognak befutni a tömeges alkalmazást illetően. 

A következő kategóriájú GPS vevők már valós idejű RTCM korrekció vételére alkalmas 

készülékek, amelyek pontossága m körüli értékre szorítható. A GARMIN 12 XL es készülék 
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ide sorolható. A 12 csatornás (12 műhold egyidejű követésére alkalmas) 1 frekvenciás vevő, 

RTCM korrekciós jeleket képes fogadni ( 11. ábra) Helymeghatározásra, útvonalkövetésre így 

kiválóan alkalmas. Egyszerre letöltés nélkül 500 GPS pont (way point) tárolására alkalmas, 

amelyet 30 útvonalba (route) szervezhetünk. 

 

 

14. ábra A GARMIN 12XL GPS vevő nyitólapja(almanach beálltás) 

 

A fenti ábrán látható, hogy általában mezőgazdasági (terepi) körülmények között, nyílt 

terepen a vételi lehetőségek ideálisak. Amikor a készülék keresi az adott műholdat, a 

műholdra vonatkozó jelerősség ikon üresen marad. Amikor a készülék megtalálta az adott 

műholdat megjelenik a jelerősséget jelző ikon körvonala és ez jelzi, hogy a készülék fogja a 

műhold jeleit. Amint a bejövő adatok alapján a készülék meghatározta a pillanatnyi helyzetet 

a helyzetjelző mezőn, megjelenik a 2D (x, y koordináták mérése) vagy a 3D (x, y,z 

koordináták mérése) státus. 

Ha kiválasztottuk a célállomást (pl. talaj mintavételi pontot) a GPS készüléket virtuális 

iránytűként használva juthatunk oda (15. ábra).  

 

A belső körben a 45, a külső körben a 15 feletti, észlelt 

műholdak pozíciója. Az origó az operátor relatív helyzetét 

mutatja 

A helymeghatározás relatív hibája (m-ben) 

A  GPS műholdak aktuális vételi erőssége 

2D, 3D státusz 
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15. ábra Navigációs GPS kijelző képernyők  

 

Az 15. ábra bal oldali kép közepén található iránytű nyila mozgás közben végig jelzi a 

célállomás irányát. A nyíl a mozgásunk irányához viszonyítva mutatja meg a célállomás 

helyét. Pl. ha a nyíl felfelé mutat akkor biztosak lehetünk abban, hogy jó irányba megyünk. 

Ha a nyíl bármely más irányba mutat (le, jobbra, balra) akkor addig kell fordulunk amíg nem 

mutat pontosan felfelé, s akkor folytathatjuk utunkat. A kijelző oldal tetején található a 

célállomás iránya és távolsága, míg a pillanatnyi helyzetünk és sebességünk lent látható. Az 

“ETE” üzemmód használatával további navigációs információkhoz juthatunk.  

Amint közeledünk a célállomáshoz, pl. HOME-hoz a gép kijelzi, a kívánt állomáshoz 

érkeztünk. Megérkezett az adott helyre (Arrival at HOME) kijelzés látható és a céltávolság 

kijelzőn az érték 0.00 m.További technikai lehetőséggel azok a vevők rendelkeznek, ahol az 

adatok gyűjtése és arhiválása utólagos kiegyenlítő számításokat is lehetővé tesz. Ilyen a 

GeoExplorer GPS vevő és adatgyűjtő, amelynek technikai lehetőségei témánk szempontjából 

fontosak, így működésén keresztül mutatjuk be a főbb műszaki paramétereket (16. ábra). 

 

16. ábra A GeoExplorer GPS vevő és adatgyűjtő 
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A vevő antennából és előerősítőből, rádiófrekvenciás egységből, jelkövető egységből, 

vezérlő- és logikai egységből, valamint tápegységből áll, egységes (kompakt) kiszerelésben. 

Súlya mindössze 0.4 kg, mérete 17.3 x 8 x 4 cm. 

Az antenna feladata a műholdról érkező elektromágneses hullámok energiájának átalakítása 

elektromos árammá úgy, hogy a vevőben lévő elektronika a már digitális jellé alakított 

információt kezelni tudja. Az antenna körpolarizált, és kis mérete ellenére képes a nagyon 

gyenge GPS jelek minden időjárási körülmények közötti vételére. Ennek oka a GPS 

jelstruktúra, amely viszonylag könnyen kiszűrhető a háttérzajból, így elsősorban a vevő 

jelkiválasztásának hatékonysága a döntő tényező, és nem az antenna nagysága. A GPS 

műholdak jeleinek erőssége egyébként kb. megfelel a geostacionárius TV műholdak 

jelerősségének. 

A rádiófrekvenciás egység az antennáról érkező nagyfrekvenciás jeleket alakítja 

középfrekvenciássá. Ezeket a jeleket a vevő egysége már könnyen kezeli. 

A jelkövető egység látja el a vevő egyik legbonyolultabb feladatát. Ennek az egységnek a 

feladata, hogy az egyidejűleg és egyetlen frekvencián beérkező, akár 6 műhold (a vevő 

hatcsatornás) jelét szétválassza, majd biztosítsa a műholdak folyamatos követését. Ez úgy 

oldható meg, hogy, mint az már a korábbiakból kiderült, minden műhold azonosítja magát 

saját ún. PRN (PRN, PseudoRandom Number) kódjával. A sugárzás az ún. C/A kód 

segítségével történik (lásd A műholdas helymeghatározás elvi alapjai). Az így azonosított 

műholdat a vevő ezután igyekszik egy külön vevőcsatornához rendelni, és azon folyamatosan 

követni. Ezeket a vevőcsatornák gyakorlatilag a műholdtávolságok mérésére és üzenetek 

fogadására szolgálnak. Ez ún. követőhurokkal történik. Követőhurokra azért van szükség, 

hogy a GPS vevő folyamatosan követhessen olyan jelet, ami mind időben, mind 

frekvenciában folyamatosan változik (Doppler-csúszás), hiszen a műholdak pozíciója is 

változik. Ehhez a vevő előállít egy olyan jelet, amely elvileg megegyezik az adott hold által 

kibocsátott jellel, és ezt összehasonlítja a bejövő jellel. A kettő különbségét addig finomítja, 

míg az eléri vagy megközelíti a nullát. A követőhurok típusa a kódmérésre alkalmas 

készülékben az ún. DLL hurok (DLL, Delay Lock Loop - Kódkövető Hurok). A DLL feladata 

a vevőben generált PRN kódú jel hozzáigazítása a műholdról érkező jelhez. A vevő által 

generált PRN kódot azután addig kell "tologatni", míg azok szimulált beérkezési ideje meg 

nem egyezik a műholdon generált hasonló PRN kód tényleges beérkezési idejével. Ekkor van 

összekapcsolva a két kódsorozat. Amennyiben a vevő DLL-ja már sikeresen követ egy 

műholdat, akkor lehetséges a műholdjel futásidejének megmérése. Ebből aztán az ismert 
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összefüggéssel (lásd A műholdas helymeghatározás elvi alapjai) megkapható a műhold 

távolsága. 

A következő egység, beépített mikroprocesszor többféle feladatot lát el. A ROM-ba (ROM, 

Read Only Memory - Csak Olvasható Memória) épített vezérlőprogram végzi a szűrőrutin 

futtatását a különféle zajhatások csökkentésére, kiszámítja a pozíció-, sebesség- és 

időadatokból a navigációhoz szükséges irány- és eltérési adatokat, valamint felügyeli az 

adatgyűjtést és a billentyűzetet. 

A GPS vevő nélkülözhetetlen része a tápegység, ami működhet 4 db AA típusú 

ceruzaelemmel, szivargyújtó adapterrel gépkocsiban, ill. feltölthető NiCd akkumulátorral. Az 

elemek működési ideje mintegy 1-2 óra, az akkumulátoré pedig mintegy 5-7 óra. 

A rendszer része még egy EIA-RS-232 típusú soros port-hoz kapcsolható kábel, amely 

adatcsere esetén a vevő és a feldolgozást végző számítógép közötti kapcsolatot teremti meg. 

 

A GPS referenciaállomás 

A differenciális utófeldolgozáshoz (lásd A műholdas helymeghatározás elvi alapjai) 

szükséges GPS Pathfinder Community Base Station (GPS referenciaállomás) a terepen 

végzett méréssel egy időben gyűjt korrekciós adatokat és az adatgyűjtés ideje egy hétre előre 

programozható. A referenciaállomás és a mobil vevőkészülék maximális ajánlott távolsága 

kb. 400 km. E távolság fölött a fellépő korrekciós hibák igen nagyok lehetnek. A 

referenciaállomás 1 órás fájlokba gyűjti a korrekciós adatokat, amelyek nagysága mintegy 1 

megabájt. Így a tervezéskor a referenciaállomásként használt számítógép winchester-

kapacitásával is számolni kell. 

 

 Mérések GPS GeoExplorer egyfrekvenciás (L1), hatcsatornás C/A típusú mobil vevővel 

Mérés-előkészítés 

A mérés-előkészítés főbb lépései a követezőek: 

1. Méréstervezés - Pfinder szoftver segítségével, műholdak pozíciójának vizsgálata, kritikus 

időszakok kiszűrése (látható műholdak száma < 4) 

2. Adatkönyvtár létrehozása, ha szükséges, majd ennek letöltése a GPS vevőberendezésbe 

3. Kritikus paraméterek vizsgálata - áramforrások élettartamáról és a memória nagyságáról a 

10. táblázat tájékoztat. 
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10. táblázat GPS terepi üzemeltetési paraméterek 

File típusa Beállított paraméterek Maximális 

memóriakapacitás 

Rover Adatgyűjtés gyakorisága = 1 sec 3 óra 

Rover Adatgyűjtés gyakorisága = 5 sec 15 óra 

Rover Adatgyűjtés gyakorisága = 1 sec 

+ Sebességmérés 

1.5 óra 

(Az áramforrások élettartamát lásd a GPS rendszer komponensei) 

4. Referenciaállomás elindítása 

5. Mérési jegyzőkönyv előkészítése 

Általános GPS mérések dokumentációjára a következő típusú jegyzőkönyv javasolható 11. 

táblázat: 

Mérési jegyzőkönyv GeoExplorer műholdas helymeghatározási rendszerrel történő méréshez 

Dátum: Név: 

Mérési helyszín: Időjárás: 

Mérés kezdete: Fedettség: 

Mérés befejezése: Műszer típusa: 

 

11. táblázat GPS mérések dokumentációjára a alkalmas jegyzőkönyv 

Sorsz File Adat típusa Tájolás Szakadat Megjegyzés 

1.      

2.      

3.      

 

Mérés 

A terepen való mérés során a következő műveleteket végezzük el: 

Real time pozícómeghatározás - "Position" 

A real time (valós idejű) pozíció-meghatározás legfontosabb kritériuma mindenkor legalább 4 

db műhold együttes érzékelése. Amennyiben a műszer képes ennek érzékelésére, úgy a 

kijelzőn "GPS Position" felirat látható. Amennyiben a vevő elveszít egy vagy több műholdat 

ebből, azaz képtelen pozíció-meghatározásra (pl. erdőben, épületek között stb.), úgy a 

legközelebbi pontos észlelésig a legutoljára észlelt pozíciót láthatjuk "Old Position" felirattal. 

A legelső helymeghatározás ideje akár 15 perc is lehet. 
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A GPS státuszának ellenőrzése - "GPS Status" 

A "GPS Status" programpont alatt a kritikus paraméterek ellenőrzésére és egyéb műholdakkal 

kapcsolatos információk nyerésére van lehetőség. 

A legfontosabb itt található információk: 

A. "Sat Tracking" programpont a követett műholdak számáról és azok PRN kódjáról 

tájékoztat. Ezen kívül az első kritikus paraméterről az ún. PDOP (Position Dilution of 

Precision) értékről is tájékoztat. A PDOP érték matematikailag számított mérési pontosságot 

jellemző érték. Kiszámítása a műholdak pozíciójából és egymáshoz viszonyított 

geometriájából történik. Bár ez a legmegbízhatóbb jellemzője a helymeghatározás 

pontosságának, mivel valószínűségi érték, egyedül nem garantálja a mérés pontosságát. A 

vevő automatikusan a legalacsonyabb - legkedvezőbb - PDOP értékű műholdakat választja a 

pozíció-meghatározáshoz. A 4 vagy az alatti PDOP érték nagy mérési pontosságot jelez. 5 és 

8 közötti PDOP értékek még megfelelőek. 8 fölötti PDOP érték estén a mérés nagyfokú 

bizonytalansággal jár együtt. A még elfogadható maximális értéket a "Configuration / Rover 

Options Menu" alatt állíthatjuk be (PDOP Mask v. PDOP Switch) . Jellemző értéke = 6. 

B. "Sat Posn & SNR" programpont az egyes műholdak irányszögéről, horizontális 

magasságáról és az ún. jel-zaj viszonyról tájékoztat. A kijelzőn olvasható "PRN" a műholdak 

egyedi azonosító kódja (1-32). Az "Elv" a műhold horizont feletti magasságát jelenti, fokban. 

A küszöbértéket itt is a "Configuration / Rover Options" menüpont alatt állíthatjuk be 

(Elevation Mask). Jellemző értéke 15. (Az "Az" az egyes műholdak irányszögét jelenti.) 

Viszonyítási alap lehet a földrajzi észak "True North", a mágneses észak "Magnetic North", a 

földrajzi dél "True South" ill. a mágneses dél "Magnetic South". Beállítása szintén 

"Configuration / Rover Options" "North Reference" menüpont alatt történik. 

C. "SNR" jellemzi a műholdról érkező szignál erősségét (SNR, Signal to Noise Ratio - jel-zaj 

viszony). A túlságosan gyenge jelet a vevő nem követi. Szintén állítható opció a 

"Configuration / Rover Options" "SNR Mask" menüpont alatt. Jellemző értéke a 6, az ennél 

nagyobb jelerősség már kellő biztonságot nyújt a pozíció meghatározásához. 

D. "Sat Hlth (URA" menüpont a műholdak állapotáról (Sat Health - műhold használhatósága) 

és az egyes műholdak távolságmérésének jellemző hibájáról (URA, User Range Accuracy - a 

vevő távolságának pontossága) tájékoztat, méterben. Az adott értéket az USA védelmi 

minisztériuma (DoD, U.S. Department of Defense) közli a műholdakon keresztül a GPS 

vevőberendezéseknek. Értéke elsősorban az ún. S/A (S/A Selective Availability) mesterséges 

kódrontás (lásd a GPS rendszer működése) mértékétől függ. Lehetséges értékei: 1, 2, 4, 8, 16, 

32, 64, 128, 256, 512 és 1024 méter. 5.8 méter alatt megfelelő a pontosság. 5.8 és 8 között 
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viszonylag pontatlan az adott műholddal történő helymeghatározás. 16-os érték esetén 

valószínű az S/A használata, a pontatlanság így 100 méter is lehet. 32 vagy 64 méter esetén a 

pozíció rontott, az S/A aktív. Ekkor mindenképpen szükséges differenciális korrekció 

alkalmazása a 2-5 méteres pontosság elérése érdekében. 64 méter fölött valószínűleg 

probléma van a műholddal, így a vevő letilthatja a műhold jeleinek használatát. 

 

Adatgyűjtés - "Data Capture" 

A mért pozícióadatokat egyaránt rögzíthetjük fájlokba vagy adatkönyvtárakba. 

A. Fájlokban való tárolás esetén az adott objektum (1 db pont, 1 db vonal vagy 1 db poligon) 

értékei 1 fájlba kerülnek. A 250 kilobájtos memóriában ezekből a fájlokból 99 db-ot 

tárolhatunk. A pont típusú objektum pontos méréséhez általában minimum 60-120 sec. 

szükséges. Vonal vagy poligon mérése esetén 4-5 km/h gyorsasággal felmérjük az adott 

objektumot. 

A rögzítés elvégzése: "Data Capture / Open Rov. File" majd bezárása, "Close File". Az 

adatrögzítés közben is tájékozódhatunk a mérés állapotáról a "File Status" menüpont alatt, 

illetve kimehetünk a "Main Menu" fő menüpont alá tájékozódni a GPS vevő állapotáról "GPS 

Status". 

B. Adatkönyvtárakba való adatrögzítés esetén az "Open Rov. File / Select Feature" 

menüpontot használjuk, hogy a számítógépen előre elkészített adatkönyvtárba tölthessük a 

mért pozícióadatainkat. Az adatkönyvtár használatának előnye, hogy "GIS" típusú adatokat 

nyerhetünk, azaz a pozíció-adatokkal együtt eltároljuk az objektumok előre elkészített 

adathierarchiáját és a helyszínen a billentyűzet segítségével bevitt alfanumerikus (karakteres 

vagy numerikus) értékeit. Előnye, hogy egy fájlba több objektum is kerülhet és az adatok 

jellege (pont, vonal, poligon) meghatározott. Hátránya, hogy az adatstruktúra kialakítása és az 

objektumok jellegének definiálása a mérési feladat nagyfokú ismeretét feltételezi. 

Az adatrögzítés mellett e menüpontban végezhetjük a fájlok törlését "Delete File", a fájlok 

jellemzőinek megtekintését "Review File" és a bevitt adatkönyvtár struktúrájának 

megtekintését "Dictionary". 

 

Az idő és dátum megtekintése - "Data & Time"  

A "Data (Time" menüpont informál az adott nap, hónap, év és az adott időzóna óra, perc, 

másodperc adatairól, valamint az adott időzóna eltérését az UTC-től. Állítási lehetőségek a 

"Configuration / Datum" ill. "Configuration / Date (Time" menüpontok alatt.) 
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Konfiguráció - "Configuration" 

Az egyes mérési műveletek beállítási opcióin kívül még két kiemelendő beállítási lehetőséget 

tartalmaz a konfigurációs menü. 

Az egyik ilyen menüpont "Configuration / Battery Usage" az aktuálisan használt elem, mint 

kritikus paraméter működési idejét méri. Fontos állítási lehetőség, hogy új elem ill. frissen 

töltött akkumulátor esetén az érték 0-ra állítható "Reset". A kifogyott elemet vagy kimerült 

akkumulátort mérés közben is cserélhetjük, mert a műszer rövid ideig saját, belső elemről is 

működik. 

Fontos beállítási opció lehet a mások által is használt vevő paramétereinek visszaállítása a 

gyári értékekre: "Configuration / Fact. Defaults". A kikapcsoláskor beállított paramétereket a 

műszer memóriája a következő bekapcsolásig megőrzi. 

 

A számítógépre végzett adatátvitel - "Data Transfer" 

A számítógéppel való kommunikáció során tölthetünk le adatkönyvtárakat a számítógépről, 

vagy mérési adatokat a GPS vevőberendezésből. Amennyiben a vevőt a számítógéphez 

csatlakoztattuk, a vevő kijelzőjén megjelenik a "Comm is Idle" felirat, ami arra utal, hogy a 

GPS vevő kész a kommunikációra. Az átviteli paraméterek megváltoztatása a "Configuration 

/ Communication" menüpont alatt lehetséges. Minden adatátviteli funkció az adatfeldolgozó 

szoftver (Pfinder) ellenőrzése alatt áll. 

 

Adatátvitel és adatfeldolgozás 

Az adatfeldolgozás lényege, hogy a terepen gyűjtött adatokat a számítógépbe letöltsük, 

differenciálisan korrigáljuk, ha lehetséges az általunk használt koordinátarendszerbe 

áttranszformáljuk (lásd Differenciális korrekció és a WGS-84 koordinátarendszer). 

Az adatátvitelhez a Pfinder szoftver "Comm Menu / Communication Port / Date Files to PC" 

almenüjét használjuk. A letöltés elvégzése után a "File Transmitted" felirat jelenik meg. 

Az adatok differenciális korrekciót is igényelnek, amennyiben az általunk használt feladat 

elvégzéséhez az elsődleges adatnyerés pontossága nem elegendő. A korrekció elvégzéséhez a 

referenciaállomás által a terepi méréssel egy időben gyűjtött adatokat használjuk fel. A 

korrekció elvégzéséhez a Pfinder szoftver "Util / Differential Corrections" menüpontját 

használjuk. A korrekció elvégzéséhez szükség van a referenciaállomás "Base" és a GPS vevő 

"Rover" fájl-jára. Ebből a program a korrekciós paraméterek segítségével "Difference" 

kiszámolja a korrigált adatokat "Corrected". A korrigált adatok ezután megjeleníthetőek 

"Output / Display" vagy exportálhatóak más térinformatikai programokba "Output / GIS" 
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geometriai korrekciók és további adatfeldolgozás ill. adatbázis-építés céljából (Trimble, 

1994). 

A legtöbb térinformatikai rendszerben (pl. IDRISI32, Cartalinx, Arc/View-Tracking), 

közvetlen GPS jelvétel lehetséges, amely mozgó kurzorként, vagy letölthető koordináta 

adatként érzékeli a rover térbeli mozgását. 

A további fejlesztések az adatgyűjtés gyorsasága és pontossága irányába mutatnak. Mára a 12 

csatornás vevők szinte teljesen elterjedtek. Egyre több vevőbe építenek be alapvető 

térinformatikai megjelenítő és adatgyűjtő funkciókat. A TRIMBLE .Geoexplorer 3 vevője is 

már ilyen képességekkel rendelkezik. Az un. GPS/GIS rendszerintegráció mindkét irányból 

igen intenzíven folyik. A palmtopok (marokgépek) megjelenése nagyban gyorsította a GPS-

hez kapcsolódó Windows CE alatt futó GIS kliens szoftverek terjedését 

(http://www.trimble.com,  http://www.gps.hu ). 

 

Térinformatika 

Erről az önmagában is nagyon szerteágazó területről csak a témánk megértése szempontjából 

legfontosabb alapokra térünk ki. A térinformatika iránt érdeklődő olvasóink további 

ismereteket szerezhetnek több magyarnyelvű anyagból ( Detrekői és Szabó ,Kertész,1998, 

Lóki 1998, Márkus 1994, Tamás 2000,) 

A térinformatika térbeli objektumok és jelenségek kapcsolatrendszerének feltárásával és 

elemzésével foglalkozó tudomány és módszer. A térinformatika magába foglalja a térbeli 

adatok gyűjtésének, adatok digitális előállításának, integrálásának és elemzésének folyamatát, 

illetve az elemzések megjelenítését. A térinformatikát számtalan névvel említik (GI, LIS, TIR, 

FIR), de a legátalánosabban elterjedt elnevezés a térinformatika mellett a Földrajzi 

Információs Rendszer angol rövidítésben GIS (Geographical Information System) szakmai 

körökben is nagyon sok a vita a helyes elnevezésről. Napjainkban eddig soha nem tapasztalt 

integrálás valósul meg a digitális környezet révén az adatgyűjtési - elemzési eszközök és 

eltérő tudományterületek között. Ennek eredményeképpen (elsősorban a nemzetközi 

szakvéleményben) a Geo Information System – GIS kezd elterjedni, amely nagyfokú terepi 

eszközintegrációt és távoli adatállományok lekérdezési lehetőségeit hangsúlyozza. Az 

információk közel 80-90%-a a térhez kapcsolódik. Az információs társadalom kialakulása 

idején ez a szakterület alkalmazását kikerülhetetlenné teszi. A mezőgazdasági tudományok 

területén a precíziós mezőgazdaság, információ technológiai értelemben alkalmazott 

térinformatikaként fogható fel. 

http://www/
http://www.gps.hu/
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Nagyon sok olyan számítógépes szoftver vásárolható, amely a rendszerek, az adatok 

digitalizálását, szkennelését, vektorizálását, ill. az adatok, szakadatok összekapcsolását 

segítik. Ez a műszaki mérnöki munka műszaki rajzolási feladatait látja el (pl. alap CAD 

programcsomag)nagyon erős grafikai eszközökkel.. A térinformatika azonban soha nem 

keverendő össze a számítógépes térképpel. Nagyon sok piaci program ezeknél a 

képességeknél tovább nem megy. Habár ezek a tulajdonságok kétségkívül fontosak és 

szükségesek, a valós térinformatikai rendszerek ezeket meghaladó képességekkel 

rendelkeznek. A leginkább hiányzó feltételrendszer az adatok elemzésének képessége, 

amelyet egy valós térinformatikai elemzési rendszer nem tud nélkülözni. A térbeli analízis 

során felvetődő kérdéseket a 12. táblázat tartalmazza. 

 

12. táblázat Az általánosabb térbeli kérdések 
 

A kérdés jellege A kérdés 

1, helyre vonatkozó Milyen talajtani paraméterek jellemzik az adott 

területet? 

2, körülményekre vonatkozó Hol van az a ...? (pl.szikes területek, belvízveszélyes 

területek) 

3, trendre vonatkozó Mi változott meg? (pl. monitoring vizsgálat) 

4, modellezéssel kapcsolatos Mi történik, ha ...? (pl. alternatívák kidolgozása, 

hatástanulmányok stb.) 

 

Talán a legegyszerűbb esete ezeknek az elemzéseknek az, amikor arra vagyunk kíváncsiak, 

hogy mi történik abban az esetben, ha különböző objektumokat összekapcsolunk. Például 

kíváncsiak vagyunk arra, hogy hol vannak azok a lakott területek, ahol a megengedettnél 

magasabb a talajvíz szintje, vagy a legnagyobb termések helye a legnagyobb műtrágya 

adagok helyével mennyire esett egybe a táblán belül. Ez az a probléma, amit a hagyományos 

adatbázis kezelő rendszer nem tud megoldani. A hagyományos adatbázis lekérdezésnél a 

lekérdezések ugyanarra a tulajdonságra, vagy objektumra vonatkoznak, míg ebben az esetben 

ezeket a tulajdonságokat kombinálni kell. Ekkor térinformatikai rendszerre van szükségünk. 

Ez a rendszer alkalmas arra, hogy a tulajdonságokat közös földrajzi előfordulások alapján 

válogassa le és elemezze. Ezt a klasszikus térinformatikai műveletet hívják térképi átfedés 

műveletének (overlay). A földrajzi elemző rendszer az adatbázisokkal, mint a sz. ábrán 

látható, kétirányú interaktív kapcsolattal rendelkezik. Az adatbázisban végrehajtott változtatás 
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azonnal megjelenik a grafikus állományban, ill. a grafikus állományban végrehajtott 

változtatások visszahatnak az új tulajdonságok hozzáadásával az adatbázis kialakításához. 

Például egy dombos területen a nagy lejtő kategóriák, a növényzettel kevésbé borított 

területek, a legcsapadékosabb régiók és a lazább talajok térképállományaiból egy 

döntéshozatali rendszeren keresztül megalkothatjuk az erózióra kifejezetten érzékeny 

területek térképi állományát. Ehhez a térképi állományhoz kapcsolódik egy megfelelő 

adatbázis is. A végeredmény adatbázis és az erodálható területek végeredmény térképi 

állománya az eredeti térképek közül, ill. az eredeti adatbázisok közül egyikben sem szerepelt, 

azonban eredményként tartalmazza mindegyik kiinduló adatbázis és digitális térképi grafikus 

állomány adatait.  

 

A térinformatikai rendszerek alapvetően két fő adatmodellt használnak, más alkalmazásokhoz 

hasonlóan, a precíziós mezőgazdasági térbeli jelenségek és az ezekhez kapcsolódó szakadatok 

(attribútumok) leírására a modellépítés során. Ezek a vektor, ill. a raszteres rendszerek. A 

közeljövőben egy további un. Objektum Orientált (OO) modell terjedésével is számolni kell, 

amely elsősorban összetett térbeli objektumok környezetének reálisabb leírására alkalmasabb, 

de terjedelmi okokból nem térünk ki rá. 

 

A adott földrajzi jelenséget a vektoros rendszerekben azok határaival, vagy pontok 

sorozataival, vagy egymáshoz kapcsolódó vonalak (ívek, vonalszegmensek) sorozataival 

jelenítjük meg, ill. írjuk le. A pontok, vonalak és sokszögek törésponjainak esetében ilyenkor 

az adott tulajdonság X, Y koordinátáit vagy valamilyen vetületi rendszerben a hosszúsági és a 

szélességi koordinátáit rögzítjük (17. ábra).  
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17. ábra A vektoros térinformatikai modell grafikus egységei (a, pont b, ív vagy összetett 

hálózat c, poligon d, különálló poligonok e, sziget poligon f, összetett poligonok 

 

A fenti ábrán látható vektoros grafikus egységek un. grafikai primitívek egy gazdaság 

térinformatikai felépítése során, más-más módon kerülhetnek beépítésre, azonban egy adott 

objektum típus megváltoztatása a modell újraépítését igényli. Egy egyszerű példán bemutatva: 

egy ásott kutat általában pont objektumként értelmezhetünk, de ebben az esetben az elemzés 

során belenagyítással is csak egy nagyobb pontot kapunk a képernyőn vissza, és ilyenkor nem 

mérhető a képernyőn például a kút kerülete vagy területe. Amennyiben az ásott kút kerületét 

digitálisan „körberajzoltuk” akkor később erről a rajzi elemről mérhetünk is a képernyőn, ha 

szoftverünk erre képes. Hasonló a helyzet valamennyi térbeli objektumnál, pl. ha ívként 

értelmeztük (csak hosszúsági adat mérhető közvetlenül) a helyi úthálózatot, illetve 

vízhálózatot. Amennyiben poligonként adtuk meg ezeket az objektumokat akkor már a 

szélesség is mérhető. Mivel a térinformatikai rendszerekben a térképi-grafikai elemek és azok 

adatait tartalmazó adatbázisok között interaktív kapcsolat van, azaz folyamatosan bármelyik 

változása a másik elem változásával jár együtt, így az objektum adatait nem csak grafikusan, 

mintegy rajzon, hanem „számszerűen” adatbázisban is megadhatjuk (18. ábra). 
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18. ábra Csökmő térségének M 1:10000 digitális talaj genetikai térképe interaktív adatbázis 

kapcsolattal valamennyi poligonra (talajfoltra) vonatkozóan 

 

A földrajzi jelenség szakadatait egy hagyományos adatbázis kezelő programcsomagban 

rögzítjük, illetve valamilyen azonosítón keresztül létesítünk kapcsolatot a vektorok grafikus 

megjelenítése és az adatbázis között. A vektoros rendszerben is legkülönfélébb szakadatokat 

használhatunk például: talajfoltok humusz tartalma, pH-ja egy városi térképen a parcellák 

neve, a talajhasználat, az egyes telkek értéke stb. A vektoros és raszteres rétegeket, a térbeli 

műveleteket megelőzően át kell alakítanunk tisztán raszteres vagy vektoros rétegekké. 

 

A raszteres rendszerben az egész térképi területet egy meghatározott felbontású rácshálóval 

borítjuk le, amely rácshálók cellákat (amennyiben ezt a raszteres képet a képernyőn jelenítjük 

meg, ezt gyakran képegységeknek vagy pixeleknek hívják) tartalmaznak, és ezek a cellák a 

Föld felszínén található tulajdonságok szakadatait tartalmazzák, ill. minden egyes cella 

rendelkezik valamilyen sor-, vagy oszlopkoordináta adattal. A raszter gyakorlatilag egy 

adatmátrixként fogható fel és így valamennyi mátrix művelet az adatréteggel elvégezhető, 

amely matematikailag és logikailag megengedett. A mátrixban a cellaértékek (pixelek) 

számos mennyiségi vagy minőségi szakadat kódot tartalmazhatnak. Például egy cella felvehet 
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egy 8-as értéket, amely jelölhet egy 8-as számú kerületet, vagy a 8-as számú talajosztály 

kódját (minőségi szakadat), vagy jelölhet 8 m szintkülönbséget a tenger szintje felett 

(mennyiségi szakadat). Habár ezek a cellaadatok a környezeti jelenséget reprezentálják, a rács 

elemek önmaguk egy képet is alkothatnak mintegy rétegként, és minden réteg egy külön 

térképi információ tartalommal bírhat. A pixelek változtathatják a színüket, alakjukat vagy a 

szürkeségi fokozatukat. A képi egység értéke közvetlenül felel ebben az esetben a teljes kép 

grafikus megjelenítéséért. Ebben az esetben ez a raszter rendszer közvetlenül befolyásolja az 

általunk látott képet.  A raszter rendszereket tipikusan használják olyan nagy számú adatot 

hordozó képek, ahol az adatok szinte minden egyes cellában más és más értéket vesznek fel. 

Ilyen képek például a műholdas képi feldolgozás során használt képek, vagy a légifotózás 

során használt raszteres képek. Ezért elmondható, hogy a raszteres rendszerek sokkal 

alkalmasabb eszközök olyan esetben, amikor az elemzés tárgya a folyamatos térbeli felület. 

Például ilyen folyamatos térbeli felület a domborzat, a vegetáció, vagy a csapadék térképe stb. 

A másik előnye a raszteres rendszereknek, hogy a struktúrájuk viszonylag könnyen illeszthető 

a digitális számítógépek struktúrájához. A raszteres rendszereket nagyon könnyen lehet 

értékelni abban az esetben, ha különböző számú rétegeket (layer) használunk matematikai 

kombinációk során. Különösen előnyösek környezeti modellek építésében, például a talaj 

erózió elemzésében vagy erdészeti, hidrológiai alkalmazások során. Miközben a raszteres 

rendszerek elsősorban elemzésorientált rendszerek, a vektoros rendszerek inkább adatbázis 

kezelés orientáltak. A vektoros rendszerek sokkal hatékonyabbak, például térképi adatok 

alkalmazására, mivel ezek elsősorban a határokat rögzítik az egyes tulajdonságok esetében és 

nem azt, hogy mi történik a határokon kívül. A tulajdonságok grafikus megjelenítése 

közvetlenül kapcsolódik a szakadatok adatbázisához. A vektoros rendszerekben az egyik 

leggyakrabban használt művelet például a távolságok megállapítása két pont között, vagy egy 

adott terület határainak körbejárása és a kerület vagy a terület megállapítása. Ezért a vektoros 

rendszerek rendkívül jól használhatóak térképi alkalmazások során, mivel ezek logikája igen 

közel áll a vektoros modell felépítésének logikájához. Éppen ezért a vektoros rendszerek 

rendkívül népszerűek a mérnöki - térképi tervezési munkákban. A raszteres rendszerek 

viszont a folytonos tér elemzése során használhatóak előnyösebben a vektoros rendszereknél.  

Valós környezet és annak digitális térinformatikai megjelenítését mutatja be 19. ábra. 
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19. ábra Vektoros és raszteres modellek digitális grafikai leképezései egyszerű és összetett 

térinformatikai objektumok esetében 

 

Mind a raszteres, mind a vektoros rendszer speciális előnyökkel bírhat egy adott elemzés 

kapcsán. A ma használt tétinformatikai programcsomagok mindkét technika alkalmazására 

lehetőséget biztosítanak a felhasználónak. Habár a szoftverrendszerek eredendően raszteres 

vagy vektoros elemzéseket képesek elvégezni, azonban a raszter vektor, ill. a vektor raszter 

irányú konverzióval az eredmények átalakíthatóak. A raszteres és vektoros adatmodell 

összehasonlítását 14. táblázat tartalmazza. 
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14. táblázat A raszteres és vektoros adatmodell összehasonlítása 

Vektor előnyei Raszter előnyei Vektor hátrányai Raszter hátrányai 

Jól reprezánálja a 

jelenségek szerkezetét 

Egyszerű 

adatszerkezetet 

használ 

Összetett 

adatszerkezet, 

különösen a térbeli 

kapcsolat rendszert 

(topológiát) tartalmazó 

adatszerkezet esetében 

Nagy adatmennyiséget 

kell kezelni 

Tömör adatszerkezet. A térképi átfedés a 

térképi és a távérzékelt 

adatok vonatkozásában 

egyszerű. 

A térképi átfedés a 

vektor térképek és a 

raszter képek között 

nehézkes. 

A nagyobb méretű 

cellák alkalmazása 

csökkenti a tárigényt, 

de ez a pontosság 

(felbontás) rovására 

mehet. 

A topológikus 

adatszerkezetek 

pontosan leírják a 

hálózati kapcsolatokat. 

Számos lehetőséget 

kínál a térbeli 

elemzések 

megvalósítására. 

A megjelenítés és a 

kirajzolás kevésbé 

szép 

A hálózati kapcsolatok 

létrehozása költséges 

Pontos, műszaki 

igényű grafika,. főleg 

vonalas objektumok 

esetében(pl. úthálózat). 

Egyszerű a különböző 

térbeli folyamatos 

jelenségek (pl. erózió) 

szimulációja. 

A térbeli jelenségek 

szimulációja az eltérő 

topológiai szerkezetek 

miatt nehézkes 

A raszter térkép csak 

akkor látványos, ha a 

térképrajz nagy térbeli 

felbontású vonalakat 

tartalmaz 

A grafika és az 

attributiv adatok 

előhívása, frissítése és 

generalizálása 

viszonylag egyszerű. 

A raszteres 

technológia erőteljesen 

fejlődik, elsősorban a 

képtömörítés területén. 

 A vetületváltások és a 

transzformációk 

végrehajtása speciális 

algoritmusokat igényel 

 

 

Ha azt kívánjuk eldönteni, hogy milyen adatmodellt használjunk egy térinformatikai 

rendszerben, először is azt kell megfogalmaznunk, hogy mi lesz az adott rendszer célja, mire 

fogjuk a rendszert használni az alábbi szempontok figyelembevételével: 
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 adatmennyiség, 

 topológiai kapcsolatrendszer, 

 generalizálhatóság, 

 elemző képességek, 

 pontosság. 

Minden térbeli adat a következő típusokba osztályozható: névleges (nominál), sorozat 

(ordinal), intervallum (interval) és viszonyszám (ratio). A legalacsonyabb szint a névleges, 

ahol az objektumokat osztályokhoz rendeljük, azaz nevet adunk neki. A következő szint a 

sorozat, melyben az objektumok tulajdonságait relatív érték szerint sorba rendezzünk. Az 

intervallum és a viszonyszám az objektumok olyan tulajdonságai, melyekhez számos 

sorozatban rendelhetünk értéket. Azonban van számos olyan sorozat is, melyben nem lehet 

igaz a zéró érték, és ez korlátozza azt a módot, ahogy használhatjuk ezeket. 

A 15. táblázat a mérési sorozatok egy összegzését tartalmazza példákkal és részletesebb 

tulajdonságokkal. 

 

15. táblázat: Mérési sorozatok 

MÉRÉSI SOROZAT PÉLDÁK TULAJDONSÁGOK 

Névleges (nominal) Talaj típusok Egyik dolog olyan, mint a másik. 

Kerület neve Gyakoriság számítható 

Tulajdonos neve Legvalószínűbb érték számítható 

Sorozat (ordinal) Szelvények foszfor 

tartalma 

A fenti tulajdonságok és: egyik dolog 

nagyobb vagy kisebb, mint a másik. 

Középérték számítható. 

Intervallum(interval) Dátum 

Hőmérséklet 

A fenti tulajdonságok és: 

Numerikus egységek azonosak 

Számok hozzáadhatók és számíthatók 

Szórások számíthatók 

Arány (ratio) Levélfelület index 

Gyomborítás 

A fenti tulajdonságok és: 

A számsorozatokban lehet valódi zéró érték. 

A viszonyszám számítható. 

 

Alapvető különbség az első (nominal/ordinal) és a második kettő (interval/ratio) típusú 

szakadat között van. A névleges és a sorrendi minta értékei nem manipulálhatók aritmetikai 
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állításokkal, további kivonások, szorzások és osztások használatával. Például a tulajdonosok 

vagy talajtípusok átlagolásának ötlete is abszurd, de felismerhetjük, hogy a numerikus értékek 

használata nem jelenti azt, hogy képesek vagyunk a számokat manipulálni kívánságunk 

szerint. A térinformatikai műveletek további adattípusok bevezetését is megkívánták: 

 A logikai igen – nem (boolean), azaz 0 és 1 értékek,  

 Fuzzy, azaz  átmeneti 0 és 1 közötti logikai értékek, 

 Valós vagy egész értékek logikai vagy numerikus műveletek végzésére 

 Topológia értékek, az objektumok térbeli kapcsolatrendszerének meghatározására 

 

A vektoros és a raszteres rendszerben a földrajzi adatbázisunkat térképek gyűjteményeként 

építjük fel. Ez a térképi gyűjtemény tartalmazza a teljes adatbázist a vizsgálati területre 

vonatkozóan. Ezt a térképi gyűjteményt vagy térkép sorozatot logikai elemi egységeire 

bontjuk, ez az elemi egység a vektoros rendszerben fedvény (coverage). Ezek a fedvények 

tartalmazzák az adott jelenség földrajzi definícióját, ill. az ehhez kapcsolódó szakadatok 

táblázatait. Mindamellett ezek a fedvények legalább két dologban eltérnek a hagyományos 

térképektől. Először is mindegyik csak egy egyszerű jelenség típust tartalmaz, például 

talajfoltok poligonjait, vagy lakóterületek telkeit, másodszor ezek a szakadatok egész 

sorozatát tartalmazhatják az adott jelenségre vonatkozóan. A raszteres rendszerekben ezt a 

térképszerű logikai egységet rétegnek (layer) hívjuk. Egy ilyen réteg lehet például a 

talajhasználat rétege, az utak rétege, a domborzat, a falvak vagy a nedves élőhelyek rétege, 

mint a 20. ábrán.  
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20. ábra A térinformatikai rétegstruktúra felépítése. 

 

A térinformatikai egyik nagy előnye, hogy szinte minden digitális adatgyűjtő vagy digitálissá 

átalakítható hagyományos adatforrást rendszerbe integrálhatunk. Ennek megfelelően egyre 

bővül az adatszolgáltató eszközök listája. Ez különösen megfigyelhető a viszonylag új 

alkalmazási területeknél, mint a precíziós mezőgazdaság is. Egyelőre elkülöníthetünk 

elsődleges adatforrásokat, amellyel a területről közvetlenül gyűjtünk adatokat (pl. geodéziai 

módszerek), illetve másodlagos adatforrásokat, ahol már elkészült térképi anyagokat alakítunk 

át digitális formátumúvá.  A kettő között a határok kezdenek elmosódni, és ebben a terepi 

adatgyűjtés és azonnali feldolgozás révén a precíziós mezőgazdaság is szerepet játszik. 

Nagyon gyors a fejlődés a már meglevő hagyományos erő és munkagép monitorok és terepi 

számítógépek valamint a térinformatikai eszközök között. A drótnélküli Internet technológia 

(WAP, PDA) az un. intelligens adatgyűjtők a terepi munkát igen megerősítik és ezen a 

területen az átlagot is meghaladó fejlesztésekre kell számolni. A ma már gyakorlatban 

elérhető eszközöket a 21. ábra mutatja be. 
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21. ábra Térinformatikai adatforrások és adatgyűjtők 

 

Néhány eszköz és technológia meghatározó főleg a másodlagos adatgyűjtésben, ez a 

digitalizáló tábla használata illetve a képernyőn végzett digitalizálás. A digitalizáló tábla 

mérettől függően A/3 és A/0 térképek feldolgozást teszi lehetővé. A fémhálóval pontosan 

átszőtt táblára elhelyezett rajzokat a felhasználó egy hajszálkereszttel ellátott kurzorral követi. 

A számítógépes képernyőn hasonló módon de előzetesen levilágított (szkennelt) térképek 

vonalkövetését kell elvégezni. A digitalizálás előnye az alacsony költségigényű 

eszközállomány, a nagyfokú rugalmasság és alkalmazhatóság, ugyanakkor rendkívül 

időigényes folyamatról van szó. Maga az adatbevitel, amely egy szálkereszttel ellátott kurzor 

segítségével történik digitalizáló táblán vagy monitoron elég időigényes és az adatbevitelt 

végző operátorok betanítása, betanulása is hosszú időt vesz igénybe. A modern digitalizálási 

szoftverek támogatják ugyanakkor az automatikus hibakeresést, szerkesztési eljárásokat, a 

szerkesztési hibák automatikus detektálását és javítását, amely nagyban javítja a 

digitalizálással elérhető adatpontosságot, adatminőséget. A digitalizálás során választandó 

technikai folyamatokat nagyban befolyásolják az alkalmazandó hardware feltételek, a 

software típusa és algoritmusa, a digitalizálási adatforrás minősége és a digitalizálást végző 

operátorok képzettsége, gyakorlata. A digitalizálás során 5 fontos lépést tudunk elkülöníteni. 

Az első a dokumentumok gyűjtése és válogatása, a második a dokumentumok leírása, a 

harmadik a dokumentumok kiválogatása, a negyedik a dokumentumok előkészítése és az 

ötödik maga a digitalizálás. A térképi vagy rajzi állományt digitális formában topológia nélkül 
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is bevihetjük az első munkafázisba. A legtöbb térinformatikai programcsomag azonban a 

topológiát a digitalizálással együtt, vagy a digitalizálás után, valamilyen automatikus 

topológiai felépítő rendszer segítségével hozza létre. A digitalizálás és a topológia felépítése 

egymás nélkülözhetetlen részei a térinformatikai adatbázis építés során. Azok a 

programcsomagok, amelyek a digitalizálás után hozzák létre a topológiát, általában több 

utólagos szerkesztési feladatot kívánnak az operátortól, míg a digitalizálással egyidőben 

történő topológiai felépítés egy összetettebb munka végzését követeli meg. A topológiai 

nélküli adatállomány digitalizálását végezhetjük például autoCAD rendszerek alatt, 

úgynevezett DXF állományokat létrehozva. Ezekből a későbbiek során hozunk létre egységes 

topológiai állományt. A legtöbb térinformatikai programcsomag GBF/DIME (földrajzi 

alapfájl/független térképi dekódolás) használja. Ezt a rendszert az Amerikai Népszámlálási 

Hivatal az 1960-as évek végén vezette be utcai nevek és adatbázisok összekapcsolására. 

Ennek a kódolásnak az alapelve, hogy az egyes ívek csomópontból indulnak, csomópontból 

érkeznek, szegmensekből állnak és rögzített az egyes ívek iránya és szomszédsága. Ennek a 

rendszernek az előnye az adatkapcsolat nagyfokú pontossága. A topológia, azaz a földrajzi 

objektumok kapcsolódási rendszerének leírása a továbbiakban sokat tökéletesedett. 

Poligonok leírása során: 

 a poligonok középpontját azonosító pont; 

 a poligonokat határoló szegmensek topológiai leírása, azaz melyik csomópontból melyik 

csomópontba tartanak és kik a jobb és bal poligon szomszédai; 

 a csomópontok koordinátapárjai; 

 a határoló szegmensek valamennyi koordinátapárja a töréspontokon.  

 

A vonaltípusok azonosítása során: 

 vonalazonosítók használata; 

 a vonalat alkotó szegmensek leírása; 

 a csomóponttól és a csomóponthoz tartozó címkék; 

 csomópontok koordinátapárjai; 

 valamennyi vonalszegmens koordinátapárjai. 

 

Pont típusú objektumok esetén: 

 a pont azonosítója; 

 a pont koordináta párjának leírása, ami a topológiát meghatározza.  
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A topológiai korrekt felépítésének ellenőrzésére a fejlettebb térinformatikai programok 

számos topológia építő és ellenőrző rutint tartalmaznak. 

A térképi források leírása során az alábbi adatokat ajánljuk a leíráshoz. 

1. a térkép címe; 

2. a térkép sorozatszáma; 

3. a térképi szelvény száma; 

4. a térkép által ábrázolt terület; 

5. a kiadás időpontja; 

6. a térképi állomány alapjául szolgáló geodéziai felmérés, illetve az adatok frissítésének 

időpontja; 

7. a térképi méretarány. 

 

Szintén fontos részleteznünk a térképi állomány leírásakor annak a vetületi rendszerével 

kapcsolatos minden egyéb információt, például a vetület többszörös áttéten keresztül jön létre, 

például ellipszisről hengervetületre vetítés stb., vagy kúpvetületek esetében előfordulhat, hogy 

vetületi sorokkal, sorozatokkal dolgozunk, a központi meridián, az origóra vonatkozó leírás 

stb. 

A digitalizálás következő munkafolyamata az adatkiválasztás. Meg kell határoznunk azokat 

az objektumokat és ezeket az objektumokat, leíró szimbólumokat, amelyeket digitalizálni 

akarunk. Különösen gondosan kell eljárnunk az azonos objektumosztályban található, 

különböző objektum csoportokkal. Pl. a vizek esetében a különböző vízhozamú 

vízfolyásoknak a szimbólum elkülönítésével, ugyanannak a vízfolyásnak a különböző 

mellékágainak az elkülönítésével, vagy egy talajtípus rétegnél a különböző altípusoknak a 

leválogatásával. Ebben az előkészítő fázisban a digitalizálás során a fő cél az, hogy a 

digitalizálandó objektumot egyértelműen kiválogassuk a többi háttér rajzi elem közül, 

amelyeket az adott rétegben nem kívánunk digitalizálni. 

A digitalizálási munka következő fázisa a dokumentum előkészítése. Az előző folyamatban 

leválogatott objektumokat megjelöljük, meghatározzuk ezek azonosító kódját, felhasználói 

kódját. Rendkívül hasznos, ha ezeket a jelöléseket nem az eredeti térképi anyagon végezzük, 

hisz az hamar áttekinthetetlenné válik, hanem az eredeti térképi anyagon valamilyen áttetsző 

pausz, vagy valamilyen térképi átfedést alkalmazunk és ezen a lapon külön végezzük az egyes 

objektumoknak a lejelölését. Ezen a térképi átfedésen a későbbi azonosítás céljából fel kell 

tüntetni a forrástérképnek a szelvényszámát, léptékét és azonosítását, és ezt az eredeti 
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forrástérképhez kell csatolni. Ezt megelőzően már egyértelműen tisztában kell lennünk azzal, 

hogy milyen objektumosztályokat kívánunk kialakítani. Ebben az objektumosztályban milyen 

objektumok találhatóak. Ezek milyen entitás formában jelennek meg, s ennek az entitásnak 

milyen elemei azok, amelyek digitalizálásra kerülnek. Ezzel párhuzamosan, de mindenképpen 

a munkafázis végéig egyértelműen meg kell határoznunk, hogy az adott rétegben melyek 

lesznek azok a regisztrációs pontok, amelyek az egyértelmű referenciát biztosítják a 

digitalizáló pad és az adatforrás között. Akár a forrás térképen, akár valamilyen térképi 

fedvényen végezzük a dokumentumok előkészítését, mindenképpen az alábbi jelöléseket el 

kell végeznünk: 

 egyértelmű és tiszta azonosító számok, objektum osztályok és fedvények; 

 a digitalizálásra kerülő objektumokban a különböző hibák, szakadások jelölése; 

 a regisztrációs pontok, vagy egyes szakirodalomban őrkeresztként említett pontok 

meghatározása; 

 a digitalizálásra kerülő terület kereteinek kijelölése; 

 a pontszerű objektumok azonosítója és címkézése; 

 a csomópontok megjelölése, ez elsősorban a poligonok esetében szinte nélkülözhetetlen; 

 a vonalszegmensek címkézése és azonosítója; 

 amennyiben a software kívánja, a poligon központok azonosítása és címkézése; 

 valamint a poligonokat határoló íveknek az elkülönítése és azonosítása.  

 

A jelöléseknél lehetőleg valamilyen elterjedt térinformatikai programcsomagnak a már 

használt jelöléseit használjuk. Legszerencsésebb, ha ugyanazokat a jelöléseket használjuk, 

amelyet az adott programcsomagunkban, későbbiekben a topológia felépítésekor maga az 

algoritmus is használ. Ezek az algoritmusok a jelölésre általában mindig használják az 

azonosító pontokat, a csomópontokat, a pontokat, a vonalszegmenseket, a határoló 

szegmenseket, illetve a poligon központok jelölését. Tulajdonképpen ezen, jelölések 

szimbólum típusa nem meghatározó, azonban ezeknek az azonos egzakt, egyértelmű 

használata, következetes használata viszont rendkívül fontos. Az egyes rétegeknél, mind a 

forrástérképen, mind a forrástérképről a jelölésekhez készült térképi átfedések esetében 

tüntessük fel azt, hogy az adott forrástérképre, vagy az átfedésről milyen típusú réteget, vagy 

fedvényt kívánunk digitalizálni pl. talajtípusok, vízrajz stb. Az egyes objektumok kódolása 

során javasoljuk a digitalizálás megkezdése előtt az objektum osztályoknak táblázatos 

formában történő kódolását elvégezni. A kódolás során hasznos, ha az egyes helyi értékek 
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valamilyen tartalommal is bírnak, így javasoljuk az első helyi értékre a különböző objektum 

típusait kódolni. Például: pontok 1-es, vonalak 2-es, poligonok 3-as számmal kezdődnek. A 

második szám jelölheti az egyes objektumkategóriát. Például pontok esetében a kutak szintén 

1-essel kezdődnek, ebben az esetben a kódja 11. Ezzel a számmal kezdődik az adott 

objektumosztály, és az ebbe tartozó egyes objektumokat, pedig számuknak megfelelően 

számozzuk. Így az első számú ilyen kút a 1101 számot kapná abban az esetben, ha a kutak 

száma nem haladja meg a 99-et. Természetesen más kódolási szisztéma is elképzelhető, 

azonban a kódolási elveket mindenképpen a digitalizálás előtt tisztázni kell. A regisztrációs 

pontok esetében minimum 4 regisztrációs pontot vagy őrkeresztet kell kijelölni minden egyes 

réteg esetében. Szerencsés, ha ezek a regisztrációs pontok valahol a térképi állományunk 

szélei felé esnek. Általában javasolható 4 regisztrációs pont a térkép 4 sarkánál, 4 

regisztrációs pont a térképek oldalfelezői környékén, és 1 regisztrációs pont a térkép közepén. 

Természetesen minél több regisztrációs ponttal rendelkezünk, elvileg a térképi 

referenciarendszer és a digitalizáló háló által generált referenciarendszer annál pontosabban 

illeszkedhet egymáshoz. Az őrkeresztek, illetve a regisztrációs pontok kijelölésekor mindig 

figyelembe kell venni azt, hogy ezekre a pontokra egyértelműen rá lehessen állni a 

digitalizáló szálkeresztjével, mivel ezeknek a rögzítése alapvetően befolyásolja a teljes 

digitalizálási munkaminőséget. Szintén el kell dönteni azt, hogy azokban az esetekben, 

amikor a térképi alapállományunkon az adott objektum határai valamilyen ok miatt 

megszakadtak, például az adott folyónév közbe van iktatva a folyót jelölő vonalszakaszba, 

vagy egy folyó átfolyik egy adott tószakaszon, abban az esetben az egyes vonalszakaszokat 

úgynevezett virtuális vonalakkal kell kiegészítenünk. Ezeket a virtuális vonalakat szintén a 

digitalizálás megkezdése előtt létre kell hozni. Érdemes külön lejelölni azokat az 

objektumokat, amelyek keresztezik vagy érintik a digitalizálandó terület széleit, mivel ezek 

későbbi illesztése esetleg gondot okozhat. Ívek és poligonok esetében különösen fontos 

szerepe van a csomópontoknak. Csomópontokat kell jelölni az ívek kezdő- és végpontja 

esetében, illetve vonaltípusú objektumok esetében az egyes szegmenseknél sem árt 

csomópontokat beiktatni. Minden esetben csomópontok keletkeznek ott, ahol két ív 

találkozik, poligonokat határoló ívek esetében, illetve vonal és poligon találkozásakor. Hosszú 

és változatos alakú ívek digitalizálásakor nem árt beiktatni úgynevezett álcsomópontokat, 

amelyek alkalmasak arra, hogy az operátor a digitalizálást megszakítsa, ezáltal pontosabb 

munkát végezhet. A poligonok esetében a digitalizálás során külön problémát jelenthet, főleg 

kezdő operátor esetén a poligon azonosító elhelyezése, illetve ennél is fontosabb az egyes 

határ szegmensek elkülönítése, illetve a szegmenseknek a jobb és a bal poligon 
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azonosítójának a meghatározása. A jobb és bal poligonok értelmezését legegyszerűbben úgy 

végezhetjük el, mintha az adott fonalszegmensre ráállnánk és az induló csomópont a hátunk 

mögött lenne képzeletben. Ebben az esetben velünk szemben van a végcsomópontja az adott 

vonalszegmensnek, és ekkor a balkézre eső poligon a balpoligon – ez adott esetben lehet a 

külvilág is, vagyis a térképen kívüli terület, vagy a poligonon kívüli terület – és jobbra eső 

poligon szakasz pedig a jobb szomszédsága lesz az adott ív szakasznak a határoló poligon 

esetében. A jobb és bal poligon megadásával, illetve a honnan-hová kapcsolatok leírásával 

alapvetően elkerülhetőek azok, hogy az egyes térképi elemeket duplán kelljen bevinni, 

elsősorban határoló elemek esetében a digitalizálás során. A digitalizálásnak az egyik 

problémája az összetett poligonok esetében jelentkezik abban az esetben, hogyha egy 

poligonon belül egy idegen sziget poligon található, vagy egy adott poligonon kívül egy 

kisebb poligon található, amely a nagy poligonhoz tartozik, az objektum azonosítás 

szempontjából. Az azonos objektum azonosítása érdekében ilyenkor szerencsés szintén egy 

virtuális vonal alkalmazása az azonos objektum osztályok lejelölésére. Ezek után az 

előkészítések után következhet maga a digitalizálás. 

 

A digitalizálás technikailag két megoldásban végezhető. Az egyik a pontszerű digitalizálás, 

azaz minden egyes törésponton egy jelet adunk a digitalizáló táblának, a másik a folyamatos 

módban végzett digitalizálás, ahol adott idő eltelte alatt adott számú pozíciót határoz meg a 

digitalizáló tábláról a kurzor. A másik megoldás pedig a távolság alapján, azaz a kurzor 

mozgásával megtett bizonyos távolságon belül veszi fel adott számú koordináta párnak a 

helyzetét a digitalizáló. Természetesen ez függ a digitalizáló tábla érzékenységétől is, ami 0.1 

és 0.01 mm között mozog különböző tábla típusoknál. Egy gyakorlott operátor általában 0.2 

mm-es hibahatáron belül tudja követni a digitalizálandó objektumot, és másodpercenként 1-2 

mm-t tud haladni a kurzorral. Ennek megfelelően Burrough (1986) számításai alapján, ha az 

átlagos digitalizálási sebesség 10 cm/perc és egy közepes részletességű térkép 200 m hosszú 

vonalrészletet tartalmaz, ami mondjuk egy 1:50 000-es 60 x 40 cm méretű talajtérkép 

esetében 20-40 órás digitalizálási munkát igényel. A digitalizálás során ugyan sokféle egyedi 

módon be lehet vinni az objektumokat, azonban nem árt valamilyen digitalizálási stratégiát 

készíteni. Szerencsés, ha a már bevitt objektumokat áthúzzuk az adott térképen, hogy kétszer 

ugyanaz ne kerüljön be az adatbázisba. A digitalizálás sorrendjében először minden esetben 

az őrkereszteket vagy a regisztrációs pontokat kell bevinni. Szerencsés, ha az őrkereszteknek 

a bevitele is valamilyen sorrendet követ. Célszerű az észak-nyugati sarkánál kezdeni a 

térképnek, és óramutató irányában haladva a dél-nyugati sarok irányában befejezni. Ezután, 
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vagy egyes programoknál ezt megelőzően le kell határolnunk a digitalizáló tábla aktív 

területét, amelyen magát a digitalizálást végezzük. Az őrkeresztek bevitele után egyes 

programok egyből a bevitel hibaértékét is kiszámolják és felajánlják az operátornak az újbóli 

bevitelt, amennyiben ezeknek a szórásértékeknek a nagysága meghaladja a műszakilag 

kívánatos értéket. A különböző típusú objektumok esetében – pont, vonal, poligon – 

mindenképp szerencsés, ha ezeket külön fedvényben tárolva visszük be a digitalizálás során.  

Adatintegráció révén, a digitalizálással bevitt adatokat valamilyen egységes adatállománnyá 

kell átalakítani. A digitalizálás során bevitt adatállományon még általában jelentős 

szerkesztési, hibakeresési és hibakorrigálási műveleteket kell elvégezni. Több szelvényből 

álló térképi terület esetén a térképi szélek illesztése is jelentős feladat. Ezen túl előfordulhat, 

hogy az egyes térképi állományok eltérő vetületű rendszerben készültek. Előfordulhat, hogy 

különböző méretarányú adatállományt használtam, ebben az esetben a generalizálást kell 

elvégeznem. Szintén jelentős lehet a nagytérképi állományoknak esetenként a térképi 

szelvényekre történő visszabontása. Az adatmodellben is előfordulhat raszter-vektor, illetve 

vektor-raszter típusú konverzió. Ezek közül a műveletek közül a leggyakoribb - amelyet 

mindenképpen el kell végeznünk, a digitalizálás után - az adatok tisztázása és szerkesztése. 

Nemcsak a grafikus adatállományt, hanem az attribútum, tehát a szakadat állományt is 

ellenőriznünk kell. A szakadat állománynál három  fő csoportba lehet sorolni a hibákat. 

Egyrészt eredeti adatforrások lehetséges hibáira vezethetők vissza ezek a hibák, másrészt 

hibás kódolásra, illetve az adatátvitelnek is lehetnek különböző problémái. Az elektronikus 

adatátvitel során problémák léphetnek fel a különböző hardware platformok között, nem 

kompatibilis hardware esetén ez a különböző operációs rendszereknél is fennáll. Az eltérő 

adatbázis modellek, például objektum, orientált vagy relációs adatbázis-kezelő között is 

kompatibilitási problémák léphetnek fel. További problémákat jelenthetnek a különböző 

karakterkészletek (bináris, ASCII), a különböző kódolási rendszerek (futáshossz kódolás, lánc 

vagy blokk kódolás), az eltérő fájl struktúrák, a különböző térbeli adatmodellek (vektor vagy 

raszter), az eltérő vetületi rendszerek, méretarányok, adatdefiníciók. De elképzelhető, hogy a 

különböző térinformatikai modellek más-más geokódolást használhatnak. Például koordináta, 

rácscella vagy irányítószám alakú geokódolás. Nagy térinformatikai rendszerek esetében ezért 

mindenképpen át kell tekinteni a különböző adatátviteli rendszerek kompatibilitását, és ezt 

lehetőleg a végfelhasználó igénye szerint kell kialakítani. 

 

Az attribútum adatállományok kompatibilitási problémái után térjünk vissza a digitalizálás 

után kapott vektoros grafikus adatállományok leggyakoribb hibáira. Ezeket a hibákat a 
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szerkesztés során kell kiküszöbölnünk, illetve a topológia felépítése során. A leggyakoribb 

digitalizáláskor felmerülő hibák az alábbiak: 

 hiányzó entitás vagy elem (hiányoznak pontok, vonalak vagy határszegmensek); 

 dupla entitás vagy elem (pl. valamelyik vonal kétszer van digitalizálva); 

 hiányzó címkék (pl. nem címkézett poligonok); 

 duplán címkézett objektumok (pl. ugyanaz a poligon két azonosítót kap); 

 helytelen címkék; 

 helytelen bevitel - elsősorban helyzeti hiba (pl. pontok, vonalak vagy sokszög szegmensek 

rossz helyen vannak); 

 az operátor által elkövetett digitalizálási hibák (pl. lengő vonalak, alálövések, túllövések, 

álcsomópontok); 

 előfordulnak hibás adatok (pl. az operátor olyan pontokat digitalizál, amelyek nem 

tartoznak a térképi állományhoz, valamilyen szennyeződés vagy bármi). 

Ezen hibákat a profi térinformatikai programcsomagok nagy része önállóan lekeresi és az 

operátornak a hibák kijavítását kell megadnia. A leggyakoribb javítási lehetőség az 

automatikus csomópont összekapcsolás. Ez azt jelenti, hogy a térképben az operátor által 

megadott körön belül található két csomópont, akkor ezeket egy csomóponttá kapcsolja össze 

az algoritmus. Természetesen, ha túl nagy sugarú értéket ad meg az operátor a szerkesztés 

során, akkor olyan csomópontok is összekötésre kerülnek, amelyeket eredetileg nem állt 

szándékában összekötni, tehát az automatikus csomópont összekötési értékeket mindig az 

adott műszaki leírásnak megfelelően kell elvégeznünk, amelyet a digitalizálás megkezdése 

előtt be kell állítani. Hasonlóan szerkesztési feladatokkal kell megoldani az alálövést, 

túllövést, illetve a lengő vonalvégeknek a bekötését. Ebben az esetben általában először ki 

kell jelölnünk azokat a vonalszegmenseket, amelyen a szerkesztési műveletet el akarjuk 

végezni, s ezeket kijelölés után a beállított tűrési értékeknek megfelelően lehet bekötni a 

megfelelő helyre. További ilyen szerkesztési feladat a digitalizálási területen a vonalszélek 

illesztése, illetve bekötése és zárása. 

A topológiai kapcsolat kialakítása után további adatintegrációs feladatok elvégzésére is 

szükség lehet, hiszen a különböző adatforrások egységes földrajzi környezetét kell kialakítani 

a térbeli elemzések elvégzéséhez (22. ábra). 
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22. ábra Adatintegrációs feladatok a térinformatikában 

 

A szelvények illesztése során több térképi lap adatainak grafikus elemeit kell illeszteni. 

Gyakori feladat az eltérő vetületi rendszerű adatok átalakítása. Általában a DGPS 

helymeghatározás adatait (pl. terméstérkép) WGS84 vetület alapján gyűjtjük, de magyar 

térképek EOTR vetületi rendszer alapján készültek, ezért azt egységesíteni kell. Napjainkban 

kezdenek azok a GPS eszközök megjelenni a piacon, amely a magyarországi vetületi 
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rendszerben képes azonnal adatokat gyűjteni. Érdemes ezt az eszköz választása során 

figyelembe venni. Sokszor előfordulhat, hogy a területünk két, három szelvény is érint. Ekkor 

a már illesztett szelvényekből egy digitálisan kivágjuk ezt a területet. Különböző méretarányú 

adatrétegeket kell művelete hozni, pl. domborzati adataink M 1:25000 és a talajtani adataink  

1:10000 méretarányúak ebben az esetben lehetséges, hogy generalizálni kell, azaz raszteres 

rendszer esetében azonos sor és oszlopszámú képet kell kialakítani. Az összevonások után az 

eredmény pixel örökli a környező pixelek tulajdonságait. Poligonok esetén általában az 50%-

al nagyobb területi poligon viszi tovább a szomszéd tulajdonságait, pl. egy homok és egy 

agyag talajfolt esetében generalizálás után csak az egyik vagy csak a másik tulajdonságai 

maradnak az eredmény rétegen. Egy másik generalizálási probléma, ami nem érinti az eredeti 

adattartalmat, hanem azok térképi vagy a monitorképi megjelenítését. Az adott jelkulccsal az 

információk takarnák egymást és a vizuális megjelenítés érdekében azokat „egyszerűsíteni” 

kell.  

A térinformatikai elemzések során a műveleteket hibák terhelhetik. A felhasználók gyakran 

esnek abba a hibába, hogy a számítógéppel végzett műveleteket szinte hiba nélkülinek tételezi 

fel „hiszen a gép kiszámolta”. Ez korántsem igaz, a hibák egy észe elkerülhetetlen objektív 

hiba pl. az adott művelet szoftverében meglevő hiba. Ezeknél sokkal jelentősebbek az 

adatgyűjtés és feldolgozás során vagy egy rossz számítási koncepció révén vétett hibák mivel 

ezek nehezebben feltárhatóak. A precíziós gazdálkodás információfeldolgozásának 

leggyakoribb hibaforrásait a 16. táblázatban foglaltuk össze. 
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16. táblázat Hibaforrások az adatáramlásban 

Folyamat Hibaforrás 

Terepi felvételezés Mitavételezés gyakorlati megfontolásokon alapuló ezért 

nehezen reprodukálható eljárás, szenzorok kalibrálási 

hibái, GPS jelvesztés 

Térképi feldolgozás A mintavételi hely és annak térképi feltüntetése nem esik 

mindig egybe(pl. Kreybig-féle talaj térképek) 

 A foltok határait a szintvonal értékek adják, melyek 

számítási eljárásai eltérőek lehetnek 

 A szintvonalak megállapítása a felvételezési és 

feldolgozási hibával terhelt. 

Térkép generalizálás 

1:10000 ről a kisebb 

méretre 

Tapasztalati úton végzett nehezen reprodukálható 

 Információ vesztés, alakmódosulás, objektumvesztés 

Adatbevitel Digitalizáló tábla pontossága 

 Operátor pontossága 

 Adatátvitel pontossága, referencia pontok standard 

hibája 

Szerkesztés Tűrési értékek (pont és összekapcsolási értékek) 

nagyságából származó hibaérték 

Adatintegráció Generalizálásból származó hibalehetőségek 

(információvesztés) 

 Vetületi rendszer változtatásából származó hibák 

(torzulás) 

Térbeli műveletek Különböző adatforrásból származó eltérő léptékű rétegek 

térképi átfedés műveletéből származó szilánk poligonok 

kezelése, illetve vektor/raszter átalakításban, ha a 

műveletben az érintett pixelterület kisebb, mint annak 

50%–a akkor azt a rendszer általában kihagyja 

Megjelenítés Rajzgép felbontása, színkezelési problémák 

Interpretáció A modell koncepció hiányosságaiból származó hibák 
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Az elemzés eszközei: adatbázis lekérdezés, térképi algebra, távolsági műveletek, 

szomszédsági műveletek. Ezekre a döntéstámogatási rendszerek kapcsán bővebben kitérünk. 

 

Adatigény és adatforrások a precíziós mezőgazdaságban 

 

Talajtérképtől a talajinformációs rendszerig 

 

Az elmúlt mintegy 100-150 év alatt a talajtannal és az agrogeológiával foglalkozó tudósok, 

szakemberek által nagy mennyiségű természetföldrajzi és talajtani információ gyűlt össze. Az 

elmúlt évtizedek alatt különböző célok vezérelték a munkát és eltérő tervezési koncepciók 

alapján készültek a talajtérképek, amely tény ezen információk körültekintő alkalmazására 

hívja fel a figyelmet. A talajjal kapcsolatos elsősorban a talajtípussal kapcsolatos 

alapinformációk, hosszú ideig megőrzik információtartalmukat és különösen napjainkban 

fontossá váló agrárkörnyezeti kutatások esetében fontos a hosszabb időszakok összehasonlító 

vizsgálataihoz a régebbi talajkörnyezet rekonstruálása. A hazai talajtan fejlődésében több 

szakaszt különböztetünk meg ezek a következők: 

 

1779-1858: Tessedik Sámuel, Nagyváthy János, Pethe Ferenc munkásságával fémjelzett 

szakaszban a külföldi eredmények feldolgozásával, a hazai gazdákkal ismertették a 

természettudományi és mezőgazdasági tudományos ismereteket, és igyekeztek ezeket 

megkedveltetni velük. A Mezei Gazdaság könyve 1855-ben jelenik meg, és ez már 

foglalkozott a talaj felosztással, a talajjavítással és a talaj termékenység növelésének 

lehetőségeivel. 

1858-1891: Szabó József munkássága Békés és Csongrád megye Tokaj-Hegyalja, majd Heves 

és Szolnok megye területének talajtani jellemzésével és talajtérképezésével foglalkozott. A 

talajokat attól függően, hogy milyen körülmények között képződtek  osztályozta, így a 

rendszerezés genetikai alapokra épült. Lorenz J. 1866-ban Bécsben megjelenteti térképét, 

mely az Osztrák-Magyar Monarchia mezőgazdasági termelésének alapjául szolgáló természeti 

viszonyokat foglalja össze, így Magyarország talajviszonyait is tárgyalja. 

1891-1909: A Földtani Intézet Agrogeológia Osztályának megalakulása. Az osztály fő 

feladata a talajok térképezése és vizsgálata. Inkey Béla munkásságának köszönhetően 

megindult egyes községek, majd megyék talajviszonyainak felvételezése, azonban az orosz 

talajtani iskolával létesített kapcsolat, és hazánk talajainak hasonlóságai miatt a porosz 

agrogeológiai felvételezés módszere helyett, a dokucsajevi talajtani módszereket részesíti 
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előnyben. Ezen időszakban talajtani szakembereink még nem alkottak országos képet a 

talajviszonyainkról. 

1909-1931: Az első Nemzetközi Agrogeológiai Konferencia hatására a részletes 

felvételezéseket felfüggesztették, és helyette az átnézetes talaj-térképészeti munkákat kezdték 

meg. Nagy jelentőségű munka volt ebben a korszakban az Alföld szikes talajainak 

felvételezése és a Sigmond Elek által kidolgozott dinamikus talajosztályozási rendszer is. 

1931-1954: Kreybig Lajos - féle átnézetes talajismereti térképezés. Ez a térképészeti módszer 

már forradalmi jelentőségű a hazai térképezésben, mivel a térképlapokon egy-egy foltra 

vonatkoztatva megtaláljuk a fontosabb fizikai és kémiai tulajdonságokat, a Sigmond-féle 

talajosztályokat, valamint az adott foltok reprezentatív talajszelvényeit és az adott folt 

heterogenitását jellemző eltérő tulajdonságú talajszelvényeket is. A térképlapokhoz csatolt 

magyarázó füzetek a terület részletes talajtani és környezeti jellemzésére szolgálnak, valamint 

a reprezentatív talajszelvények a felvételi és a laboratóriumi jegyzőkönyvek adatait 

tartalmazzák. A Kreybig-féle átnézetes talajismereti rendszer lényegében egy korai analóg 

földrajzi információs rendszer. A húsz éves munka eredményeként hazánk egész területéről 

elkészült 1:25000 méretarányú talajtérkép, Európában egyedülállóan. A Kreybig-féle terepi 

felvételezés a szakembereket lekötötte, így más talajtani kutatómunkát alig végezhettek, 

másrészt nem volt elegendő számú szakképzett talaj felvételező, így sok helyen csak lelkes 

amatőr végezte a munkát, ezért a felvételezés nem mindenhol megfelelő. 

1951-től napjainkig tartó szakasz a genetikai irányzat újraéledését jellemzi, melynek oka 

egyrészt az, hogy az átnézetes térképek nem alkalmasak az ország talajtakarójának 

jellemzésére, mivel a talajok keletkezésében és termékenységében fennálló különbségek nem 

jutnak kifejezésre benne. Másrészt újabb talajfizikai és kémiai módszerek váltak ismertté, 

melyek bevezetése szükségessé vált. Az adatok egyesítése, valamint a szisztematikus térképi 

rendszer kidolgozása egyre nagyobb feladatot jelentett. A fő probléma mindig is az volt, hogy 

a sokrétű talajtani adatokat egyetlen térképen miként jelenítsék meg. Különösen meghatározó, 

máig egyedülálló és nemzetközileg elismert Szabolcs István szikesekkel, Stefanovits Pál 

agyagásványokkal és Várallyay György vizgadálkodással foglalkozó és számos 

helyhiányában név szerint nem említett, de fontos felmérési, elemző munkát végző tudós és 

szakember térképezési tevékenysége. A talajtérképezés sohasem volt egy egyszerű vizuális 

tevékenység. Az összetett térbeli talajfolyamatok modellezése igen magas szintű szintetizáló 

és elemző készséget igényel, és mindig visszatükrözi az adott korszak hazai és nemzetközi 

technikai, tudományos lehetőségeit. 
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A Nemzetközi Talajtani Társaság (ISSS) 1960-ban MADISON, WISCONSIN-ban (USA) 

tartott kongresszusán határozták el az 1:1000000 méretarányú FAO-UNESCO talajtérkép 

szerkesztését és kiadását, mely az egész földkerekségre kiterjed. A teljes föld egészére 

kiterjedő első térképet 1981-ben jelentetik meg, a költségekre való tekintettel csak 1:5 000 

000 méretarányban. A térinformatika térhódítása lehetővé tette, hogy a FAO világ 

talajtérképek is digitális formában és digitális adatbázisokkal készüljenek. A nemzeti 

talajosztályozási rendszerek (amerikai, német, orosz stb.) mellett elterjedőben van a FAO 

talajosztályozási rendszere is. A jelenlegi FAO talajosztályozási rendszer háromszintű 

osztályozási rendszer, melynek a legmagasabb és leginkább általánosítható szintje a „nagy 

talajcsoportok” (MAJOR SOIL GROUPINGS) nevet kapta. Ez a szint 28 talajcsoportból áll, 

melyhez 153 talajegység tartozik (Soil Units). Az egyes osztályozási egységek felismeréséhez 

az úgynevezett diagnosztikai talajszinteket, valamint a diagnosztikai tulajdonságokat 

alkalmazzuk. 

A digitális térképi technológia formájában és tartalmában is új szakaszt nyitott a nemzetközi 

és honi talajtérképezésben. Ennek a munkának az eredménye nagymértékben hozzájárulhat a 

honi mezőgazdálkodás új növekedési pályára állításához. A korszerű terepi számítógépek 

önálló nagy térbeli felbontású térképezési munkára is alkalmasak. Az agrártudományok 

művelőinek igen nagy a szakmai felelősségük abban, hogy ezt a spontán folyamatot szakmai 

módszertani útmutatókkal lássák el, illetve megfelelő Információ Technológiai 

szabványosítási (pl. DAT vagy ipari szabványok) munkát elvégezzék, mindezt úgy, hogy a 

termelőt a munkájában hatékonyan és olcsón tudják támogatni a mindennapi 

munkavégzésben. 

Nemzetközi szinten a SOTER digitális talajtérképezési módszertani fejlesztései 

előremutatóak. Hazai adaptációját Várallyay és munkatársai végezték el a HUNSOTER 

megalkotásával. Hazánkban jelenleg két digitális talajtani adatbázis van, mely az ország egész 

területére kiterjed: A HUNSOTER metodika alapján készült Digitális Agrotopográfiai térkép 

(AGROTOPO) az MTA Talajtani Kutatóintézet gondozásában 1:100000 méretarányban 

készült szintén többféle formátumban (DXF, Mapinfo, ArcView). Az adatbázis tagolása 

illeszkedik az 1: 100000 méretarányú EOTR térképekhez. 

Másik adatállomány: Magyarország Digitális Genetikus Talajtérképe, mely 1995-ben készült, 

1 : 200 000 méretarányban, készítője a Budapest Fővárosi Növényegészségügyi és 

Talajvédelmi Állomás és az Infograph Kft. Többféle formátumban forgalmazzák (DXF, 

Mapinfo, Intergraph). Az állomány tartalmazza a genetikus talajtípusokat altípusonként, a 
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talajtípusokat a talajok mechanikai összetétele szerint, a talajtípusokat a talajképző kőzet 

szerint. 

 

Digitális talajtérképek és talajinformációs rendszerek előállítása 

Mielőtt a témával részletesebben foglalkoznánk, tekintsük át, hogy miben különbözik egy 

papír térkép és annak digitális formája, mint információforrás (17. táblázat). 

 

17. táblázat A hagyományos és digitális papírtérkép eltérő lehetőségei 

Hagyományos papírtérkép Digitális térkép 

Nem változtatható szín és jelkulcsok Szabadon módosítható szín és jelkulcsok 

Kötött méretarány, jelkulcs, jelhierarchia és 

jelsűrűség 

Dimenzió nélküli nagyítási és kicsinyítési 

lehetőség, fejlettebb rendszerekben fraktál 

dimenzió használata 

Időbeli változás modellezése nehézkes Idősorok elemzése megoldott 

3 dimenziós ábrázolás nehezen megoldható 3 dimenziós ábrázolás, mozgó animáció és 

multimédiás (kép, hang) támogatás 

A térképet olvasni kell az információ 

kiszűréséhez 

A térképen adatbázisokból vagy grafikai 

objektumokból lekérdezve újrageneráljuk az 

alaptérképet 

 

A "digitális térkép" gyűjtőszó és elsősorban arra utal, hogy a hagyományos papírtérképet 

számítógépes formátumban megjeleníthetjük, tárolhatjuk és átalakíthatjuk. Nem utal az 

adatforrás aktualitására, tehát elképzelhető egy 1984-es terepi felmérésből származó 

papírformátumú térkép átalakítása digitális formátumúvá (pl. a mai napig egyetlen M 1:50000 

Magyarországi digitális alaptérkép MH-TÉHI előállításában). Nem utal a digitális 

formátumra, azaz raszter vagy vektor állománnyal van-e dolgunk (lásd később). 

A digitálissá átalakítható térképi adatforrások esetében figyelembe kell venni az alábbiakat: 

méretarány, vetület, nomenklatúra, osztályba sorolás, jelkulcs, geokódolás (lásd később), 

térképi pontosság, őrháló - fokháló megléte, referencia és mintavételi talajszelvény 

(talajtérképezésnél), talajszelvények numerikus rétegzése és leíró adatok kódolása 

(talajtérképezésnél). Digitális térképi adatforrások esetében: adatformátum, fájlformátum és 

terjedelem, metaadatok (lásd később), térbeli kiterjedés x és y irányban. 
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Digitális talajtani források a precíziós mezőgazdálkodás számára megfelelő méretarányban( 

25000) és adattartalomban nem állnak a termelők rendelkezésére. A 18. táblázat a 

rendelkezésre álló analóg papírtérképek forrását mutatja be. 

 

18. táblázat Az 1935-től napjainkig készült főbb talajtérképek 

Térkép neve Méretarány  Forrás 

Magyarország geológiai térképe 1:200 000 Magyarázó Magyarország 1:20000 

méretarányú földtani térképsorozatáshoz 

M. Áll. Földt. Int. Kiadása 

Magyarország geomorfológiai 

térképe 

1:500 000 Pécsi M. és Somogyi S. (1967) 

Magyarország természeti földrajzi tájai és 

geomorfológiai körzetei. Földrajzi 

közlemények 15.285-304. 

Magyarország hegy és 

dombvidéki területeinek 

lejtőkategória térképe 

1:100 000  

Magyarország talajvíz térképe 

(átlagos terepalatti mélység, 

évszakos-éves-többéves 

ingadozás, minimális és 

maximális talajvízszint, talajvíz 

sótartalma és ionösszetétele stb.) 

1:200 000 Rónai A. (1961) Az alföld 

talajvíztérképe. M. Áll. Földt. Int. 

Kiadványa. Budapest 

Magyarország eddig 

megszerkesztett genetikai 

talajtérképei 

1:100 000 

1:200 000 

1:1 000 000 

Stefanovits P. és Szűcs L. (1961) 

Magyarország genetikus talajtérképe. 

OMMI Genetikus talajtérképek Ser.1. 

No.7.Budapest 1961. 

Várallyay Gy., Rajkai K., Klimes-Szmik 

A. (1979) Új kategória rendszer a talajok 

vízgazdálkodásának korszerű 

jellemzésére. Agrokémia talajtan. 27. 

267-288. 

Magyarország szikes talajainak 

térképe 

1:500 000 Szabolcs I.(1974) Salt effected soils in 

Europe.Martinus Nijhoff-The Hague, 

Res. Inst. Soil. Sci. Agric. Chem. of 

Hung. Acad. Sci. Budapest.1-63. 

Magyarország talajerózió 

térképe 

1:500 000 Stefanovits P.(1964) Magyarázatok 

Magyarország eróziós térképéhez.OMMI 

Genetikus Talajtérkép. Ser.1. No.7. 

Budapest  

Magyarország talajainak 

szervesanyag-készlete, 

Magyarország talajainak 

nitrogén tartalma, Magyarország 

talajainak foszfortartalma, 

Magyarország talajainak C:N 

aránya, Magyarország talajainak 

C:P2O5 nitrogén tartalma 

1:500 000 Stefanovits P. (1968) Magyarország 

talajai. Akadémiai Kiadó, Budapest 
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Térkép neve Méretarány  Forrás 

Az öntözés talajtani lehetőségei 

és feltételei Magyarországon 

1:100 000 Szabolcs I. és Várallyay Gy. (1977) Use 

of soil maps for planning organization 

and realization of agricultural production 

and development Results and problems 

trans.Int. Conf.Use of Agric.Maps in the 

Organ. of proroduction Budapest 27-29. 

Oct. 1976. 139-151. 

Talajok termékenységét gátló 

tényezők 

1:500 000 Szabolcs I. és Várallyay Gy. (1978) A 

talajok termékenységét gátló tényezők 

Magyarországon. 

Agrokémia és Talajtan 27. 181-202. 

Az ország területére elkészített  

1: 25000 méretarányú Kreybig-

féle átnézetes talajismereti 

térképek 

1:25 000  

Az ország művelt területének, 

mintegy 60%-ra  illetve 

nagyüzemi területekre elkészített 

genetikus üzemi talajtérképek 

1:10000 MÉM NAK szolgálat (ma 

Növényegészségügyi és Talajvédelmi 

Szolgálat) 

Az ország egyes területeire  

elkészített un. 100 pontos 

termőhely értékelő talajtérképek 

1:10000 MÉM NAK szolgálat (ma 

Növényegészségügyi és Talajvédelmi 

Szolgálat) 

 

A nagy térbeli felbontású digitális talajtérképeknek az egyik legkézenfekvőbb előállítási 

módja a meglevő térképek átalakítása. 

Napjainkban folyik a Kreybig – féle térképek digitális reambulanciája az MTA TAKI 

kezelésében, azonban a munka megfelelő források és terjedelmi okok miatt hosszú időt fog 

igénybe venni. Ez a munka az alap térképi szelvények kézi digitalizálását, adatbázis-

feltöltését és csatolását foglalja magába. A változatlan, közel félévtizedes adattartalom 

azonban a ma termelőjének mindennapi felhasználásra és különösen precíziós gazdálkodás 

esetében önmagában már pontatlan. Előnyös lesz az országos lefedettség és a könnyű 

kezelhetőség. A könnyű kezelhetőség oka, hogy nehezen feloldható ellentmondás rejlik abban 

a tényben, hogy a hagyományos térképek viszonylag szűk eszközrendszerrel rendelkeznek a 

szakadatok (attribútum adatok) megjelenítésében, holott a talajok általános jellemzése igen 

sokféle, gyakran nagyon nehezen összeegyeztethető szempont figyelembe vételét igényli 

(fizikai, kémiai, földrajzi, geológiai illetve pontszerű vagy területi tulajdonságok) (Pásztor, et 

al., 1998, Szabó et. al., 1998). Külön gondot jelent a 3 dimenziós talajtér 2 dimenziós 

ábrázolása, amelyet egy adott talajfoltra reprezentatív szelvény numerikus leírásával adatbázis 

szintjén adják meg (grafikailag nem térképezhető elem). A Kreybig térképek adatgyűjtése 

során hagyományos geodéziai eszközök álltak rendelkezésre. Így a talajfoltok térbeli 
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lehatárolását az akkori katonai M 1: 25000 magassági szintvonalak adták. A domborzat 

szerepe napjainkban talán még inkább felértékelődik a digitális rendszerekben. Nem tudjuk 

viszont a talajfoltokon belül (szintvonal határok) a mintavételi szelvények helyét azonosítani. 

Egyik nehezen kezelhető gond, az alkalmazott növénytermesztési térképi modell osztályozási 

rendszerének megfeleltetése más talajtani térképekkel. Ez utóbbi, általános probléma 

valamennyi ma elérhető talajtérkép esetében is. 

A Talajvédelmi szolgálatoknál napjainkban kezdődik az üzemi genetikus és a 100 pontos 

analóg térképek digitális előállítása. 

További megoldás, hogy a termelő saját maga vagy talajtanos-agrokémikus szakértőt igénybe 

véve készíti el talajinformációs rendszerét. Várallyay, (1997) a talajinformációs rendszer 

feladatait az alábbiakban foglalta össze (23. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra Talajinformációs rendszer kiépítésének folyamata (Várallyay, 1997) 

 

A saját információs rendszer kiépítésének hátránya az eszköz és szakismeret igényesség. 

Előnye, hogy a termelőt nem kötik a korábbi analóg térképek korlátai, saját gazdálkodási 

precíziós elképzelésének legjobban megfelelő talajinformációs rendszerét tudja kialakítani, 

mely a térbeli döntéseket optimálisan támogatja. Sok olvasóban felmerülhet a talajtérkép és a 

talajinformációs rendszer vajon egymás szinonimája-e. Egyértelműen állíthatjuk, hogy nem. 

Paraméterek (definiálás, kiválasztás) 

Mérési, számítási, értékelési módszerek a 

paraméterek meghatározására 

A felmérés, a mintavételezés és a laboratóriumi 

analízis háttere (kapacitás) 

Kategóriarendszerek 

Talajtulajdonságok térbeli vertikális, 

horizontális és időbeli variabilitására 

Térképezés Monitoring 

Távérzékelés 

Geostatisztika  

Adatok 

Talajinformációs 

rendszer 
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A korszerű talajinformációs rendszer a műholdas helymeghatározás, térinformatika, 

távérzékelés és az intelligens adatgyűjtő – monitoring eszközök rendszerintegrációjának a 

terméke. Jellemzője a nagyfokú (esetenként valós idejű) aktualitás, automatizáltság, nyitott 

adatcsere formátum és a különböző addig elkülönülten meglevő (termesztési, domborzati, 

hidrológiai, gazdasági stb.) adatintegráció. Sok esetben külső szakértői rendszerekkel és 

adattárházakkal natív módon képes kommunikálni. Ennek révén, magas szinten támogatja a 

felhasználót, az összetett termőhelyre vonatkozó gazdasági, környezeti és minőségbiztosítási 

kérdések megoldásában. 

Az ilyen talajinformációs (Land Information System - LIS) rendszer létrehozása legtöbb 

esetben az alapoktól megujjult modell kialakítását igényli, amely természetesen nem 

nélkülözheti a már meglevő adatforrások figyelembevételét. Az alábbiakban egy ilyen 

rendszer kialakításának alapjait mutatjuk be a TEDEJ Rt. Területén. 

A műholdas helymeghatározáson (GPS) alapuló talajinformációs rendszer munkafázisai az 

alábbiak: 

Terepi mintavételi stratégia - terepbejárás, 

GPS helymeghatározás - kódolt mintavétel 

Minta előkésztés - Analitika 

Grafikai állományok digitális elkésztése 

 Digitalizálás 

 Szkenelés 

 Szerkesztés 

 Topológia pités 

Numerikus állományok relációs adatbázisba rendezése 

 Kódolás, osztályba sorolás 

 Normalizálás, kulcsok kiosztása, azonosítók 

Adattáblák kapcsolása 

A fenti műveletek közül néhányra a térinformatika kapcsán még további magyarázatokat 

adunk.  

A térképészeti munka során a helyszíni talaj felvételezése és adat gyűjtése esetén a 

legfontosabb kezdeti lépés a felmérendő terület bejárása, természeti adottságainak és 

gazdasági viszonyainak megismerése. Igen fontos, a feltérképezendő területen a 

talajszelvények helyeinek kijelölése, a feltárt talajszelvények helyeinek pontos rögzítése a 

térképen. Az 1:10000 méretarányú térképezésnél a terület tagoltságától függően 10-25 ha-on 

kell legalább 1 mintavételi pontot kijelölni a genetikus üzemi térképezés módszerkönyve 
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alapján. A mintavételezés során törekedni kell a talajfoltot leginkább jellemző hely pontos 

kijelölésére. A leginkább jellemzőbb hely, meglehetősen szubjektív kategória. A mintavételi 

stratégia kidolgozására a domborzat és a tápanyag-gazdálkodás kapcsán még visszatérünk. 

A felvételezés során történik a talajszelvény helyszíni morfológiai vizsgálata és leírása a 

felvételezési jegyzőkönyvbe. Felvételezéskor meg kell állapítani a talaj típusát, és el kell 

végezni a talaj és a talajvíz mintavételezését laboratóriumi vizsgálat céljára.  

A vizsgálandó területről beszereztük az 1:10000 méretarányú topográfiai térképeket, EOTR 

térkép szelvény számok alapján: 79-112, 79-121, 89-334, 89-343. Így a szintvonalas térkép 

segítségével a terület bejárás során kijelöltük a talajszelvények helyeit. A helyszíni talaj 

mintavételezés alkalmával a talajszelvények morfológiai vizsgálatát végeztük el és talajmintát 

vettünk laboratóriumi vizsgálat céljára. A helyszíni felvételezést a genetikus üzemi 

talajtérképezés módszerkönyvében leírtak alapján végeztük és a területen 74 talajszelvény 

tártunk fel. A mintavételezéssel egy időben a talajszelvények pontos, háromdimenziós 

helymeghatározását a TRIMBLE Geoexplorer II. típusú GPS helymeghatározó rendszer 

segítségével végeztük. Maga a vevőkészülék egy passzív rádiótechnikai eszköz, mely maga 

állítja elő a PRN kód dekódolásához szükséges jeleket (lásd GPS technika). A berendezés 

processzora a helyben előállított és a vett jel időeltéréséből képes meghatározni az egyes 

műholdak távolságát, és ebből a térbeli pozíciót. 

Az alrendszer másik komponense egy GPS referenciaállomás a valós idejű illetve 

differenciális utófeldolgozáshoz szükséges TRIMBLE GPS Pathfinder Community Base 

Station (helye a Debreceni Egyetem), mely a terepen végzett méréssel egy időben gyűjti, 

illetve sugározza a korrekciós adatokat a helymeghatározás pontosságának növelésére. A 

referenciaállomás és a mobil vevőkészülék maximális ajánlott távolsága kb. 400 km (jelen 

esetben a távolság 40 km volt). E távolság fölött a fellépő korrekciós hibák igen nagyok 

lehetnek. A referenciaállomás 1 órás fájlokba gyűjti a korrekciós adatokat, amelyek nagysága 

mintegy 1 megabájt. Az azonosító kóddal ellátott talajmintákat (74 talajszelvényből 351 

talajszintből) a Hajdú-Bihar-megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás 

akkreditált laboratóriumában vizsgálták meg. A 3D koordinátagyűjtés (geokódolás) mellett a 

minta regisztráció és azonosítás is a helyszínen elvégezhető volt. 

Az alkalmazott térképi rendszerek között igen fontos a vizsgált terület digitális domborzati 

modelljének elkészítése. A digitális domborzati modell (DDM) segítségével tudjuk majd a 

talajtérképet és kartogramjait elkészíteni, vagyis a talajfoltok lehatárolását elvégezni. A 

részletesebb tehnológiai ismereteket a térinformatika kapcsán tárgyaljuk ezért itt a 

talajtérképezés szempontjából fontos lépéseket ismertetjük. A DDM elkészítését a területről 
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rendelkezésünkre álló topográfiai papírtérképek digitalizálásával kezdtük. A digitalizálást 

ArcView szoftver segítségével digitalizáló táblán végeztük. A digitalizáló táblán elhelyezett 

topográfiai térképen koordináta helyes azonosító pontokat (min. 4 azonosító pont) kerestünk, 

majd elvégeztük a szintvonalak digitalizálását, a szintvonalakat beazonosítottuk, a szintvonal 

szakadásokat a topográfiai térkép tulajdonságaiból adódóan megszüntettük és a szelvények 

közötti szintvonal végek kapcsolódását, ellenőriztük. 

A digitalizálás után csomópontsűrítés, generalizálás következett és a pontokat 1 méteres 

távolságra sűrítettük. Az objektumok egyesítése során a félméteres szintvonalakat a méteres 

szintvonalakhoz rendeltük. Majd a raszteres rendszerben a szintvonalakból megépíttetjük a 

terület DDM-jét a (IDV) távolsággal fordítottan arányos interpoláció segítségével. A vizsgált 

terület digitális domborzati modelljét a 24. ábra mutatja. 

 

 24. ábra. A terület digitális domborzati térképe 

 

Az így kapott DDM-en simításokat és hibaszűrést végeztünk. A simítás során a terepfelszínt 

egyenletessé teszünk, így adatcsökkenést érhetünk el és a digitalizálási hibák is javulnak. 

Hibaszűrésnél a lokális 1000 m
2
-nél kisebb területeket távolítjuk el a térképről, mivel ezeket 

már önálló szántóföldi művelési egységként már nem lehet figyelembe venni. 
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Majd az egész rendszert visszaalakítjuk vektoros poligonokká és ArcInfo-ban elvégezzük a 

szükséges editálásokat és a topológia építését. Az editálás során az azonos magasságra eső 

pontokat választjuk szét. A szétválasztás, ahol lehetséges a félméteres szintvonalak, illetve 

dm-es szintvonalak mentén történik. Ezzel a technikával egy olyan alaptérképet állítottunk 

elő, ahol minden mintavételi ponthoz külön poligon tartozik, illetve azok a kisebb poligonok, 

melyek nem tartalmaznak mintavételi pontokat, ott a hozzá legközelebbi hasonló 

magasságban elhelyezkedő pont tulajdonságait rendeljük hozzá.  

 

A térbeli objektumok helymeghatározására szolgáló adatállományokon túl a rendszer 

legfontosabb adatai a mintázott talajszelvények laborvizsgálati adatai, a helyszíni 

vizsgálatokat rögzítő helyszíni jegyzőkönyvek adatai (talajrétegek elhatárolása, talajtípus, 

talajhibák, talajvíz mélysége, termőréteg vastagság meghatározása, stb.) 

A szelvényből rétegenként vett talajmintákat, a Hajdú-Bihar megyei Növényegészségügyi és 

Talajvédelmi Állomás Talajvédelmi Laboratóriumában vizsgáltattuk. A 74 talajszelvényre 

(szelvényenként 4-5 minta, mintánként 25-30 vizsgálati paraméter) vonatkozó táblázatok 

kialakítása a kódolásnak megfelelően következetes volt, így EXCEL-be való átemelés, 

összefűzés és transzponálás után az adatbázis a formátum ellenőrzések után dBase IV 

formátumban volt menthető. Így állt elő az első adattáblánk. 

A különböző kartogramok (pl. humuszréteg vastagság és humusztartalom, mészállapot és 

kémhatás, szikesedés, stb.) kialakításához létre kellett hoznunk további adattáblákat a 

szelvényekre vonatkozó származtatott ill. kódolt információk, valamint a helyszíni 

jegyzőkönyvek adatainak számára. 

A kódolást az Útmutató a nagy méretarányú országos talajtérképezés végrehajtásához 

(MÉM,1989.) c. kiadvány feltételrendszereinek figyelembe vételével végeztük. A kódolásra 

FoxPro rutinokat használtunk, amelyek a rendszer térbeli bővítése során újra használhatók. 

A kialakított relációs adatbázis táblái kapcsolómezőkkel kapcsolhatók össze. 

Kapcsolómezőként általában a szelvényszám, talajfolt azonosító ill. kódtáblázatok esetében az 

adott kód kínálkozik. Az így kialakított attributív adatbázist hozzá rendeljük a mintavételi 

pontokhoz. 

A talajszelvény (mintavételi pont) GPS koordinátákkal azonosított pontszerű objektum, amely 

2 dimenziós térképen adatbázisként modellezhető - nem térképezhető objektum. Összetett 

modellekben végesdifferenciál hálózat vagy 8 fa modellekkel a 3D heterogenitása leírható, de 

ezek egyelőre a precíziós mezőgazdaság számára túl költségesek (szennyezés terjedési illetve  

agrár-környezetvédelmi feladatok megoldása során már alkalmazásuk megfontolandó). 
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A talajtérképezés alapfeladata, hogy ehhez a pontszerű objektumhoz kiterjesztést rendeljünk, 

vagyis lehatároljuk azt a területet (poligont), amelyet az adott pont jellemzőit megbízhatóan 

reprezentálja. Ennek megfelelően térbeli kapcsolatot alakítunk ki a két réteg között, vagyis a 

befogadó objektum (talajfolt) megkapja a befogadott objektum (mintavételi pont) összes 

attributív adatait. A létrehozott integrált térinformatikai környezet lehetővé teszi tetszőleges 

logikai lekérdezést a helyre és annak tuladonságaira (további magyarázat a térinformatikai 

részben). 

A talajfejlődés térben és időben változó folyamat. Az intenzíven művelt talajokon ezek a 

folyamatok földtörténeti korokhoz képest hihetetlenül gyorsan (évek – évtizedek) alatt 

bekövetkezhetnek, és esetleg jóvátehetetlenül megváltoznak. Nagy területekre kiterjedő 

térben részletes monitoring rendszerünk a két ciklust megélt országos tápanyagvizsgálatok óta 

nincsenek. A pontszerű, de országos Talajinformációs Monitoring Rendszer (TIM) csak 

tájékoztató jellegű a precíziós gazdálkodás szempontjából. A technikai eszközök és 

módszerek változása számos új információt szolgáltat és felelősséget ró a termelőre a 

környezet megóvása érdekében. Erre jó példa a fenti területen mindössze 15-20 év elteltével 

végzett hagyományos és GPS alapú digitális talajtérképezési eredmények összehasonlító 

vizsgálata (Olvasztó, et al.,2000).  

A digitális úton előállított talajtérkép és a hagyományos módon szerkesztett és behatárolt 

térkép közötti különbségeket a 25. ábrán figyelhetjük meg. 
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25. ábra . Az új és régi genetikus talajtérkép. 

 

Az ábrán vonallal jelöltük a régi genetikus lehatárolásokat. Megfigyelhető, hogy a régi 

lehatárolások csak részben követik az általunk a DDM alapján lehatárolt talajtérkép 

kontúrjait. Az eltérés valószínűleg abból adódik, hogy a korábban készült térkép lehatárolás 

csak a helyszínen tapasztaltak alapján történt és feltehetően a készítőnek nem állt 

rendelkezésére topográfiai térkép. Másik érdekessége a két térképnek, hogy az akkor 

megfigyelt, megvizsgált talajtípusok az általunk talajinformációs rendszerben csak részben 

fordulnak elő. Sajnos az akkor megfigyelt és talajtani szempontból igen értékes kilúgozott és 

mészlepedékes talajtípusok már nem figyelhetők meg, illetve helyettük a mélyen sós, 

szolonyeces réti csernozjom talajok találhatók a területen. Ennek oka feltehetően a 

talajvízszint megemelkedésében keresendő. A terület egészén több Lineár típusú öntöző 

berendezés üzemel, mely feltehetően hozzájárult a terület alatt a talajvízszint 

megemelkedéséhez. A területen vett talajvíz minta vizsgálati eredményei is igazolják 

feltevésünket, hogy a  talajvíz igen szikesítő hatású, mivel sótartalma 3077 mg/l, a Na %-a 

közel 63 %, magas a Mg %-a és az SAR érték is magas 9,3.  

A talajok sótartalmának, só mérlegének és egyéb tulajdonságainak alakulását a GIS 

segítségével jól nyomon lehet követni, mivel a mintavételi helyet pontosan vissza lehet 
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keresni a GPS segítségével. Így már rövidebb idő (1-2 év) alatt is pontos következtetések 

állapíthatók meg és fontos döntések hozhatók a talaj védelmének érdekében. (pl.: a szikesedés 

megakadályozására ). 

 

Távérzékelés, Légifelvételek és Űrfelvételek 

A globális helymeghatározás mellett a távérzékelési technológia fejlődése is felgyorsult. A 

távérzékelés egy olyan adatgyűjtési eljárás, amely adatokat szolgáltat a vizsgálati tárgyról, 

vagy jelenségről úgy, hogy a mérőműszer nincs közvetlen fizikai kapcsolatban a vizsgálat 

tárgyával. A távérzékelés során mikor ugyanazt a jelenséget kettő vagy több spektrális 

tartományban mérjük, multispektrális felvételeket készítünk, ha repülőről akkor légi-

távérzékelésről beszélünk, ha űreszközről (mesterséges hold, űrállomás, űrsikló) akkor 

űrtávérzékelés hívjuk (SPOT, 2000). 

Az űrtávérzékelés legfontosabb jellemzője, hogy hatalmas adattömeget tud automatikus 

rendszerben a földre továbbítani. Az érzékelő műholdak pályaelemeiktől függő gyakorisággal 

letapogatják a föld felületét, s az ugyanarra a területre vonatkozó ismételt felvételek alapján 

idősoros (multitemporális) analízist végezhetünk. A multispektrális felvételek segítségével 

kisebb nagyobb megbízhatósággal a felszíni alakzatok, bizonyos tulajdonság jellemzők 

egyezése alapján osztályokba sorolhatók. A létrejött osztályok tematikus fedvényként 

átvihetők a GIS-be.  

A távérzékelt adatok felhasználásának előnye, hogy a képeket digitális formában, előkészítés 

után közvetlenül alkalmazhatjuk a precíziós mezőgazdaság földrajzi információs 

rendszerében. A távérzékelésben általában hasznosított információhordozó az 

elektromágneses sugárzás. Az információt közvetítő sugárzás valamiféle energiaforrásból 

származik. Ennek alapján kétféle érzékelési módszert, illetve érzékelő típust különböztetünk 

meg. 

Az aktív érzékelők a saját maguk által kibocsátott és a vizsgálati területről visszaverődő 

energiát használják fel (precíziós mezőgazdaság területén ez a gyakoribb), míg a passzív 

szenzorok a természetben megtalálható energiaforrások által kibocsátott energiát fogják fel. 

Ez lehet a tárgyak saját sugárzása, vagy a Nap visszavert elektromágneses sugárzása. A 

távérzékelésben alkalmazott szenzorok az elektromágneses hullámok megfelelő spektrumait 

használják. A Föld légköre önmagában egy jelentős elnyelő és/vagy visszaverő közeg, amely 

a Napból érkező elektromágneses. energiát csak az un. atmoszférikus ablakokon engedi át. Az 

első ilyen jelentős ablak a látható fény tartományába esik. A kék fénynél alacsonyabb 

hullámhosszú sugárzást az atmoszféra visszaveri, de a zöld, vörös és a közeli infravörös 
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hullámok jó lehetőséget biztosítanak a felszín megfigyelésére. E tartomány jelentőségét növeli 

a növényzet klorofil tartalmának erős visszaverő tulajdonsága a vörös és közeli infravörös 

hullámhosszon. 

További atmoszférikus ablakok léteznek a közepes infravörös, a hő infra, valamint a 

mikrohullámú tartományokon. Ha megvizsgáljuk, hogy egy adott tárgy felszínéről a beeső 

sugárzás hány százaléka verődik vissza ez az adott tárgy fényelnyelési tulajdonságát adja 

meg, amely az adott tárgy fizikai tulajdonságaitól és az alkalmazott fény hullámhosszától 

függ. A hullámhossz függvényében ez az érték az egyes anyagokra jellemző érték (albedó). 

Ha egy tárgyról visszaverődő sugárzást (albedó) a hullámhossz folyamatos változtatása 

mellett ábrázoljuk, egy görbét kapunk, amely az adott tárgy un. spektrális reflektancia 

görbéje. Mivel az albedó értéke csak az alkalmazott fény hullámhosszától és a tárgyat alkotó 

anyagok elektromágneses jellemzőitől függ, ezzel a görbével az egyes anyagok sajátosan 

jellemezhetőek. A digitális technikában a beérkező fénysugár útjába különböző prizmákat és 

szűrőket helyeznek el. Ezzel biztosítják a megfelelő hullámhosszú alkotók szétválasztását, az 

un. csatornákat (CCD), amelyek külön-külön érzékelőkbe jutnak. Az ilyen több 

hullámhosszon párhuzamosan készített felvételeket multispektrális felvételnek hívjuk 

(ASPRS, 2000). 

 

A légifelvételeket, kihasználva a hagyományos filmek kitűnő részletgazdagságát és 

geometriai felbontását elsősorban térképészeti célokra készítik, ahol nem csak a terep síkrajzi 

elemeit térképezik, hanem fénykép-pár esetén a magassági adatokat is kiértékelik. Az 

alkalmazott filmek a látható fényre érzékenyek fekete-fehér, vagy színes negatívok (26. ábra).  

 

 

26. ábra 1 m-es térbeli felbontású digitális orthofotó külömböző nagyításai Debrecen 

határában, amely táblán belüli információs rendszer kiépítésének alapjául szolgálhat 

(Eurosense felvétel) 
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Ritkábban a felvételek készítésének célja egy szűkebb terület környezet állapotának 

felmérése. Ekkor a fekete-fehér, vagy színes infra filmeket részesítik előnyben, mivel ez több 

információt hordoz a növényzet állapotáról. A műholdakon elhelyezett letapogatók 

(szkennerek) általában multispektrális üzemmódúak, amelyek hullámhosszait, csatornáit 

mindig a megfigyelendő jelenség spektrális tulajdonságai alapján választották ki. Az 

alkalmazott hullámhosszak kiválasztásánál figyelembe kell venni az atmoszféra hatását, így a 

szenzorok csak az ablakok által biztosított sávokban működnek. A felvételek felszíni 

térfelbontása tág határok között változik, a kilométertől a méterig (27. ábra).  

 

 

27. ábra Két eltérő spektrumban készült műholdas kép összedolgozása ERDAS Imagine 

képfeldolgozó szoftverrel a Debrecentől északra fekvő mezőgazdasági területekről 

(alapfelvételek Euroimage) 

 

Az elsődleges műholdas alapfelvételi adatokat az elemzések során módosítjuk, 

transzformáljuk matematikai mátrixműveletek alapján. 

Ezt a számítógéppel segített elemzést hívjuk digitális képfeldolgozásnak. A digitális 

képfeldolgozás területén a négy legfontosabb műveletcsoport: 

 A különböző irányból készült letapogatás és szkennerek hibáinak kiküszöbölése, a 

képi torzulások kiküszöbölése 

  Főleg az atmoszféra állapota által okozott torzító hatások kijavítása, a jobb 

szemlélhetőség növelése (kontrasztfokozás, színkompozit) - a radiometriai korrekciók 

SPOT pankromatikus műholdas felvétel Landsat 5TM hamis színes felvétel 

Józsa 
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 A képosztályozás nem más, mint számítógéppel segített interpretáció, amikor a kép 

tartalma, vagy textúrája alapján képezünk bizonyos sajátosságokkal rendelkező 

csoportokat. Az osztályba sorolás alapja az egyes területek spektrális sajátosságainak 

elemzése. A felszínt borító különböző felületeknek egymástól eltérő, de egyedileg 

nagyon sajátos a spektrális reflektancia görbéje. Ennek segítségével, ha több 

hullámhosszon vizsgáljuk a felszínt, az alkalmazott csatornákon jelentkező értékek 

elemzése alapján viszonylag jól elkülöníthetőek egymástól az eltérő borítottságú 

felületek.  

 Az eltérő térképi vetületi rendszerekre történő átalakítás - a kép transzformáció. Az 

utolsó három csoport már raszteres térinformatikai programokkal jól elvégezhető. 

A digitális képfeldolgozásra számos cég szakosodott a világon, de ezen műveletek 

elvégzésére ma már valamennyi hazai agráregyetemi fakultáson megtalálhatóak a technikai 

feltételek.  

A műholdas felvételek gyakorlatilag szabadon hozzáférhetőek. Kereskedelmi forgalomban 

külföldről közvetlenül beszerezhetőek, ill. magyarországi disztribútoron keresztül. Az egyik 

fő forgalmazó az Eurimage Customer Services ( Via Galileo Galilei, 00044 Frascati, Italy. 

Telefon: 39-694180218, Fax: 39-69426285). Az Euroimage szolgáltat műholdas felvételeket 

gyakorlatilag Európa teljes területéről. A legáltalánosabban használt műholdas felvételeket 

különböző feldolgozottsági szinten lehet megvásárolni. A Landsat műhold két típusú 

felvételei: a multispektrális (MSS) és a thematic mapper (TM). Egy teljes felvételnek a 

területe 185 x 185 km, tehát egy felvétellel gyakorlatilag Hajdú-Bihar megye területe 

lefedhető. Két feldolgozottsági irány hozzáférhető. Az egyik a radiológiai korrekció, a másik 

a geodéziai korrekció. A geodéziai korrekció szempontjából három szintű termék kapható. Az 

„A” szintű, ahol nem használnak ellenőrző pontokat, a „B” szintű, ahol alkalmaznak ellenőrző 

pontokat és a „C” szintű, ahol digitális terepmodelleket is alkalmaznak. A radiometriai 

korrekció tartalmazza a felhősödésből, képátvitelből származó hibákat, élkiemeléseket, 

éltompítások elvégzését. Ezeket az utólagos feldolgozásokat a magyarországi disztribútor is 

elvégzi, amely a FÖMI távérzékelési osztálya. A Landsat műholdak közül a Landsat 3 MSS 

1972-ben kezdett üzemelni és térbeli felbontása 80 m x 80 m-es legkisebb pixelméret volt, 

míg a tematikus térképező (TM) műhold érzékelő típus 1982 óta küld felvételeket a földre 30 

m x 30 m-es felbontással, ill. pankromatikus csatornában 15 m x 15 m-es. Ma már a Landsat 7 

műhold is működik, míg a korábbiak folyamatosan üzemképtelenség miatt abbahagyták az 

adatgyűjtést. Az TM spektrális felbontását a19. táblázat mutatja be. 
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19. táblázat Landsat tematikus térképező (TM) műhold csatornakiosztásai 

 Hullámhossz (µm) Felbontás 

1. csatorna 0,45-0,52 30 m 

2. csatorna 0,52-0,6 30 m 

3. csatorna 0,63-0,69 30 m 

4. csatorna 0,76-0,9 30 m 

5. csatorna 1,55-1,75 30 m 

6. csatorna 10,4-12,5 120 m 

7. csatorna 2,08-2,35 30 m 

Pankromatikus 0,5-0,9 15 m 

 

Az 1-es csatorna alkalmas a vízpartok elemzésére, részben behatol a vízbe is, e mellett 

alkalmas a talaj és a növényzet megkülönböztetésére. A 2-es, 3-as és 4-es csatornák főként a 

növényzet vizsgálatát szolgálják: a 2-es csatornába esik a maximális a 3-asba a minimális 

növényzeti reflexió a 4-esbe pedig a maximális klorofil reflexió. Az 5-ös csatorna a talaj és 

növényzet nedvességét jelzi, a 7-es a kőzetek megkülönböztetésére szolgál, a 6-os pedig a 

felszín hőmérsékletét detektálja. 

 

A Landsat 5 ciklusban 16 naponként kering a Föld körül, így átlagosan 2 hetente tud pl. 

Hajdú-Bihar megye területéről is felvételeket készíteni. Nemcsak egész formátumú, tehát 185 

x 180-170 km-es területet lehet egyszerre lekérni, hanem lehetőség van kép negyedeket is 

lekérni a felvételből. Ez 91 x 86 km-nyi terület. Ez lehet standard, vagy pedig a vevő által 

megadott kivágat és ezen túl van egy kis kivágat is 50 x 50 km-es szintén standard vagy 

levegőablakos formában. Az egyes csatornákból színkompozitot tudnak előállítani. Ezek 

fekete-fehér vagy pedig color kompozitok lehetnek a vevő kívánságának megfelelően, 

amelyet 1:1 000 000-tól 1:100 000-es méretarányig dolgoznak fel. Természetesen a nyers 

adatoktól a feldolgozott adatokig, ill. a feldolgozás szintjétől nagyon eltérőek az 

árkülönbségek. A feldolgozási szint - mint már említettük - lehet „A” szintű, tehát 

kontrolpontok nélkül, ebben az esetben a rendszer korrekciós hibája 500 m körüli. „B” szintű 

kontrolpontokkal, ahol a rendszer hibája 15 m körüli, és „C” szintű, ahol a hiba 15 m alatti, de 

ebben az esetben a digitális magassági rácspontokat a megrendelőnek kell szolgáltatni az 

elemzéshez. A Landsat TM képek egyik fő előnye, hogy idősoros elemzéseket is le lehet kérni 

az említett kibocsátási időszaktól. Mivel a felvételek egy része lehet, hogy felhős időszakban 
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készült, így a felhasználónak lehetősége van ún. gyors megtekintési (quick looks) formátumot 

lekérni. 

Az SAR-1 műholdfelvételeket 1990 óta lehet beszerezni, tehát a fellövés időpontjától. 

Elsősorban radar felvételek készítésére alkalmas (Syntethic Aperture Radar (SAR).  Ez a 

spektrum nagyon jól hasznosítható a talaj vízkészletének gyors meghatározása során. Egy 

teljes SAR felvétel 100 x 100 km-es területet fed le, ahol a legkisebb pixel mérete 12.5 x 12.5 

méter. A radaros módszereknek előnye, hogy olyan hullámhosszakat használ, melyeket a 

felhőzet kevéssé nyel el, e mellett függetlenek a felszín megvilágítottságától, azaz a felvételek 

minősége nem függ az időjárástól és a napszaktól így elsősorban hidrológiai vízkészlet 

gazdálkodási elemzéseknél előnyösen használható adatforrás.  

A Szintetikus Apertúrájú Radarok (SAR) alapelve azon nyugszik, hogy az adó antenna ismert 

(lehetőleg egyenes) pályán haladva sorra bocsátja ki az impulzusokat. Ha vétel során 

gondoskodunk arról, hogy ne csak a visszavert impulzusok feszültségét, de a fázisukat is 

(hogy melyik adóimpulzusból származnak) rögzítsük, úgy olyan adatsort nyerünk, mely 

megfelelő számítógépes feldolgozás után hasonlóan finom pálya menti felbontást ad, mintha 

az antennát a pálya irányában jelentősen meghosszabbítottuk volna.  

A radar felvételek rohamos elterjedése az utóbbi néhány évre tehető. Napjainkban már olyan 

SAR eszközökkel is találkozunk, melyek egyidejűleg több hullámsávon is letapogatják a 

felszínt. A multispektrális radar felvételek hasznosítására már sok módszert dolgoztak ki, 

azonban egyelőre még nem rendelkezünk olyan kiforrott eljárásokkal, mint a CCD szenzoros 

multispektrális távérzékelésben. A kép a ferde felvételi mód miatt ferde síkokban képződik, 

emiatt minden pixelt geometriai korrekcióként le kell vetíteni a felületre. Kevéssé kezelhetőbb 

probléma, hogy a felszín domborulatai leárnyékolják a mögöttes részeket. Ez a probléma 

azonban rendszerint csak alacsonyabb repülési magasságok illetve magas hegyek esetén lép 

fel. 

Szintén könnyen megvásárolható a JERS-1 műhold adatai. A JERS-1 optikai érzékelője a 20 

táblázat szerint, tartalmaz egyrészt egy látható, egy közeli infratartományt (WNIR) és egy 

rövid hullámhosszú infra tartományt (SWIR). 
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20. táblázat A JERS szenzor leírása (WNIR spektrális csatornák) 

 

1. csatorna 0,52-0,6 µm 

2. csatorna 0,63-0,69 µm  

3. csatorna 0,76-0,86 µm 

4. csatorna 0,76-0,86 µm 

 

Az SWIR spektrális csatornák 

5. csatorna 1,6-1,71 µm 

6. csatorna 2,01-2,12 µm 

7. csatorna 2,13-2,25 µm 

8. csatorna 2,27-2,4 µm 

 

Az NOAA AWHRR műhold a leggyakrabban készít az ország területéről felvételeket. Ezek 

az úgynevezett meteorológiai célú műholdak. Egy AWHRR teljes felvétel 3 000 x 6 000 km-

es területet fed le. 1988-tól férhetőek hozzá adatai. Ezek a meteorológiai adatok előfizetéses 

alapon is elérhetőek, mégpedig 3 hónapon keresztül 1 műholdas felvétel, vagy 90 műholdas 

felvétel egy előre meghatározott időtartamra. Térbeli felbontásuk közel 1km-es, így 

közvetlenül precíziós gazdálkodás céljaira már említett feladaton túl nem alkalmasak. 

A SPOT műholdak kétféle felvételt készítenek. Az egyik a pankromatikus felvétel, a másik a 

multispektrális felvétel. A pankromatikus felvétel felbontása 10m x 10m-es. A multispektrális 

felvétel felbontása 20 m x 20 m-es. Egy SPOT-kép 60 km x 60 km-t fed le. A pankromatikus 

felvételek a 0,51-0,73 µm-ig érzékenyek, míg a multispektrális felvételek 3 csatornában 

készülnek: 1 zöld, 1 kék és 1 vörös csatorna. A gyakorlatban a SPOT pankromatikus 

felvételeket összedolgozzák, illetve összedolgozhatóak a Landsat műholdak multispektrális 

felvételeivel, amelynek révén ötvözni tudják a pankromatikus nagyobb felbontást a 

multispektrális többcsatornás, színes felvétel lehetőségeivel. Ezeket az előfeldolgozásokat a 

magyarországi disztribútor, tehát a FÖMI is elvégzi a megrendelő számára. A SPOT-képek 

térképi előfeldolgozásig elvihetőek, ahol M 1:25000-es méretarányú térképeket lehet 

előállítani az említett felbontások mellett.  

A műholdas felvételek mára nagyon megbízható eredményt adnak egy terület 

növényborítottságáról. A több spektrális tartomány lehetővé teszi a növényállományban 
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megjelenő szemmel vagy légifelvételről még nem látható eltérések feltárását is (pl. talajhiba 

következtében fellépő tápanyaghiány, víznyomás stb. 

Ezeknek az információknak a gyűjtésével, elemzésével viszont a termelő olyan adatok 

birtokába kerülhet a saját területéről, melynek segítségével később olyan adatok között is tud 

információt meghatározni, amely eredetileg nem volt lehetséges, azaz a területéről készült 

reflektancia görbéket be tudja "tanítani", azaz megfeleltetni számos a gazdálkodás 

szempontjából fontos és az adott termőhelyre jellemző jelenségnek, pl. tápanyagellátottság, 

vízellátottság, gyomflóra összetétele stb. 

A precíziós mezőgazdálkodással foglalkozó számára mindenképpen ajánlott művelési 

területéről készült légifelvétel elkészítése. A 2000. évben készült el Magyarország 

nagyméretarányú légifenyképezése (M 1:30000), amely e könyv megjelenése idején 

remélhetőleg, már a nagyközönség számára is elérhető. Ez az un. digitális orthofotó állomány 

a gazdaság területét térképi pontossággal ábrázolja viszont, információ tartalma a 

hagyományos "rajzos" térképeknél nagyobb. Digitális állományként közvetlenül betölthető 

terepi számítógépekbe 

 

A precíziós mezőgazdasági alkalmazás min. 10 m-es térbeli felbontást és napi gyakoriságú 

visszatérési időt kíván meg. Napjainkra sok pályán lévő műhold (Landsat-7, Spot-5, Early 

Bird stb.) elérte ezeket a lehetőségeket. A közeljövőben tervezett műholdak fellövése esetén 

valószínűsíthető, hogy a légi felvételek felbontását is megközelítik a távérzékelt felvételek. 

Mára a nemzetközi piacon relatív túlkínálat jelentkezik távérzékelt felvételekből, mivel a földi 

interpretáció gyorsasága és alkalmazói képesség jelentősen elmarad az adatszolgáltatás 

gyorsaságától. Ezen a területen egy további fontos fejlődési irányt kell megemlíteni. Ez főleg 

az elemzett spektrumok számának és részben szélességének növekedése. A hiperspektrális 

érzékelés réven egy "repülő spektrométer" pontosságával eddig soha nem mérhető 

részletességgel lehet elemezni a növénytermesztési tér tulajdonságait. A látható és a közeli 

infra tartomány mellett a radar sáv a só és vízkészlet gazdálkodást illetve agyagásvány-

összetétel elemzését, míg a mágneses hullámok vizsgálata a mélyebb talajrétegek feltárását 

segíti elő(Kitchen et al., 1993, Sudduth et al., 1996, Sheets et al., 1995). 

Az űrfelvételek mellett a légifenyképezés és az ezzel foglakozó fotogrammetria is fontos 

adatszolgáltató. A ma korszerűnek tekinthető digitális orthofotózás a talajtani térképek, 

földhasználat, agrár környezetvédelem, vízgazdálkodás stb, számára jelenleg a földi geodéziai 

eljárásoknál sokkal gyorsabban szolgáltat információt. 
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Adattárház és Internet  

 

A precíziós gazdálkodás a területre vonatkozóan nagy mennyiségű információt igényel külső 

adat forrásokból, amely hatékony keresési eljárásokat feltételez. Aki már használt Internetes 

környezetet hamar rácsodálkozik az adatok óriási tömegére és hamar szembesül azzal, hogy a 

nagy tömegű adat nem egyenlő a jól informáltsággal. Egy keresett szó esetén a 20-nál több 

találatot egy átlagos felhasználó már nem ellenőrzi tovább, ugyanakkor nem ritka a több 

tízezres találat sem. Az adattárházak ezen a problémán segítenek, így a közeljövőben 

nagymértékű magyarországi elterjedésére számíthatunk mezőgazdasági területen is. 

A környezeti adatok rendkívül heterogének, nem csak tartalmukban, hanem informatikai 

formájukat tekintve is, és nagyon komplexek. Ezért az egységes környezetben történő 

feldolgozásuk nagyon speciális adatstruktúrát és adatfeldolgozási algoritmusok alkalmazását 

igényli. Ebben a műveletben általában már másodlagos adatforrásokkal dolgozunk. A 

környezeti információs technológiára is meghatározó a nyitott térinformatikai platformok 

(OpenGIS) kialakítása, melynek létrehozását a vezető informatikai kutató és gyártó cégek 

egyesülése (OGC) tűzte ki célként 1994-ben. Ez a Nyitott rendszer, amelynek egyes 

komponensei a külvilág felé egységes, lehetőleg gyártótól független és formális 

szabványokon alapuló interfészeket nyújtanak, valamint a felhasználók és fejlesztők 

szempontjából a lehető legkonzisztensebb adatcsatlakozási felületet próbálják meg biztosítani. 

A célkitűzés a térinformatikai komponensek közös nyelvének kialakítása, mely a földrajzi 

információs modellalkotás alapos átgondolását igényli (UNIPHORM, 1999). 

 Integráció a komponensek feldolgozási szabványai között.  

 Gyors és hatékony fejlesztési ciklusok.  

 Adattovábbítások és redundanciák (adatismétlések) elkerülése.  

Az adatáramlás következő lépése az adatelemzés, ahol az elérhető mezőgazdasági 

információkat döntéstámogatási céllal készítik elő. Ez megkívánja a szimultán adatelérést 

különböző művelési egységekről, heterogén hardverkörnyezetből, szervezetileg megosztott 

adatmodellekből. Ennek a szintézisnek az egyik fő célja az, hogy megfelelő képet alkosson az 

elemző a környezet állapotáról, és a lehetséges alternatívák lehetséges kockázatairól. Ebben a 

folyamatban az adatgyűjtés, tárolás, integrálás során elkezdett adatintegrációs folyamat 

tovább tart. De itt elsősorban nem technikai, hanem alkalmazás célú adatintegráció a fő 

feladat.  
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Az elemzés révén folyamatosan aggregálódott adatok az utolsó adatáramlási, metaadat 

szintben foglalhatóak össze, amely fő célja az, hogy támogassa az adatkereső rendszerek 

hatékonyságát.  

A környezeti adatok integrálási folyamata a leginkább szellemi és gépi erőigényes része az 

egész információáramlási folyamatnak, hiszen ebben a műveleti részben alakítja ki a 

felhasználó azokat az információs rétegeket a nagytömegű adathalmazból, amelyekkel a 

későbbiekben elemzéseket kíván végezni. A metaadat értelmezéseként egy amerikai és egy 

európai megfogalmazást mutatunk be: 

Federal Geographic Data Committee (FGDC): "A metaadat " adat az adatról ". Leírja 

az adat tartalmát, minőségét, állapotát, és egyéb jellemzőit. A metaadat segít az adatot 

elhelyezni és megérteni" (FGDC, 1995). 

European Committee for Standardisation (CEN): "A metaadat legegyszerűbben úgy 

definiálható, mint " adat az adatról " . Ez információt foglal magába az adatbázis 

tartalmáról, ábrázolásáról, kiterjedéséről (térbeli és időbeli), térbeli vonatkozásairól, 

minőségéről és az elérhetőségéről" (CEN 1995). 

A metaismereteket leírandó jelenségeket meta-egyedtípusokba osztályozzuk, hogy a 

konkrétumokat azok meta-előfordulásaiként adjuk meg.  

A meta-egyedtípus tulajdonságain az ismeret tulajdonságait értjük, így joggal nevezhetjük az 

adattípust meta-tulajdonságtípusnak, a karakterest pedig meta-tulajdonságértéknek.  

A metaadatbázis a metaegyed-, tulajdonság- és kapcsolat-előfordulások szerevezett együttese, 

ilyen értelemben a metaadatbázis nem más, mint az alkalmazási adatbázis modellje, mivel a 

metaegyed-előfordulások megegyeznek az alkalmazási adatbázis egyedtípusaival. Miként az 

alkalmazási adatbázis általános felépítését az adatmodell írja le, úgy a metaadatbázis általános 

struktúráját a metamodell, a modell modellje rögzíti. A metaadatmodell a metaegyed-, 

tulajdonság- és kapcsolattípusok szervezett együttese.  

A metaadatbázis az ismeretekről szóló ismeretek tára, nemcsak az alkalmazási adatbázis 

szerkezetét rögzíti, hanem az adatbázisra vonatkozó minden tudnivalót felölel. Tárolja a 

fejlesztéssel és a használattal kapcsolatos adatokat is.  A metaadatoknak nagy jelentőségük 

van a digitális térképi adatok cseréjénél (mit adok el, mit veszek meg), mivel lehetőséget 

adnak a felhasználónak, hogy egyszerűbben, jobban, közelebbről megfogalmazza kívánságait, 

valamint a szolgáltatónak, hogy termékeiről megfelelő információt adhasson. A metaadat az 

adatbázisban lévő adatok közötti válogatást teszi egyszerűvé az internetes keresők számára. 

Például: a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) az ország egyik legnagyobb 
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adatgazdájaként hatékonyan üzemelteti a FISH adattárházat, de a regionális információk 

(Debreceni Egyetem) a precíziós gazdálkodás számára még fontosabbak lesznek a 

közeljövőben (28. ábra). 

 

28. ábra Az ország egyik legnagyobb térképi adattárháza (FÖMI) és egy regionális adattárház  

 

Mindkét rendszerben térképi szerverek végzik a térbeli információk szolgáltatását a 28. ábrán 

látható módon aktuálisan talajtérképekről. Ezek az adatkereső rendszerek az Internet hálózat , 

adattárházak és elterjedésével egyre fontosabb szerepkört látnak el. Napjainkban ezek a 

kereső rendszerek azok, amelyek a metaadat struktúra alapján válogatják ki a környezetre 

vonatkozó adatokból a potenciális információs forrásokat. A kataszteri adatok Internetes 

tárháza a TAKARNET is hasonló technikára épül.  

A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) Központi Adat és Térképtára az 1998 –as 

állapot szerint az alábbi állományokkal rendelkezik: Felső- és negyedrendű vízszintes 

alappontok és iránypontok – 58601 db; Felsőrendű magassági alappontok 22492 db; 

Nagyméretarányú földmérési alaptérképek 307731 db szelvény; Topográfia térképek 

(1:10000, 1:25000, 1:100000, 1:200000) 1 034152db szelvény; Mérőkamrás légifelvételek 1 

millió db. A FÖMI fenti részlege 1999-től hozta létre és üzemelteti a FISH ( Földügyi 

Információk Szolgáltatása a Hálón) Internet alapú térinformatikai adattárházát (Vass, 2000) 

A főbb adatbázisok:  

- TER_TAJ – Kataszteri nyilvántartás, melynek alrendszerei, a földprivatizációval, földmérési 

és ingatlan-nyilvántartási munkák, kárpótlás, részarány kiadás megszervezésére, irányítására.  

 Vetetői Információs Rendszer III.DIGIT a digitális  térképek rendelkezésre állásáról 

 Települések térképellátottsága a Nemzeti Kataszteri Program Keretében (NKP_TÉR-

TÁJ) 

 Külterületi Numerikus feldolgozottság (KÜLTER_KP_RA) 
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- Felsőrendű alappontok: VAB - vízszintes, MAG – magassági alappontok 

- Légifilmtár adatbázis (LFA). Az 1986-98 között készült mérőkamrás légifelvételek alapján 

100-200 méteres pontossággal, míg a napjainkban készült GPS navigációt használó felvételek 

10m alatti területek lehatárolását teszik lehetővé, amely a precíziós gazdálkodás igényeit is 

kielégíti. 

Topográfiai térképtár (TOP_TAR) az 1999. évi Magyarország területét lefedő összes EOTR 

1:10000, 1:25000, 1:100000, 1:200000 térképszelvényeinek legjellemzőbb adatait 

tartalmazza. Feltöltése raszteres térképekkel folyamatos és elkezdődött a térképek vektoros 

digitalizálása is. 

A fenti, térképi adatállományok fenntartása és aktualizálása jelentős költségekkel jár, így az 

adatgazda ezek jelentős részét a vásárlóra, jelen esetben a termelőre hárítja át. Nyugat-

Európában, de főleg az USA-ban ezen államilag finanszírozott adatok felhasználását az állam 

nagymértékben támogatja, mivel nem az alapadatok újraeladásában, hanem azok minél 

szélesebb körű felhasználásában érdekelt. Remélhetőleg az EU csatlakozás előrehaladtával a 

valódi adatpiac hazánkban a mezőgazdaság területén is gyorsan fog kialakulni. 

A kataszteri adatok egy precíziós gazdálkodást folytató vállalkozó esetében, a magyar 

széttagolt bérleti és tulajdonosi szerkezetet figyelembe véve szinte elengedhetetlenül fontos 

információ. Ezeket a digitális térképeket, fedvényként GIS rendszerben illeszthetjük a művelt 

terület felé. Ezután tulajdonosokra vagy bérlőkre lebontva és osztályozva elemezhetjük a 

termesztési és a bérleti viszonyból származó adatokat. 

 

A térinformatika is integrálta az adattárházi technológiát. Az adatszerver és az un. térképi 

szerver technológia, valamint egy térképi kezelő és lekérdező képességekkel rendelkező " 

vékony " GIS kliens rendszert használhatunk az elemzésekre. Így a felhasználó távoli digitális 

térképi állományokat, pl. vízrajzi adatokat is úgy tud elemezni (és nem csak megtekinteni), 

mintha az a saját gépén futna. Az Autodesk MapGuide ilyen világszerte elterjedt 

térinformatikai megoldás. A szoftver segítségével különböző formátumban tárolt térképi és 

leíró adatait egy valós vektoros és raszteres térinformatikai felületen keresztül publikálhatja, a 

térinformatikai adatai egy böngészőn keresztül is elérhetővé válnak. A mezőgazdasági 

vállalatának nem kell lemondania jelenlegi térképező és térinformatikai befektetéseiről, mert 

az Autodesk MapGuide szoftver az összes ismert digitális térképi adatformátumot ismeri. 

Egyidejűleg több relációs és földrajzi adatbázis-szerverhez kapcsolódhat, így integrálva a 

különböző osztályokon, telephelyeken található információkat.  
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A szoftver három modulból áll. Az Autodesk MapGuide Server az adatok publikálására, az 

Autodesk MapGuide Author a térképi tartalom előkészítésére, a térképi rétegek és a leíró 

adatbázisok logikai kapcsolására szolgál, míg az Autodesk MapGuide Viewer modul 

ingyenesen elérhető és a böngésző alá telepítve, lehetővé teszi a térinformatikai adatok 

elérését, megoldva a részletgazdag, dinamikus térképek és a kapcsolt adatbázisok 

megjelenítését (29.ábra). 

 

29. ábra CAD alapú térinformatikai térképi szerver .( http://www.fabicad.hu/landinfo.htm) . 

 

Mivel egy átlagos felhasználó a megtekintő modul lehetőségeivel találkozik így a többi 

technikai részletre nem térünk ki. Az Autodesk Magguide Viewer intelligens kliens 

alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára az Autodesk MapGuide Server oldalon 

található térképalapú információk interaktív kezelését, lekérdezését.  

• Raszter- és élő, másolásvédett vektortérképek érhetők el  

• Szabvány SQL alapú térbeli adatszűrés rétegenként  

• Többszempontú tematikus térképek megjelenítése a kapcsolt adatbázis adatai alapján  

• PC, Macintosh és Sun SPARC station munkakörnyezet  

• Dinamikus puffer területek hozhatók létre kiválasztott objektumok körül  

• Több objektum választható ki Lista, Sugár, Poligon, Puffer és Metszés alapján  

landinfo_gis_autodesk_mapguide_server.htm
landinfo_gis_autodesk_mapguide_author.htm
landinfo_gis_autodesk_mapguide_viewer.htm
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• Térképek és közművek egyaránt megtekinthetők  

• Rétegvezérlés, nagyításhoz kötött rétegmegjelenítés  

• Többsoros térképtippek  

• Címre és helységnévre történő nagyítás  

• Eltolás, nagyítás, kicsinyítés  

• Távolságmérés  

• Térkép másolása a Vágólapra  

• Kiemelkedő minőségű, mértékkel, északjellel és jelmagyarázattal ellátott térképek 

nyomtathatók  

• Pontok, vonalak és poligon adatok olvashatók, írhatók és módosíthatók az egyéni 

alkalmazásból az ingyenesen terjeszthető SDF formátum használatával  

• Több térképszerver kapcsolása távoli térbeli és attribútum adatbázisokhoz  

• Nyitott programozói felületek (API) Netscape ® és Microsoft böngészőkre  

 

Szintén elterjedt térképi szerver megoldás az ESRI cég adattárházi megoldása. Az ArcIMS 

(Internet Map Server) az ArcView GIS 3.0 kiegészítő modulja. Lehetővé teszi ArcView-s 

térképek és hozzá tartozó információk INTERNETEN keresztül történő publikálását. 

Elérhetővé válik ez által, a résztvevők által előállított információhalmaz minden érdeklődő 

számára. Az interaktív térképeket számos adatformátumból képes létrehozni, például 

shapefile-ból, ARC/INFO fedvényekből, SDE rétegekből, DWG, DXF, DGN file-okból, 

illetve számos raszteres képből. 

végfelhasználóknak nincs szükségük speciális futtató eszközre -az első használat során 

letöltődik a felhasználó gépére egy MapCafé-nak nevezett Java applet- Netscape Navigator 

vagy Microsoft Internet Explorer futtatásával megtekinthetők az információk. Ez a Java 

alkalmazás a Weben keresztül lehetővé teszi az adatok megtekintését, böngészését és 

lekérdezését. 

 

Az ArcExplorer olyan önálló könnyen kezelhető grafikus kezelőfelülettel ellátott GIS 

alapszoftver, amely térinformatikai adatbázisok hatékony lekérdező és elemző eszköze. Az 

ArcExplorer képes Internet (Web) kliensként raszteres és akár vektoros térképek, attribútum 

adatok letöltésére és kezelésére shapefile formátumban is, ESRI Internet Map Server 

jelenlétében. Az ArcExplorert MapObjects-ben fejlesztették ki így tökéletesen beleillik az 

ESRI térinformatikai és alkalmazásfejlesztői szoftvercsaládjába. 
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Az ArcExplorer Windows 95, Windows NT 3.5.1 vagy ennél újabb verziója alatt fut, és nem 

igényel egyéb, az operációs rendszereken túlmutató erőforrásokat sem hardver, sem szoftver 

erőforrásokban. További jelentősége, hogy gyakorlatilag ingyenesen -a CD-re írás 

költségéért- beszerezhető a GEOCOMP-tól vagy letölthető az ESRI Web helyéről 

(http://www.geocomp.hu). 
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Precíziós mezőgazdaság termesztéstechnológiája 

 

Szenzorok és monitorok 

 

A precíziós gazdálkodásban számtalan érzékelő és monitor segítheti a termelő munkáját. Ezek 

alapvetően egy-egy termelési folyamat magas fokú minőségi követelményének biztosítását 

végzik. A termőhelyhez folyamatosan változtatható technológiát alkalmazhatunk, ha ezeket az 

eszközöket néhány méter pontosságú folyamatos helyzet meghatározó GPS rendszerrel 

kapcsoljuk, és az egyidejű adatgyűjtést a gépkezelő számára lehetővé tesszük. 

A munkagépek esetében alapvető követelmény, hogy a beállítási paraméterek menetközben 

automatizáltan, a vezetőfülkéből megállás nélkül állíthatók legyenek. 

 

Vetést és talajművelést segítő szenzorok és monitorok 

A vetést közvetlenül a magágy előkészítő, talajművelési beavatkozások előzik meg. A 

kapcsolt munkagépek az üzemanyag és időmegtakarítás mellett a felesleges taposást, 

talajtömörödést is képesek megelőzni. A talajnedvesség illetve tömörödöttség táblán belüli 

térbeli eloszlásáról készített digitális térképek a talajművelő gépek hatékonyságát nagyban 

javítják. A vetés előkészítés és a vetés során, a vetési mélységet a legtöbb vetőgép esetében a 

talajtípus és talajnedvesség függvényében folyamatosan lehet állítani. A megfelelő rögfrakció 

elérését és térbeli eloszlását képfeldolgozó rendszerek segíthetik. Ez is a távérzékelés egyfajta 

technikai megoldásának tekinthető, így az informatikai alapjaik közösek. Az optikai hardver 

szántóföldi kialakítása un. katonai kivitelű, egy átlagos szobai használatú gép költségeinél 4-5 

nagyságrenddel nagyobb. Ez értelemszerűen a szélsőséges hőmérsékleti, pára, por és ütés 

védelmet takarja. Általában a munkagép elején elhelyezett két kamera képei sztereoképpárt 

alkotnak, melyeket előkészítés után szűrnek. A szűrés egyszerűsített lényege, hogy a 

képszürkeségi intenzitású képeit azon értékeit, amelyek számunkra fontosak kiválogatjuk egy 

adott küszöbérték mellett azoktól a képrészektől, melyek számunkra nem hordoznak 

információt. Ennek a küszöb értéknek a beállítása mindig az adott elemzéstől függ és arra 

kalibrálni kell. Mivel a képpárok térképszerű távolság értékelést tesznek lehetővé, így a 

DGPS helymeghatározás révén az erőgépet folyamatosan a mért és analizált képi információ 

alapján lehet vezérelni. Természetesen ez a technika nem csak talajművelésben, hanem 

növényvédelmi gyomfelismerésben is hatékonyan használható, ahol a képelemzés a célzott 

szórófej üzemeltetést teszi lehetővé. Digitálisan színes képelemzés nem csak az 



 102 

alakfelismerést (pl. talajrög mérete) biztosítja, hanem gyomfajok (pl. egy és kétszikűek) 

megkülönböztetését is ahol további szelektív gyomirtás vagy növényvédelem lehetséges. A 

30. ábrán a szántás illetve ugyanazon terület boronálás utáni felvételei láthatóak hajdúsági 

vályog talajon. A kép alsó részén az oszlopdiagram értékei a képfeldolgozás eredményeként a 

vizsgálati terület rögfrakciójának megoszlását mutatja. 

 

 

 

30 ábra Rögfrakció megoszlás optikai érzékelés és képfeldolgozás alapján (f: gyakoriság) 

 

A talajnedvesség és sótartalom meghatározása egyszerűbben, szinte időveszteség nélkül 

megoldható. A nedvesség egyszerűen a talaj elektromos vezetőképességének mérésével 

állapítható meg. Az eljárás hátránya, hogy magas sótartalmú területrészeken nem ad 

megbízható eredményt. 



 103 

Lund, et al., (1999) a talaj vezetőképességét (EC) mérésére fejlesztette ki a Veris 3100-as 

modellt, amelynél legalább négy tárcsa alakú, a talajban forgó, a művelőgép keretére 

szerelhető elektródát alkalmaznak. A Veris 3100-as talaj-vezetőképességét két elrendezésben: 

a 0–25 cm-ig és a 0–75 cm-ig terjedő talajrétegben méri. A térképező rendszer a tárcsák 

méréseihez egy GPS segítségével térbeli pozíciókat rendel. Egy 15–20 méteres művelési 

sávon alkalmazva maximum 12 km/h-s sebességgel a rendszer hektáronként 40 és 100 közötti 

mintát eredményez. Az adatfájl szabványos térképező szoftveren önállóan alkalmazva, 

térképszerűen is megjeleníthető. Hasonló kivitelezésben, a talaj tömörödöttség elektromos 

ellenállási értékekeit átalakító szenzorral térképezhető vagy ez alapján közvetlen folyamatos 

beállítás változtatással módosítható, a művelési mélység, elsősorban függesztett munkagépek 

esetében. A magágyra jellemző rögméret megoszlás számszerűsítése inkább tágabb értelmű, 

általánosított osztályozások szerint történik, mint nagyon finom, finom, közepes, durva és 

nagyon durva osztályba tartozók. Mivel egy szubjektív, vizuális értékelésről van szó, 

korreláció meghatározása nem mindig egyértelmű. A mindennapos, gyakorlati magágy-

értékelés nagymértékben a talajfelszín durvaságán és közvetlenül ezek alatt jellemző talaj-

aggregátumok méretén alapszik. Stafford és Ambler (1990) képanalitikai technikákat használt 

a talajt jellemző aggregátumméret-eloszlás meghatározására a magágyakban, az ilyen 

technológia egy automatikus érzékelő egységét képez a magágyelőkészítő talajművelő 

berendezéseken. 

A vizuális technikák azonban csak a magágy felszínén jellemző aggregátumméret-eloszlás 

becslésére alkalmasak, bár a rendszer teljesítménye, összehasonlítva a gyakorlati magágy 

becsléssel, kedvezőnek bizonyult egyes szakemberek szerint.  

A finom magágy kis számtani közép méret értékkel jellemezhető, míg a durva környezet nagy 

értéket ad. 

Az ultrahangos eljárás szintén alkalmas a rögfrakciók mérésére. Diszkrét hangpulzusok 

kibocsátásával működnek, és közvetlenül detektálják a cél felszínéről visszaverődő 

pulzusokat. A jelkibocsátás és a tükrözött jel detektálása közötti idő-különbség egyenesen 

arányos a hangsebességgel és az érzékelő és cél közötti távolsággal. Ha a vizsgált felszín 

egyenetlen, például egy durva magágy esetében, minden egyes érzékelőről kibocsátott pulzus 

visszaverődött pulzusokat fog eredményezni, az utóbbiak az aggregátumok azon részeiről 

való visszaverődés eredményei, amelyek az érzékelő cél területen vannak, így nagyobb 

távolsággal jellemezhetők (vertikális síkban). Az első és az azt követő visszavert impulzusok 

elkülönítése (idő szerint) ezért arányos a felszín durvaságával, és ha egyenes arányosságot 

feltételezünk, a magágy aggregátumméret-eloszlással is.  
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Egy adott területen, adott úton néhány másodperc alatt nyert „durvasági” jelek nagy számának 

frekvenciaanalízisével ezt követően a felszíni durvaság megoszlási értéke származtatható. 

Bizonyos ultrahangos érzékelőkbe jelkondicionáló hardver van beépítve, amellyel az érzékelt 

távolsággal egyenesen arányos kimeneti feszültség biztosítható, amely közvetlen kalibrálható 

információt ad a vetőágy rögfrakcióinak megoszlásáról. Ez a talajművelő gépek vezérlésének 

fontos automatizálási lehetősége lesz. 

 

A vetés az egyik legkritikusabb pontja az egész termesztéstechnológiának. Az iparszerű 

termesztési technológiák alapcélkitűzése volt az egész termesztési táblán egyöntetű homogén 

növényállomány kialakítása. Ez magas termesztési potenciállal rendelkező termőhelyek 

esetében volt megoldható, azonban még az igen magas szinten kontrollált növénytermesztési 

kísérletekben is a kutatóknak sokszor okoz problémát az azonos termesztési körülmények 

megteremtése. A precíziós mezőgazdaság adja a termesztő kezébe először azt a lehetőséget, 

hogy térben területileg optimalizálja a vetőmag mennyiségét, a vetés mélységét. Ezzel 

összességében egy 5-15%-os vetőmag megtakarítást is elérhet, amely a mai vetőmagárak 

mellett jelentős is lehet. 

A John Deere 1760 Max Emerge Plus PLANTER pneumatikus szemenkénti vetőgép 12-

soros, vontatott kivitelű munkagép. Szemenkénti vetést igénylő magvak (áru-, csemege- és 

hibrid kukorica, napraforgó) vetésére, vetéssel egyidejű talajfertőtlenítésre (6-soros 

változatában egyidejűleg szilárd műtrágya kiadagolására is) alkalmas munkagép. A vetőgép 

egyaránt használható a hagyományos szántásos termesztéstechnológiában (alap változat), 

illetve kiegészítő szerelvények alkalmazásával a szántás nélküli, csökkentett menetszámú, 

vagy direktvetéses technológiában is. Kiegészítő DGPS és fedélzeti számítógép esetén a 

precíziós vetésre hatékonyan alkalmazható. Megfelelő működtetése a géptípus alapos 

ismeretét, annak helyes beszabályozását - magfajta és méretnek (ezermagtömeg) megfelelő 

tárcsakiválasztás, magadagoló szerkezetnél tőtáv, és a vákuum értékek megfelelő beállítása, 

stb. - és a mindenkori körülményeknek legmegfelelőbb sebesség kiválasztását egyaránt 

igényli. (Kelemen, 1999). 

A komplett rendszer esetén az egész folyamat vezérlése a termésátlagtérképre, és annak 

speciális feldolgozására épül, amely a kapcsolt gépegységekben közvetlenül kapcsolódik a 

GPS-rendszer érzékelője által szolgáltatott adatokhoz. Ezen adatbázis együttesen vezérli a 

traktor és a munkagépek információs rendszerén keresztül a vetőgépen lévő végrehajtó 

egységeket (GREENSTAR SEED CONTROL SYSTEMS), melyeket közvetlenül egy 

kihelyezett egység, egy különálló kisebb vezérlő számítógép irányít. 
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A vetésellenőrző monitorok alkalmazásának a szemenkénti vetés során (kukorica, napraforgó, 

cukorrépa stb.) vannak hagyományai. Hazánkban főleg a nagy területeken vetett 

kukoricavetéshez alkalmazzák. A főbb ellenőrzési lehetőségeket a Digitroll fotoszenzoros 

monitor példáján ismertetjük (31. ábra). 

 

 

31. ábra SPC, IH-CYCLO vetésellenőrző monitor hektárméréssel 

 

A 4-6-8-12 sor egyidejű ellenőrzésére alkalmas mikroprocesszoros műszer, idő vagy 

tőtávarányos üzemmódra is képes. A tőtávarányokat grafikusan kijelzi és méri a vetett és 

beállított vetőmagmennyiségét. Önműködő csoroszlyaszám beállítást biztosít. Meghatározza 

az összes elvetett hektárt, magszám/ha-t, rész hektárt, magkihagyás idejét. Hiba esetén hang 

és grafikus jelzést ad. Gabonavetés esetén, illetve talajfertőtlenítő granulátum kiszórása során 

a csoroszlyák fotocellás ellenőrzése helyett a vető vagy granulátumszóró tengely ellenőrzését 

végzi a DM 6210 monitor. 

 

Növényvédelmet segítő szenzorok és monitorok 

A növényvédelemi szenzorok és monitorok folyadékok nagypontosságú adagolását 

felügyelik. Ilyen értelemben az itt leírtak a folyékony, illetve szuszpendált műtrágya kijuttatás 

során is értelemszerűen alkalmazhatóak. A növényvédelem az egyik legdrágább és 
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legnagyobb környezeti kockázattal járó termesztési beavatkozás. Számos szakmai irányzat él 

egymás mellett az un. integrált növényvédelemtől a biogazdálkodásig, azonban valamennyire 

általánosan jellemző, hogy a kármegelőzésre és ennek érdekében a termőhely egyre alaposabb 

megismerésére fokozott figyelmet fordítanak. A precíziós növényvédelmet segítő szenzorok 

és monitorok egyik csoportját azok az eszközök képezik, amelyek a termőhely folyamatos 

értékelését végzik immár GPS koordináták egyidejű rögzítése mellett. Ezeket a 

növényvédelmi előrejelzéssel foglalkozó szakkönyvek részletesen taglalják. Néhány 

elterjedtebb eszközt emlékeztetőül sorolunk fel. Növénykórtanban varrasodás, burgonyavész 

elleni védekezésben - ellenállásmérő eszközök, kártanban rovarcsapdák, gyomtanban 

gyomfelvételezés. A GPS elvégzett helymeghatározás értelemszerűen azokban az esetekben 

igazán hatékony, amely egy művelési táblán belül egy vagy több fertőző góc feltárásával 

hatékonyan izolálható. Ezek gyors célzott kezelése esetén az eredményesség kézzelfogható. 

Ezen gócok nagy területre kiterjedő feltárása és helyének beazonosítása a légi felvételezés 

egyik fő erénye (lásd. távérzékelési fejezet). Sok esetben a tényleges ok, például egy 

burgonya táblán belül fellépő sárga folt légi felvétellel nem azonosítható. Ezt okozhatja 

növényvédelmi probléma, tápanyag ellátási zavar, de talaj vagy vízgazdálkodási probléma is. 

A légi felvételen terepi meghatározott GPS koordináták alapján, földi bejárással a problémás 

helyekre vissza lehet navigálni és az okokat beazonosítani. 

A növényvédelmi károk megelőzésére, elhárítására nagyon sok esetben kritikusan kevés az 

optimális időintervallum. Emiatt nagyon intenzívek azok a technikai kutatások, amelyek a 

munkagépen elhelyezett azonnali kárkép felismerésére, a kiértékelés eredményének 

megfelelően, a térben a szórófejek üzemmódjának folyamatos szabályozására irányulnak. A 

legnagyobb előrelépés a gyomirtás területén az automatizált gyomfelismerés területén 

következett be. Alapja ennek is a távérzékelés során leírt képfeldolgozás és kivitelezése, a 

talajművelésnél a fentiekben említett szántóföldi körülményekhez kialakított videó kamera és 

helymeghatározást végző GPS. A gyakorlatban egyszerűbben használhatók azok a 

megoldások, amelyek a gyomirtószer dózist talajtulajdonságok függvényében változtatja. 

Számos gyomirtószer dózist a talaj szervesanyag és agyagtartalmának alapján változtatni kell. 

Ennek hiányában, a hagyományos gazdálkodásban kipusztulás vagy gyomosodás egyaránt 

bekövetkezhet. A digitális talajtérkép és a DGPS lehetővé teszi, a kijutatott dózisok aktuális 

változtatását.  

A hagyományos növényvédelemben nagy értékű célgépek esetében számos helyen van 

lehetőség a mozgásközben folyamatosan változtatható szórófej üzemeltetésre (32.ábra).  
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32. ábra Folyamatosan, menetközben szabályozott vegyszer kiadagolásra alkalmas szántóföldi 

permetező hidraulikus nyitású kerettel 

 

A fenti ábrán látható vegyszerező gép készülhet önjáró vagy vontatott kivitelben. A 

vezetőfülkében elhelyezett DGPS és digitális térképi adatok alapján a munkagép adatait a 

permetező komputer ellenőrzi. Az alkalmazási lehetőségeket a világon széleskörben használt 

RDS komputereken mutatjuk be. Az RDS permetező komputerek közül a Genie 1 és 2 

közvetlen GPS terméstérképező CERES és Hermes komputerekkel nem köthetőek össze a 

DELTA sorozat viszont kompatibilis rendszert alkot ezekkel az eszközökkel. Különösen a 

növényvédelmi munkák vezérlésére alkalmas 3J és a tápanyag-gazdálkodásban is jól 

hasznosítható 4J típusok a precíziós gazdálkodás korszerű eszközei. 

A kijuttatás pontossága mindkét esetben  1%. A RDS DELTA 3J átfolyásmérésen alapuló 

komputer üzemközben méri és kijelzi a haladási sebességet (km/ó), a kijuttatott dózist (l/ha), a 

teljesített területet (ha), a kiszórt vegyszert (l), a tartályban lévő folyadék mennyiségét. A 

komputer automatikus és kézi vezérlésű üzemmódban is tud dolgozni, a vezetőfülkéből 10%-

os lépcsőkben növelhető, illetve csökkenthető a kijuttatni kívánt dózis. A komputer álló 

helyzetben is képes szimulálni az előre beprogramozott üzemi viszonyokat a sebesség 

függvényében, így ellenőrizhetőek a beállítások. Az elektromos működtetésű szakaszoló 

egység interfész kábele a komputerhez csatlakoztatható, így a komputer érzékeli a működő 

szórófejek és szakaszok számát. Fontos, hogy a készülék sebesség hitelesítésre is alkalmas, 

így a DGPS-el a sebesség hitelesítése ellenőrizhető. Külön lézeres sebességmérővel is 

kiegészíthető. A vegyszerezés üzemeltetési paramétereit belső memória őrzi, illetve az külön 

kinyomtatható.  

Az RDS DELTA 3J-A változat szintén átfolyásmérésen alapuló kontrollt biztosít azonban a 

gyümölcsösök esetében használt magasabb, 50 bar nyomáshatárú átfolyásmérővel van 

1. Permetlé tartály (2000, 2500, 3000 

l) 

2. Szívószűrő 

3. Szivattyú 

4. Nyomószűrő 

5. Szakaszoló szabályzó egység 

6. Szabályzó komputer 

7. Alsó hidraulikus keverőelem 

8. Tartályfedő 

9. Tartálymosó víz 

10. Vegyszerkeverő tartály 

11. Kézmosó tartály 

12. Önfeltöltő egység 

13. Szakaszolható szóró keret 
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felszerelve. Az RDS DELTA 4J   esetében a leírt 3J képessége továbbiakkal egészül ki (33. 

ábra).  

 

33. ábra Precíziós gazdálkodás pontos tápanyag-kijuttatását szabályzó BOGBALLE „ZURF” 

berendezés 

 

Az ellenőrzés itt nyomásérzékelésen alapul. A nemcsak permetlé, hanem N-oldat és 

szuszpenziós műtrágya, mésziszap kijuttatását ellenőrző komputer esetében fontos, hogy a 

kijuttatni kívánt anyag sűrűsége külön programozható legyen. A komputerbe előre 8 

különböző típusú fúvóka mérete programozható be.  

A fenti rövid technológiai ismertetőben többször utaltunk az elektromos távvezérlésű 

szakaszoló egységekre, melyeket interfésszel lehet a fedélzeti komputerekhez kapcsolni. A 

szakaszoló egységek a szórókeretet külön szabályozható szakaszokra bontják, így a 

keretrészekbe jutó vegyszer mennyisége szabályozható. Szántóföldi gépeknél 20, gyümölcs 

vegyszerezők esetében 50 bar nyomáshatárig, típustól függően eltérő szakaszszámmal, az 

elektromos megkerülő (by-pass) szelepek révén sebességarányos kijuttatást biztosítanak. 

Több ismert (pl. ARAG, TeeJet) piaci márka áll a termelő rendelkezésére (34. ábra). 
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34. ábra ARAG- 300S elektromos szakaszoló elektromos mennyiségszabályzóval kiegészítve 

és elektromos távvezérlő egység 

 

Az ARAG elektromos szakaszolókba beépíthető elektromos mennyiségszabályzó szelep 

révén egy sebességfokozaton belül, 15%-os sebesség eltérése esetén a kijuttatott liter/ha 

dózis állandó marad. Ha a termelő nem akar egyelőre, drága fedélzeti komputerbe beruházni, 

de általános célú DGPS-el rendelkezik, akkor egy a fenti ábrán látható elektromos szakaszoló-

szabályzó egység révén a fülkéből végezheti el az adott termőhelyhez igazított vezérlést. 

További, bár kevésbé automatizált szintet a hagyományos gazdálkodásnál is jól ismert 

szórófej beállítási lehetőségek változtatása jelenti. Jelenleg a mozgásban végzett 

fokozatmentes egyedi szórófej változtatás még kísérleti jellegű. A gyakorlatban ma is 

alkalmazható a membránzáras csepegésgátlót tartalmazó szórófejek, illetve kevés, de 

határozottan eltérő kezelést kívánó táblarészeken belül a többállású szórófejek beállítás 

váltása (35. ábra).  

  

35. ábra Többállású szórófejek szántóföldi és gyümölcs vegyszerezésre (TeeJet) 

 

Pontszerű (spot) kezelések esetében a változtatható kúpszögű, illetve különböző takarásos 

megoldások és egyedi szórófej vezérlés is alkalmazható (36. ábra). 
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36. ábra Állítható szögű szórófejek 

 

Az állítható szögű szórófejek különösen jól használhatók levél alá permetezésnél vagy 

sávpermetezésnél. Az egy vagy kétfejű szórófej a kívánt irányba forgatható. 

A komplett precíziós komputer technológia bevezetése, önjáró célgépek esetében 

mindenképpen a megfontolandó, mivel az elérhető megtakarítás itt a legnagyobb (37. ábra).  

 

37. ábra GPS-el ellátott gyomirtást végző önjáró célgép 

 

Az ábrán jól látható a szakaszolt szórókeretből eltérő mennyiségeket juttatnak ki a fülke 

tetején elhelyezett GPS vevő adatai alapján. A teljesítményarányos költségek tovább 

javíthatóak, ha a növényvédelmet tápanyag-gazdálkodással szolgáltatásszerűen végezzük. 

Ezeknél a gépeknél a tényleges munkavégzéssel és járulékos munkával töltött idő (kivonulás, 

kiszolgálás, karbantartás, felkészítés) aránya jobb, mint a szezonális munkavégzést végző 

gépek esetében. 

 

Betakarítást segítő szenzorok és monitorok 

A betakarító kombájnok esetében a gép fedélzeti rendszerét az adatgyűjtő rendszerrel 

egybeépítve és külön is alkalmazzák. Az adatgyűjtőből chip kártya vagy lemez segítségével 

az adatok áttölthetőek egy központi számítógépre (lásd később pl. TRIMBLE AgGPS 
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rendszerét), amely a GPS jelgyűjtés révén az üzemeltetési adatok geokódolása és térbeli 

feldolgozása megtörténik. 

Az általános gépüzemeltetési paraméterek mérése mellett a precíziós gazdálkodás során az 

egyik legfontosabb eredmény a terméstérképezést biztosító eszközök alkalmazása, melyekre a 

betakarítás és terméstérképezési fejezet esetében részletesen kitérünk.  

A kombájnok ellenőrző rendszere hagyományosan az egyik legelterjedtebb alkalmazás. 

Néhány olyan megoldás bemutatására térnénk ki, amely talán kevésbé ismert, de a precíziós 

gazdálkodás céljait szolgáló megoldás. A CEBIS rendszer a Claas kombájnoknál 

alkalmazható monitor. A monitor integráltan gyűjti és elemzi a hozam mennyiségét és 

nedvességtartalmát. Az adatok ebben az esetben is chip kártyára tölthetőek (38. ábra). 

 

38. ábra CEBIS kombájn ellenőrző rendszer 

 

A Claas kombájn ellenőrző rendszerét a központi számítógéppel összeszerelten tartalmazza az 

IMO fedélzeti számítógépes rendszer (39. ábra). 

 

 

39. ábra IMO integrált ellenőrző és fedélzeti komputer rendszer 
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Az IMO a beállított üzemeltetési paraméterektől történő eltérésre grafikus és hangjelzéssel 

figyelmezteti a vezetőt. A gép specifikus fedélzeti komputerek mellett, egyre inkább terjednek 

a típustól függetlenül beszerelhető eszközök. Az RDS cég egyike azon cégeknek, akik teljes 

rendszer együttest alakítottak ki a precíziós gazdálkodás céljaira. Ennek a megoldásnak 

kétségkívül előnye, hogy hardver, szoftver és adatformátum kompatibilitás biztosítva van. Az 

RDS CERES a kombájn üzemeltetési adatait gyűjti: a munkavégzés időpontját, a munkával 

eltöltött időt, learatott területet, betakarított nedves termést, átlagos nedvességtartalmat (%), 

az átszámított száraztermést, hektolitersúlyt, útvonal és sebesség adatokat (40. ábra).  

  

40. ábra A termés adatok gyűjtését végző RDS CERES 8000i  

 

Az adatgyűjtő belső memóriával rendelkezik, így kiszerelés után is megőrzi az adatokat. Az 

adatok áttölthetők a RDS HERMES komputerbe, amely a hozam adatokat DGPS helyzeti 

pozíciókkal látja. A HERMES komputer adataival térinformatikai szoftverbe áttöltve részletes 

térbeli elemzést és térbeli lehatárolásokat lehet végezni a különböző műveleti 

beavatkozásokhoz. Az így elkészített termés, gyomosodási, tápanyag-ellátási adatok az RDS 3 

vagy a már megismert RDS DELTA komputerekbe visszatölthetők, és a folyamatos DGPS 

jelekkel együtt a precíziós gazdálkodás műveleteinek szabályozására alkalmazható. 

 

Tápanyaggazdálkodás 

 

A tápanyag-gazdálkodás egyik legsikeresebb része a precíziós gazdálkodásnak. A technikai 

háttér megváltozása a teljes folyamat újragondolását tette lehetővé, elkerülve az alul vagy 

túltrágyázás veszélyét. A tápanyag - gazdálkodás során:  

 a mintavételezést,  

 agrokémia vizsgálatokat,  

 eredménykiértékelését,  
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 a munkafolyamatok terepi megtervezését és kijuttatást, 

egyaránt hatékonyabban lehet elvégezni. Ez különösen igaz abban az esetben, ha erre külön 

szakosodott szolgáltató cég vállalja fel a teljes folyamatot. Erre elsősorban műtrágya gyártó és 

kijuttató cégek Magyarországon is szakosodtak.  

Németh, (1999) megállapítja hogy, a trágyázás során a korrekt táblaértékek felvétele, GIS 

rendszer építése, a gyakorlati szempontból kezelhető méretű homogén táblarészek 

elkülönítése alapvető fontosságú, a precíziós technológia alkalmazásakor. A terület foltok a 

GPS technika alkalmazásával térben beazonosíthatók, a műveletek során a traktoron 

elhelyezett számítógép segítségével felismerhetők, és a kiszórandó mennyiségek 

változtathatók. A tápanyagutánpótlási szaktanácsadás készítésekor, ezekre az elkülönített 

foltokra határozhatók meg azok a trágyaadagok, melyeket a gazdálkodó (szaktanácsadó) 

agronómiai és technológiai szempontból különbségként el tud fogadni.  

A hagyományos tápanyagvizsgálat esetén a mintavételi céltól függően (pl. a MÉM NAK által 

az 1970-es évek közepén indított országos talajvizsgálati rendszer keretében 6 hektáronként - 

12 hektáronként két párhuzamos minta), de általában legalább 1 ha-onként vettek egy átlag 

mintát. A gyűjtött átlagminta akkor reprezentatív, ha megfelelő számú részmintából tevődik 

össze, amely ennek alapján 50 - 100 méteres pontatlanság mellett az átlagos 

tápanyagellátottsági egységet reprezentáltak. Sarkadi et al (1986) elemezték a %-os szórás és 

a rész(pont)minták számának összefüggését és arra a következtetésre jutottak, hogy legalább 

20-25 részminta (1 kg körüli talajminta) szükséges - megfelelő homogenizálást követően - 

reprezentatív, megbízható átlagminta képzéséhez (ez természetesen feltételezi azt, hogy a 

homogén táblarészek kialakítása megfelelő volt). Szántóföldi körülmények között általában 0-

10 és 10-30 cm-es rétegeket mintáztak meg. A terepi mintavételi hibák döntő hányadát az 

okozta, hogy átlag mintákat elvileg csak a mintavételi körülmények (pl. domborzat, 

talajfizikai, kémia, biológia tulajdonságok, talajképző réteg stb.) függvényében homogénnek 

tekintett területrészről lehetne keverni Colliver (1982). A laboratóriumi - mérési - hibák, 

valamint ugyanannak a módszernek más-más laboratóriumban történő alkalmazásából adódó 

eltérések a mintavételhez képest jóval kisebb hibát okoznak. 

Nyilván belátható, hogy homok talaj és vályog talaj keveredése estén az analitikai 

eredmények is hibásak lesznek. A terepi homogénnak tekintett térrészek elkülönítése még 

óriási gyakorlat mellett is szubjektívnak tekinthető. A precíziós gazdálkodás során 

valamennyi mintavételi pont 3D GPS koordinátáját megtudjuk határozni. A klasszikus átlag 

mintavételezésnek a jelentősége itt megszűnt, viszont legalább akkora vagy talán még 

nagyobb a jelentősége a mintaszám és a mintasűrűség, azaz a mintavételi stratégia 
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meghatározásának, melynek célja a reprezentatív mintavétel (41. ábra). Ez valamennyi 

pontszerű mintavételezésre igaz, annak céljától (talajtérképezés, agrár-környezetvédelem stb.) 

függetlenül. 

 

41. ábra Pontszerű mintavételi technikák (balról jobbra); felső sor: kígyó vonalú véletlenszerű 

átlagminta gyűjtés, cikk - cakk vonalú véletlenszerű átlagmintagyűjtés, csoportos (cluster) 

pontminta vétel; alsó sor: szintvonal mentén végzett mintavétel, rétegzett (stratifikált) 

mintavétel, rétegzett mintavétel alapján homogenizált blokkok  

 

A fenti ábrán az átlagminta gyűjtés a hagyományos mintavételi technikára jellemző, míg a 

többi mintavételi technika a geodéziai helymeghatározást , jelen esetben GPS mérést igényel. 

A minták elhelyezkedése mellett fontos az adott területegységre vetített mintaszám 

(mintasűrűség) optimalizálása is. Jászberényi, et. al., (1999) Al-P tartalom vizsgálata során 

12-24-48 méteres mintavételi rácsot alakított ki (42. ábra).  

 

42. ábra 12 - 24 - 48 m-es távolságban vett minták P koncentrációi 
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A fenti ábrán látható, hogy a mintavételi gyakoriság csökkentése a vizsgált jelenség értékeit 

simította (generalizálta). Ezzel a helyi kiugró szélső értékek helye (tápanyag hiány vagy 

többlet) kevésbé határozható meg. A geostatisztikai variogram elemzések (lásd később) 

hatótávolság értékeinek meghatározásával a mintavételi rácstávolság optimuma megfelelően 

meghatározható. 

A pontszerű mintavételezésből, interpoláció segítségével állítjuk elő a jelenség térbeli 

folyamatosságát leíró felületeket. Ez a művelet igen gyakori (betakarítás, tápanyag-

gazdálkodás, vízgazdálkodás, domborzatelemzés stb.) és sok hibalehetőséget hordoz magában 

a precíziós gazdálkodás során, így részletesebben is foglakozunk a főbb jellemzőivel. 

A GPS eszközök egy adott pontban határozzák meg a mintavevő térbeli helyzetét. A 

hosszúsági és szélességi adatok mellett, ha nem kifejezett domborzat elemzést kívánunk  

végezni, az adott termőhelyre vonatkozó adatot rendelünk a helyszínhez, ebben az esetben 

tápanyag ellátottsági vagy ezt befolyásoló értéket. Ezek az értékek legtöbbször a területen 

elszórva,  különböző gyakorisággal kerülnek meghatározásra. A pontszerű értékekből a teljes 

vizsgálati területet lefedő folyamatos adatfelszínt, - leggyakrabban - valamilyen adatrácsot 

alakítunk ki interpoláció segítségével. Ennek megfelelően a térbeli interpoláció az az eljárás, 

amely a rendelkezésre álló megfigyelések által meghatározott térség mintavétellel nem 

rendelkező pontjaiban becslést ad a vizsgált tulajdonságok értékére, a megfigyelt pontok 

tulajdonságai és térbeli helyzete alapján. A térbeli interpoláció azon a feltevésen alapul, hogy 

a térben egymáshoz közel elhelyezkedő pontok értéke nagyobb valószínűséggel hasonló, mint 

az egymástól messze levő pontoké (Tobler törvénye). A feldolgozó szoftvernek tartalmaznia 

kellene egy sor térbeli interpolációs rutint abból a célból, hogy a felhasználó az adatoknak és 

feladatoknak legmegfelelőbb módszert választhassa ki, ez azonban sokszor nem teljesül. A 

termelő dolgát egyszerűsítendő legtöbbször csak néhány robosztus interpolátort építenek be 

(pl. távolsággal fordítottan arányos eljárás), amely közelítő elemzésekre már alkalmas, viszont 

nagy a hibalehetőség aránya. Az interpolációs eljárásokat legalább két fő csoportba 

sorolhatjuk. Amennyiben az interpoláció alapját képező adatpontokon a képzett felület az 

eredeti értékeket hűen (eltérés nélkül) visszaadva képezzük - egzakt (exact) interpolátorokról 

beszélünk. Itt a felület áthalad mindazon pontokon, amelyek értéke ismert: ilyenek a B-spline-

ok és a lokális hiba nélküli krigelés. A közelítő (approximative) interpolátorokat olyan 

esetekben alkalmazzák, amikor az adott felületi értékek bizonyos mértékben bizonytalanok. 

Itt azt a feltevést modellezzük, hogy sok adathalmaz esetében léteznek lassan változó globális 

trendek, és ezekhez a trendekhez lokális fluktuációk adódnak, melyek viszont gyors 

változásuk, és így lokális bizonytalanságot (hibát) eredményeznek a rögzített értékekben. 
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Ilyen eljárások: a Thiessen poligonok, többfokú polinom függvények, trendfelületek, lokális 

hibával modellezett krigelés. A simítás (pontkiegyenlítés) csökkenti a hibák hatását az eredő 

felületre. Bizonyos eljárások a paraméterezéstől függően, mind pontos, mind közelítő 

módszernek tekinthetőek. Néhány meghatározó interpolátor hatását, az alábbiakban tekintjük 

át.  

 

A távolsággal fordítottan arányos (inverse distance to power) egy nagyon gyors, súlyozási 

módszer. A súlyérték hatása a vizsgálati távolsággal csökken. Ez azt jelenti, hogy, minden 

más tényező egyezése esetén, minél közelebb van egy adatpont a keresett ponthoz, annál 

nagyobb súllyal számít a Z érték meghatározásában. A rácsérték számítási módszerek között 

különbség abban van, hogy hogyan számolják és alkalmazzák a súlytényezőt egy adatpontra 

az interpoláció során. Előnyös kipróbálni minden megjelenítési formát egy adott 

adathalmazra, hogy meghatározzuk a vizsgálat szempontjából legmegfelelőbb módszert. 

Figyeljük meg az alábbi egyenletet. Adott N adat érték: 

  { Z1 ,Z2 , ... , ZN } 

 

Az interpolált érték bármely rácspontnál (legyen Gj) kiszámítható, mint az adat pont értékek 

súlyozott átlaga: 

 

 Gj= w Z
ij

i

N

i




1

 

 

ahol Gj  az interpolált rácspont érték a j pontnál 

 N az adatpontok száma minden rácspont interpolációjánál 

 Zj a Z érték az i-edik adatpontnál 

 wij a Gj számításakor az i-edik adatponthoz kapcsolódó súly 

 

A wij  súly 0.0 és 1.0 között változik, minden adatpontra melyet az interpoláció során számba 

veszünk. Az összes súly összege, melyeket egy pontrács értékének kiszámításánál használunk, 

egyenlő 1.0-el. Azon adatpontok, melyekhez nagyobb súly tartozik az 1.0-hez, közelebb eső 

súlyfaktorhoz íródnak, míg azok, melyekhez kisebb súly tartozik, a 0.0-hoz közelebbi 

súlyfaktorhoz íródnak. 

 

A rácsalapú módszerek közötti különbség a matematikai algoritmusban van, mellyel 

kiszámítjuk a súlyokat a rácspont interpoláció során. Minden módszer a meglévő adatok más 

és más ábrázolását eredményezi. 
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A távolsággal fordítottan arányos összefüggés esetén a számítás alapja a következő: 
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1

h

Z

Z    

 ahol 

hij effektív vizsgálati távolság j rácspont és i szomszédpont között 

Z’j j rácspont interpolált értéke 

Zi szomszédos pontok j rácspont i szomszédos pontja közti távolság 

β súlyérték 

δ simító paraméter 

 

A fenti összefüggésből belátható, hogyha a simító paraméter értéke 0, akkor egzakt 

interpolátorként alkalmazhatjuk az összefüggést. 0-1 között megadott érték esetén különböző 

mérvű simítást lehet elérni. Az egzakt művelet esetén a kapott eredményben gyakran 

találkozunk "ökörszem" jelenséggel, azaz közel koncentrikus szintvonalakat kapunk a lokális 

jelleg erős figyelembe vétele miatt. Simítással ezt a jelenséget mérsékelhetjük az alábbi 

összefüggés alapján. 
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Krigelés (Kriging:) optimális interpolációként is szokta a szakirodalom emlegetni. Mára, 

főleg a Matheron és társai nyomán, az eredeti egyszerű krigelésnek számos változata terjedt 

el, melyek közül alapvetőek a pont és a blokk krigelés. A pont krigelés esetén a térbeli becslés 

alapja, a pont értéke a vizsgálati rácspontban, míg a blokk krigelés a vizsgálatba vont rács 

cellák méretét és alakját veszi figyelembe, ennek megfelelően a blokkon belül átlagol és nem 

vizsgálja a pontok értékeit. Így simító jellegű interpolátornak tekinthető. A pontról-blokkra 

történő variogram számításakor sok esetben a 3x3-as Gauss szűrőt használnak az 

algoritmusok. A pont krigelés megpróbálja az adatok által jelzett folyamatokat úgy kifejezni, 

hogy például a magas pontokat egy éllel köti össze az elkülönült „ökörszem” kontúrok 

helyett. 

A krigelés exakt és simító interpolátorként is használható a felhasználó által meghatározott 

paraméterektől függően. Az anizotrópia nagyságát és irányát is figyelembe tudja venni. A 

módszer során a vizsgálati rácsponthoz mérve meghatározzuk azt a keresési kört (anizotrópia 

22


ijij
dh
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esetén azt a meghatározott irányú ellipszist), amelyen belül a mintavételi pontok 

varianciájának figyelembe vételével osztjuk ki az interpolációs súlyokat, melyek összege 1. 

A vizsgálat alapja egy kísérleti félvariogramm (semivariogram) meghatározása, mely a 

mintavételi pontok térbeli varianciáját (heterogenitását), erősségét és távolságát határozza 

meg. 

A variogram modell matematikailag meghatározza az adatok térbeli szóródását. Az 

interpolációs súly, amit az adatponthoz rendelünk a rácspont kiszámolása során, függ a 

variogram modelltől. A variogram modellek több mint 500 féle kombinációja lehetséges. 

Részletes variogram vizsgálat olyan betekintést enged az adatokba, amely más módon nem 

lenne lehetséges és lehetőséget ad a variogram hatótávolságának (range) és az anizotrópia 

meghatározására. 

Egy próba variogram kiszámítása az egyetlen biztos módszer annak meghatározására, hogy 

melyik variogram modell használható a legjobban. Ehhez valamennyi értéknek valamennyi 

értékkel képzett szórását kell venni. N azaz n minta esetén (n*(n-1))/2 mintapárt, ahol Z(xi) i 

pont attributív értéke és tőle adott h távolságban (képzetes rácstáv) lévő Z(i+h) (43. ábra).  

 

43 ábra A mintavételi pontok között h távolságra szabályos rácshálót alakítunk ki. Az 

értékpárok térbeli eloszlását befolyásolja, hogy függőleges vagy átlós irányban alakítottuk ki 

a minta párokat 

 

A fenti ábrán látható, hogy a térben elszórt (random) jellegű talaj mintavételi pontok között, h 

távolságra fejlesztettünk ki egy virtuális hálót. A mintavételi pontok a legtöbb esetben nem 

esnek egybe ennek a rácsnak a pontjaival (közelítő interpolátorok). A rácsháló sűrűségének 

(rácstávolság -lag) értékek megadása után az értékpárok képzésének irányát kell megadni. 

Általában ez mindenirányú (omnidirectional), azaz nincs egy speciális irányú természeti 

jelenség (anizotrópia), amely befolyásolná az egy-egy rácspont értékének kiszámításakor 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

1

2

3

4

5

6

7



 119 

bevont mintaértékek számát és elhelyezkedését. A félvariogram (röviden variogram) 

számításának menetét mutatja be a 44. ábra. 

 

44. ábra A kísérleti variogram kiszámításának lépései 

 

A fenti ábrán látható lépéseket az interpolációs szoftverek általában automatikusan számítják. 

Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a mechanikus elemzés mögött meghúzódó folyamatokkal sok 

esetben az elemző nincs tisztában. A képzetes rácstávolság és keresési irány megadása után 

először az értékpárok különbségeit képezzük, majd átlagoljuk a képzetes rácstávolságnyi 

intervallumokon belül. Az így képzett intervalum átlagokra illesztjük az általunk kiválasztott 

legjobban illeszkedő elméleti variogram függvényt. A variogram paraméterek alapján osztjuk 

szét a térbeli súlyokat és képezzük a vizsgálati területet lefedő rácshálót (45. ábra) 

értékpárok különbségei 

értékpárok átlagos különbségei 

kísérleti variogram illesztése 
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45. ábra Térbeli súlyok szétosztásának aránya izotróp és anizotróp mintavételi pontokra L 

rácstávolság esetén, valamint a vizsgálati területen kialakított rácsháló és izovonalak 

 

A fenti ábrán látható, hogy a rácsháló kialakítása során a teljes felületet vettük figyelembe, 

ugyanakkor sok esetben vannak olyan térrészek egy adott táblán belül, amelyekre a körülötte 

levő mintavételi pontok nem értelmezhetőek pl. egy vízfelszín, útfelület, valamilyen 

kezelésben nem részesült terület. Ezeket a térbeli "hibákat, szakadásokat" általában külön ki 

kell takarni (blankolni) a képzett rácsértékekből. Ez már legtöbbször utólag célszoftverek 

segítségével lehet elvégezni. Az empirikus félvariogram a fentieknek megfelelően az alábbi: 

 

ahol N(h), egymástól h távolságra lévő, Z(xi) és Z(x x+h) értékpárok száma. 

A pontpárok félvariogram értékeire kisérleti variogrammot esetenként a pontosabb illeszkedés 

érdekében, egymásba ágyazott (nested) variogram kombinációkat használunk. Általában a 

legkisebb négyzetes eltérési értékek alapján végzünk illesztést. Különösen fontos az y tengely 

körüli illesztés. Amennyiben nem tudjuk az origóból indítani a függvényünket, a 

tengelymetszet, értéke az un. röghatás (nugget effect), melyet mérési vagy lokális hibaként 

értelmezhetünk, relatív értéke (röghatás / küszöbérték) a hagyományos statisztikában a relatív 

szórással Cv analóg. Ahol a variancia eléri a küszöb értéket, ezt a távolságot tekinthetjük 

hatástávolságnak, azaz vizsgálati pontunknak nincs térbeli kapcsolata ennél távolabb eső 

pontokkal. A kisérleti félvariogram felépítését mutatja be a 46.ábra.  
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46. ábra Kisérleti félvariogram felépítése 

 

A hatástávolságot az határozza meg, hogy a variogram-összetevők milyen gyorsan változnak 

a növekvő elválasztó távolsággal. A főbb variogram függvényeket 47. ábra mutatja be. 

Izotróp halmaz esetén a távolság, h, a következő egyenlőséggel számolható: 

 

h=
 x y

A

2 2


 

 

Ahol  

[x  y] a távolságvektor (a térkép-koordinátákkal) és 

A   hatástávolság 
 

Anizotrópia esetén a relatív távolságok újraskálázását a variogram-egyenletben a következő 

mátrix-egyenlőséggel számoljuk ki: 
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Ahol 

[x  y] a távolságvektor (a térkép-koordinátákkal) és 

A  az összetevő Hossz paramétere 

  az anizotrópia Szöge 

  az anizotrópia Arányszáma 
 

Az röghatás akkor használatos, ha az adatgyűjtés során hibalehetőségek vannak. Ha röghatás 

értéke (0 például lineáris variogram esetében) akkor az interpolátor egzakt módon viselkedik, 

értékének növekedésével a simító hatás jobban érvényesül. A röghatás két tényezőből tevődik 

össze:  

Röghatás =Hiba Szórás + Lokális Szórás 

Röghatás (nugget 

effect) 

Variancia 

C Küszöbérték 

Értékpárok 

Kísérleti variogram modell 

A Hatástávolság(Range) Keresési irány 

Szeparációs távolság 
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47. ábra Főbb variogram függvények 

 Exponenciális modell     Gauss modell 

                 Cressie (1991)    Pannatier (1996) 

     (h) = C [1-e
-h

]        (h)=C[1-e
-h2

] 

 

 Négyzetes modell                                      Négyzetes és arányos modell 

     Alfaro (1980)          Cressie (1991) 

 

        

 0 < h < 1     1 < h <  2 

    Hatvány függvény     

     Pannatier (1996) 

      (h)=C[h
n
]     ahol 0 < n < 2, amikor n = 1 lineáris modell 
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 Lineáris modell   Lyukhatás modell 

 Kitanidis (1997)    Cressie (1991) 

 

 

 

 Szférikus modell   Logaritmikus modell 

 Pannatier (1996)                               Kitanidis (1997) 

(h) = félvariogramm 

C = hatótávolság 

h = szeparációs távolság 

 

A hibaszórás a mérési hibák szórásának meghatározását teszi lehetővé. Ez az érték az 

adatmérés megismételhetőségének számszerűsítése. A lokális szórás a mérési pontokhoz 

viszonyított, kis rácstávolság szórásának meghatározását teszi lehetővé.  

A vizsgálati térben a mintavételi pontok térbeli elhelyezkedésének szintén meghatározó 

hatása lehet. Egyrészt az alkalmazható keresési irányra (teljes keresési irány - 

omnidirectional, vagy valamilyen keresési szektor megadásával) illetve az adatok 
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egyenletesességére. Ennek a mozgásnak (drift) jelentős hatása akkor van, ha az interpoláció 

nagy, hiányosan mintázott területeken (lyukakon - drift) keresztül történik az adatmintában, és 

ha az adatok határain túl extrapolálunk. Ha kétségek merülnek fel, ne használjuk a drift 

opciót, ami azt jelenti, hogy az interpoláció általános krigeléssel történt. A Lineáris Drift és a 

Négyzetes Drift az univerzális krigelés kivitelezéséhez használatos. Ezek használata az adatok 

által meghatározott folyamatok pontos ismeretére kell hogy épüljön. Ha az adatok egy lineáris 

irány körül változnak, akkor a lineáris drift a legmegfelelőbb. Ha a négyzetes irány körül 

szóródnak (például egy parabolaív), akkor a négyzetes drift a legjobb választás. Mivel a 

geostatisztika rendkívül dinamikusan fejlődik a térinformatikán belül is így terjedelmi okok 

miatt, javaslom a következő szerzők tanulmányozását: Isaak et al., (1989), Cressie (1991), 

Pannatier(1996). Az itt leírt interpolátorok jelentős része folyamatosan épül be a 

térinformatikai rendszerekbe pl. Spatial Analyst - Arc/View( www.esri.com ), GEOAS -

IDRISI ( www.clarklabs.org , SURFER ( www.goldensoftwer.com). Ezek az elemzések 

azonban egyenlőre utófeldolgozásban történnek, vagy a terepi számítógép beállítása során. 

A felhasználó célja lehet az, hogy megkísérelje modellezni a jelenség "valódi" bonyolultságát, 

de lehet csak egyszerűen az, hogy meghatározza az adatok általános térbeli trendjét, és így 

segítséget kapjon a döntéshozatali folyamat során.  

 

Czinege et al (1999) Cegléd térségében egy 5200 ha-os, míg Dunaharaszti térségében egy 180 

ha-os mintaterület szántóföldi tábláira készítettek trágyázási javaslatot.  

A technika alkalmazása során a műtrágyaszóró gépen egy olyan számítógépes rendszer van 

telepítve, melynek segítségével nyomon követhető a gép táblán belüli helyzete, valamint 

szükséges ponton változtatható a kiszórandó műtrágya mennyisége (különbségként 

természetesen a gyakorlatban értelmezhető különbségeket lehet csak elfogadni, olyanokat, 

melyek a gazdálkodás eredményességét javítják. 

A precíziós trágyázás alkalmazását előkészítendő, be kell gyűjteni a termesztésbe bevont 

tábláról a rendelkezésre álló legszélesebb körű információkat (táblatérképek, tábla előélete, 

hosszú távú termesztési adatsorok). A tápanyagutánpótlási szaktanácsok elkészítésénél a tábla 

előéletére vonatkozó pontos információk - megelőző 5-10 éves időszak terméseredményei, 

hozamtérképek, trágyázási adatai, tápelemmérlegei - hasonló fontossággal bírnak, mint a 

területi adatok és a talaj mintavételezés körülményei. A precíziós trágyázáshoz kiindulási 

térképi információként, hazánkban a szántóterületek több, mint 70 %-án elkészült; 1:10 000 

méretarányú genetikai talajtérkép adatállománya a legmegfelelőbb. Ezt a digitális 

http://www.esri.com/
http://www.clarklabs.org/
http://www.goldensoftwer.com)/
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terepmodellel összekapcsolva a lejtőviszonyokról, a kitettségről és az eróziós viszonyokról is 

információ nyerhető. 

 

Czinege (1998) egy mezőgazdasági tábla digitális elemzése során a mintavételezést megelőző 

több évvel nem trágyázott táblán szoros összefüggéseket talált a vizsgált (talaj) paraméterek 

esetében a topográfia, a talaj humusztartalma, valamit a talaj nedvességtartalma között, míg a 

növény magassági és hozamadatai a szervesanyag-tartalommal és a nedvességtartalommal 

voltak összefüggésbe hozhatók. A talajmintavétel szintjei: 1 ha-os, 4 ha-os (négy korábbi 1 

ha-os grid alkotta). 

Az 1 ha-os négyzeteken alapuló mintavétel során a P-tartalom alapján két elkülönülő 

táblarészt  határozott meg, 171-270 mg/kg-os és 271 mg/kg feletti AL-oldható P2O5 

tartalmakkal, amely eltérő műtrágyázási számítás és dózis kijuttatását tette lehetővé. 

Az MTA Talajtani és Agrokémia Kutatóintézetében Németh, (1999) vezetésével kidolgozott 

szaktanácsadási rendszerben a talajok fizikai és kémiai tulajdonságai a talajok 

csoportosításában játszanak alapvető szerepet, ilyenek a szervesanyag-tartalom a nitrogén 

(trágya adagok megállapításakor), a kémhatás (a foszfor trágyaadagok megállapításakor) és a 

fizikai féleség (nitrogén és kálium trágyaadagok). A rendszer alkalmas a precíziós 

tápanyaggazdálkodás támogatására, mivel a mérési eredményeket különböző értékintervallum 

alapján megadott csoportokba osztályozzák. 

Az adatbázisban a talajok tulajdonságegyüttesük alapján kerülnek csoportosításra, ez adja a 

négyjegyű kódjuknak az első számjegyét (Várallyay et al, 1992). 

1. Az első három csoportba tartoznak azok a talajok, melyekben a termesztés körülményei 

nem gátoltak: 

   - egyensúlyi típusok (csernozjomok), 

   - kimosódási típusok (erdőtalajok), 

   - akkumulációs típusok (réti talajok). 

Ezeknél a pontoknál a négyjegyű kód második számjegye a talaj fizikai féleségére, harmadik 

számjegye a pH és mész-állapotára, míg negyedik számjegye a tábla, illetve a homogén 

táblarész, talajmozaik humuszviszonyaira utal.  

2. További öt csoportba soroltuk azokat a talajokat, ahol a termesztést gátló tulajdonságok 

vannak: szikesedés, sekély termőréteg stb. Itt természetesen a négyjegyű kódok 

információtartalma más, mint az első három csoportba sorolt talajok esetében. Hordozza, 

mutatja azokat a kedvezőtlen tulajdonságokat, melyek miatt nem kerülhetett a talaj (mozaik) 

az első három csoportba.  
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Összességében, a fenti besorolásokat figyelembe véve, 280 különböző, hazai talajviszonyaink 

között létező mozaikból áll össze a rendszer. A rendszer alapjainak a kidolgozását, a talajok 

csoportosítását követően, a talajmozaikokat a három fő tápelemet (N, P, K), valamint a 

kálciumot és a magnéziumot tápelemellátottságuk megítélésére külön kategorizálják, 

talajtulajdonság csoportokat alakítanak ki, 6-6 csoportot tápelemenként (kivételt ez alól a 

kálcium jelentett, ott csak három csoportot képeznek). 

Ebben a kategorizálásban egy matrix-tábla használatával az összes, a természetben előforduló, 

létező (280 db) mozaikot besoroltuk (a blokkokat római számokkal jelöltük). A rendszer 

egyik előnye, hogy elemenként különböző blokkba tartozhat ugyanaz a kódszámú 

talajmozaik, így ez a rendszer rugalmasságát (ezáltal pontosságát) és alkalmazhatóságát 

nagyban megnöveli ( Németh, 1996).  

 

A táblán belüli tápanyag kijuttatás tervezése során figyelembe kell venni, a hogy itt nem az 

egyenletes kijuttatás a feladat, hanem mozgás közben változó, de egy bizonyos 

területegységen belül azonos mennyiségek kijutása. Folyékony illetve szuszpendált 

műtrágyák esetében a keresztirányú szórásegyenletesség a precíziós mezőgazdasági gépek 

estében is jobb, mint a szilárd műtrágyáké, habár ezt a kijutató szerkezeti megoldás 

(levegőszállításos-ütközőlapos, röpítő tárcsás) nagyban befolyásolja. Igazán hatékonyan az 

ilyen célra kialakított folyékony műtrágyával dolgozó célgépek esetében oldható meg a 

keresztirányú, változtatható arányú kijuttatás. A hagyományos gépek némi átalakítás mellett 

szintén alkalmasak lehetnek a feladatra. A gépegyüttesnek tartalmaznia kell egy DGPS 

antenna vevő együttest, ellenőrző komputert és elektromos szabályzó automatikát. Ez utóbbi 

elektromos működtetésű főelzáró szelepet és szakaszoló egységeket tartalmaz. A szakaszoló 

egység szakaszonként finomszabályzó szelepekkel is rendelkezik Az ilyen módon kialakított 

egységek egy sebesség fokozaton belül, 15%  -os sebesség eltérése esetén a kijutatott l/ha 

dózis állandó marad. A GPS egység folyamatosan elemzi és meghatározza a munkagép 

helyzetét a táblán belül és az ellenőrző komputer segítségével módosítja az adott táblarészre 

megadott dózist. A táblán belüli mozgást esetenként előre tervezhetjük a tábla alakja, és 

szakaszoló - adagoló esetében a szakaszok szélessége függvényében. Szilárd műtrágya 

esetében, röpítő tárcsás gépnél a hidraulikával állíthatjuk az adagoló rés méretet. Itt viszont 

csak hosszirányú szabályozásra van lehetőség. Levegő szállításos és ütköző lapos kijutatás 

esetén az egyes légcsövekbe beengedett műtrágyamennyiség az adagoló henger 

burkolólapjának hidraulikus takarásával keresztirányban is szabályozható. A keresztirányú 

eloszlást a műtrágya minőség alapvetően befolyásolja. 



 127 

 

Vízgazdálkodás 

Egy termőhelyen az egyik legnagyobb változatosságot mutató és a termés nagyságát döntően 

befolyásoló tényező a növényzet számára aktuálisan felvehető vízkészlet mennyisége és 

minősége. A talajnedvesség és a klimatikus adatok mérésével a szenzorokkal kapcsolatos 

részben foglalkoztunk ezért, a továbbiakban az öntözővíz precíziós kijuttatásának lehetőségeit 

vizsgáljuk meg. Jelenleg az automatizált önjáró esőztető és mikroöntözési berendezések azok, 

amelyeket erre a célra át lehet alakítani. A legtöbb vizsgálat és részben kereskedelmi termék 

is ezekhez a területekhez kapcsolódik. Az önjáró körforgó (center pivot) és lineár 

berendezések esetében a DGPS rendszer folyamatosan követi a tornyok helyzetét és a 

termőhelynek megfelelően a vezérlés módosítja a kijutatott vízmennyiséget. A mikroöntöző 

berendezések esetében (csepegtető vagy mikroszórófejes megoldás) a területen elhelyezett 

nedvességmérő automatikák (leggyakrabban dielektromos állandó vagy pF érték mérésen 

alapuló tenziométerek) vezérlik az adagolás intenzitását vagy leggyakrabban annak idejét. Ez 

esetben térbeli mozgás nem következik be, viszont a termőhely állapota folyamatosan 

változik. Ezt egy központi vezérlő számítógépen elhelyezett térinformatikai rendszer (pl. 

Tracking Analyst-Arc/View) folyamatosan képes térbeli eseményként (geoevent) értelmezni, 

és a szükséges beavatkozásokhoz a vezérlést megtenni. Belátható, hogy ebben az esetben a 

már egyszer bemért GPS koordináták esetén DGPS vezérlésre nincs szükség és a GIS szoftver 

is lehetséges, de nem szükségszerű bővítés. Amiért érdemes mégis GIS -t alkalmazni, hogy a 

hagyományos mikroöntözési automatikák a pontszerű vízmérleg számítást és vezérlést 

(legtöbbször időkapcsolású, ritkábban átfolyás mérővel kombinált elektromos mágnes 

szelepek révén) oldják meg, de a teljes növénytermesztési térről nem képesek információt 

adni. Az eddigiekből következik, hogy a legtöbb kutatás és eredmény a mobil önjáró 

öntözőberendezésekkel területén született. Camp és Sadler (1998 a,) olyan öntöző rendszer 

fejlesztését kezdte el (Valmont Industries - USA), amely hatékonyabb víz-, tápanyag- és 

peszticid gazdálkodást tesz lehetővé. Az általános koncepció az volt, hogy a vízgazdálkodást 

és a kemikáliák alkalmazását a teljes öntözött területen belül kis termőterület egységekre 

bontva oldja meg a tárolt adatokon, a valós idejű növénytani és talajtani méréseken, vagy a 

kettő kombinációján alapulva.  

A vízellátó szerelvény 9,1 m hosszú, és három elosztó csövet, szelepeket és a 

tartószerkezethez kapcsolt szórófejeket tartalmaz. Minden elosztó cső olyan szórófejekkel 

rendelkezik, amelyek mérete különböző áramlási sebesség biztosítását teszi lehetővé. Egy 
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vagy több elosztó cső működtetésével hét különböző víznorma kijuttatása lehetséges, bármely 

adott torony, sebességnél pl. ha az 1/7-es és 4/7-es elosztó csövek vannak bekapcsolva, az 

alkalmazási  maximum 5/7-e, vagy 9,1 mm a vízadag, amikor a torony félsebességgel, illetve 

4,5 mm, amikor teljes sebességgel mozog. A rendszer 12,7 mm-es víznorma kijutatását teszi 

lehetővé 18 mm -es lépcsőkkel, ha a torony félsebességgel halad. 

A rendszer nitrogén-kiadásra való alkalmazásának alapja az, hogy a nitrogén-kiadást a 

vízadagolási sebesség változtatásával módosítjuk, állandó nitrogén-koncentráció mellett. Az 

injektálás a körforgó rögzített alapjánál történik. A változó tápelem-injektálási sebességet 

tápanyag pumpával biztosítják. Egy fedélzeti számítógép számítja ki a víz áramlási sebességét 

és állítja be a motor sebességét a megfelelő tápanyag-mennyiség szállításához az állandó 

koncentráció fenntartása érdekében. Hasonló módon történt a peszticid adagolása is. 

Kiegészítéseként a rendszerhez. infravörös hőmérőket (IRT) szereltek fel a berendezés 

minden tagjára, amely a növény és a talaj térképezését, valamint az öntözés felületi 

hőmérsékleten alapuló visszacsatolásos szabályozását biztosította. Hazai viszonyok között az 

infravörös szabályozás korlátozott meteorológiai feltételek mellett alkalmazható a gyakori 

felhősödés és a konvektív léghűtés miatt. A körforgó öntöző rendszerben a vezérlő elemek 9,1 

m-re vannak rögzítve egy irányban (a rendszer fő merevítése mentén), a haladás irányában 1-

os növeléssel (Camp és Sadler, 1998 b). A szórófejek öntözési alakzata miatt a praktikus 

elem-méret minimum 9,1 m x 9,1 m. A számítógépen tárolt, térben indexelt talaj- és növény-

adatok alkalmazásával a vezérlő szoftver több poligon alakú elemet választ ki a beöntözött 

terület mentén, hogy ezeket a szabálytalan alakú határokkal fedje le. Korszerűbb öntöző 

rendszerek estében a DGPS rendszer adatait körforgó önjáró öntözés esetén megfelelő körcikk 

számítással egészítik ki a sugár irányú területi változékonyság kontrollálásához 48.ábra. 
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48. ábra Önjáró öntözőberendezés és a precíziós öntözésvezérlés térképei 

 

A tapasztalatok szerint a precíziós víz-, műtrágya- és peszticid-gazdálkodás lehetséges önjáró 

öntöző rendszer használatával, azonban a vezérlő elemek vagy a területméretek 

különbözhetnek. A vezérlő elem mérete az alkalmazás és a helyszín függvényében változik, 

és leginkább a térbeli különbségek típusától és terjedelmétől, valamint a változó arányú 

alkalmazások gazdasági és környezeti előnyeitől függ. a területen viszonylag kevés elérhető 

információ ellenére megállapítható, hogy nagyon gyors perspektivikus fejlesztések várhatóak 

a területen. Erre az is reményt ad, hogy az önjáró lineár öntöző berendezések területén 

jelentős beruházások születtek és a nagy értékű eszközállomány viszonylag kis ráfordítás 

mellett sokkal hatékonyabban lesz az átalakítás révén üzemeltethető. 

 

Az erő és munkagép üzemeltetés 

 

Az erő és munkagép üzemeltetés lehetőségeit egy, a precíziós mezőgazdálkodásra tervezett 

célrendszer példáján mutatjuk be, amely erőgép és a munkagép típusától függetlenül a 

tervezők: 

- a hatékony terepi mozgásra, azaz a felesleges műveletszám csökkentésre,  

- -helymeghatározással egybekötött változtatható arányú alkalmazásra,  

- további feldolgozás lehetőségeinek biztosítására alkottak meg. 
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Az AgGPS 170 terepi számítógép (field computer) a TRIMBLE cég legújabb precíziós 

mezőgazdálkodást szolgáló rendszere 49, 50. ábra.  

 

49. ábra Az AgGPS és kiegészítő eszközeinek elhelyezési sémája a munkagépen 

 

 

  

50. ábra A GPS és a vezérlő adatgyűjtő rendszer, AgGPS 170 terepi számítógép 
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Az AgGPS 170 terepi számítógép rendszernek a részei: a terepi számítógép, az AgGPS 

jelfogó, illetve az AgGPS külső billentyűzete, amely különböző precíziós vezérlést tesz 

lehetővé terepen mezőgazdasági beavatkozások során.  

 

A rendszer nemcsak egyszerű GPS rendszer, hanem egy viszonylag összetett mezőgazdasági-

térképezési lehetőséget is magába foglaló megoldás.  

A hardver kivitelét tekintve zárt, vízálló alumínium tokozatban helyezték el a készüléket, 

amely ellenáll a szélsőséges környezeti hatásoknak a mezőgazdasági munkavégzés közben. 

Egy nagy felbontású színes monitor biztosítja a helyes adatleolvasást, amelynél különösen 

fontos, hogy nappali fény esetén is megfelelő a megvilágítás erőssége, és éjszakai 

munkavégzésre is lehetőséget ad.  A hardver rendszert 12 és 24 voltos áramellátásról is lehet 

üzemeltetni. Az adatvesztést megfelelő adattárolási rendszer akadályozza meg. Az adatokat 

eltávolítható, kompakt FLASH adatkártyán tárolják, amely lehetővé teszi más 

számítógépekbe a könnyű adatátvitelt és letöltést. Az AgGPS rendszer lényege az, hogy a 

mezőgazdálkodás valamennyi területét (vetés, növényvédelem, tápanyagellátás, talajművelés, 

talajmintázás, stb.) pontos geokódolással ellátva, a műveleti egységre vonatkozó adatok 

terepen történő megjelenítésével és döntéstámogatási rendszerrel összetett módon tudja 

végezni. Különösen előnyös megoldás az, hogy az erőgépet a rendszer szintvonalak mentén, 

illetve szabálytalan táblák mentén is megfelelő képen tudja vezérelni, oly módon, hogy a 

lehető legkevesebb menetszámmal lehessen megoldani az adott tábla mezőgazdasági 

művelését 51. ábra.  

 

 

 

 

 

 

51. ábra Művelési irányok beállítási lehetőségeinek megtervezése a tábla határain belül 

 

Ezzel a felesleges munkaműveletek számának csökkentését és pénzmegtakarítást lehet elérni. 

Az adatokat táblázatkezelő rendszerrel is lehet elemezni, amely szinte valamennyi 

számítógépen megtalálható. Az AgGPS jelfogó lehetővé teszi, hogy a felhasználó a szükséges 

pontosságot saját maga állítsa be a munkaműveletek közben, amellyel a jelsűrűség -

használaton keresztül szintén költséget lehet megtakarítani az adott tevékenységhez elégséges 
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pontosság betartása mellett. Az AgGPS rendszer egyik fontos lehetősége, hogy a jármű a 

megtervezett mozgási útvonalat folyamatosan kontrollálja, az ettől való eltávolodást a 

járművezető számára folyamatosan kijelzi. Megadja a jármű mozgásának sebességét, és 

kontrollálni lehet a különböző, változtatható arányú kiadagolt mennyiségeket (pl. 

műtrágyaszórás vagy növényvédelem esetén). Az AgGPS 170-es terepi computer egyik 

előnye, hogy Microsoft Windows CE operációs rendszer alatt futtatható, amely operációs 

rendszer nagyon sok számítógépen használható a későbbi elemzések során is.  

Menürendszere a terepi munkavégzésre, a beállításokra, az alkalmazott eszközökre 

vonatkozik, és egy help felületet is tartalmaz. A terepi menürendszer során vehetjük fel a 

különböző táblákat, és a táblák határait, illetve tölthetjük be adatokat. A rendszer előnye az, 

hogy nagyon sokféle táblán történő mozgást előre programozhatunk, pl. egyenes vonalú, 

görbe, spirális, "N" alakú, kör alakú, szabálytalan mozgásokat.  

Meghatározhatjuk, hogy az adott mozgási útvonaltól milyen tűrési értéken belül kívánunk 

mozogni figyelembe véve az adott gépkapcsolat műveleti szélességét (52. ábra), és az ezt 

meghaladó érték esetén a vezető számára szóló riasztási értékeket (SNAP-TO-SWATH).  

 

52. ábra A művelési irány eltérés riasztási értékei és a táblán belüli betartásának térképi 

megjelenítése  

 

Szintén megadhatjuk az alkalmazott betakarítási irányokat is. Szoftveresen végezhetünk pont, 

vonal, és poligon térképezést, beállíthatjuk az alkalmazott műveleti tábla alakját, és 

különböző pontokat tölthetünk be (pl. talaj mintavételezési pontok) a rendszerben.  A terepi 

computer a legáltalánosabb erőgép szabályozó automatikát veszi figyelembe: MID-TECH, 

RAVEN, DICKEY-John, Rawson/New Leader. Külön hasznos a talaj mintavevő stratégiai 

rendszere, amely a rács alapú mintavételezést, a zóna alapú, illetve az irányított 

mintavételezési eljárásokat veszi figyelembe. Fontos megemlíteni, hogy kimeneti output 



 133 

forma az ESRI shape fájl, amely az Arc/View térinformatikai rendszer alapfájl formátuma, de 

képes az SSTOOLBOX és az AgLink mezőgazdasági-térinformatikai rendszer 

adatformátumát is figyelembe venni. A mezőgazdasági computer display-én a navigációt egy 

aktuális, jármű pozíciót mutató szálkereszt mozgása biztosítja. A képernyőhöz megfelelő 

nagyítási méreteket, és lépték beállítást tudunk hozzárendelni. A különböző, nem grafikus 

leíró adatokat a rendszer dBase (DBF) fájlformátumban tudja tárolni, amelyet a Microsoft 

Excel adatbázis kezelőjével is könnyen lehet szerkeszteni a későbbiek folyamán.  

A beállítások menürészben a szoftver lehetővé teszi a különböző térképezési, konfigurációs és 

riasztási megoldások beállítását. Az eszközök részben a GPS pontossági igényét, a kijelző 

megvilágítását, szöveges beállítását, a külső billentyűzetet, illetve a különböző kijuttatási és 

adagolási, aktuális munkagép üzemeltetési adatokat lehet nyomon követni. Szintén itt 

olvashatjuk le az aktuális GPS hosszúsági és szélességi adatokat, a fogott műholdak számát, a 

terepi sebességet, a beállított művelési úttól az eltérést, irányt és távolságot, az eddig 

megművelt terület nagyságát, és az eltelt időt.  

 

Munkavégzés a terepi computerrel 

Egy mezőgazdasági termelési folyamat számtalan munkafolyamatból tevődik össze, a 

talajművelésen és vetésen, a tápanyag és növényvédelmen, talajmintázáson és a 

talajtérképezésen keresztül. Minden egyes munkaművelet elkezdésekor a gép üzemeltetője 

egy új tábla fájlt nyit meg a szoftveres részben. Itt választja ki a tábla határát, és határozza 

meg, hogy a tábla teljes területét lefedő, vagy pontszerű munkavégzést, pl. talajminta-

vételezést kíván-e végezni. A táblához hozzárendelhet különböző leíró adatokat, mint a tábla 

neve, az adott mezőgazdasági művelet, pl. betakarítás, talajművelés stb., és meghatározhat 

olyan adatokat, amelyek a későbbi adatfeldolgozás szempontjából fontosak lehetnek. Ezek a 

következők:  

 a gép üzemeltetőjének a neve, azonosítója (pl. több betakarító gép ugyanazon a táblán 

történő együttes működése esetében ez hasznos), 

 a felhasznált mezőgazdasági anyag (pl. növényvédő szer, műtrágya, vetőmag neve, típusa, 

mennyisége), 

 növény fajtája, 

 időjárási feltételek, 

 egyéb megjegyzések a munkavégzéssel kapcsolatban. 
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Ezeket a kiegészítő adatokat előzetesen is el lehet készíteni és betölteni a szoftveres részbe, 

ezzel időt megtakarítva a táblán történő munkavégzéskor. Miután megadtuk szoftveresen a 

tábla és a mezőgazdasági egység, valamint a mezőgazdasági művelet nevét, egy táblatérkép 

jelenik meg a grafikus kijelzőn. Ezen a kijelzőn lehetőség van egy utolsó ellenőrzésre olyan 

szempontból, hogy a művelési útvonalat, a műveleti szélességet, a tábla határt megfelelően 

adtuk-e meg, mielőtt elkezdjük az adott munkaműveletet. A tábla határának térképét már az 

adott munkaművelet előtt meghatároztuk szoftveresen kétféle módon. Egyik lehetőségünk, 

hogy egy automatikus térképezési funkció segítségével GPS koordináták felvételével 

körbejárjuk az adott műveleti egységet, amelynek révén a GPS pontokból a szoftver 

automatikusan egy poligont zár össze, megadva a terület határát. Egy másik lehetőség, hogy 

nem határozzuk meg előre a tábla határát, hanem egyszerűen adott "A" és "B" pont között 

felvett egyenes alapvonal mentén a munka végeztével egy burkoló görbe adja meg a 

megművelt terület határát, ezzel mintegy virtuális keretet adva a műveleti egységnek (53. 

ábra) 

 

53. A tábla határral kapcsolatos fájl a következő összesített információt tartalmazza a tábláról: 

  a tábla neve, 

 a tábla területe és egysége (hektár vagy acres kb. 0,5 ha), 

 a tábla kerülete (méter vagy láb kb. 0,3 m), 

 a tábla adatainak felvételi ideje, 

 a tábla határának felvételi módja (folytonos keret, vagy "A" és "B" pont mentén felvett 

görbe), 

 "A" és "B" pont hosszúsága és egysége (méter vagy láb), 

 a megművelt terület nagysága (abban az esetben, ha a munkagép nem járta be a teljes 

táblát), 

 szoftver verzió száma. 

A rendszer lehetővé teszi, hogy különböző háttértérképeket-rétegeket (layers) jelenítsünk meg 

a grafikus képernyőn, amely segíti a gépüzemeltetőt a tájékozódásban (pl. különböző utak, 

vízvezető árkok, terepi akadályok előfordulása a területen). Ezeket az adatokat ESRI shape 
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fájlban lehet betölteni egy FLASH adatkártya segítségével, amely szintén segíti az 

üzemeltetőt a navigációban (54. ábra).  

 

54. ábra A táblák adatfájljai és tárolásadat végző Flsah memória 

 

A beállított paramétereket üzemeltetés közben a rendszer folyamatosan kontrollálja, és az 

ettől való eltérést a vezető számára jelzi, ezzel segítve, hogy a táblán a lehető legkisebb 

korrekciót kelljen végezni, és a leghatékonyabban tudja megoldani a gép üzemeltetését, 

minimalizálva ezzel a felesleges mozgást, és az ebből származó talajtömörödést, illetve 

üzemanyag-veszteséget. A szoftveres rész valamennyi munkafolyamatról önálló fedvényt 

készít, amelyet térképes formában lehet betölteni más térinformatikai rendszerekbe is. A 

terepi számítógép színkulccsal jelzi a különböző GPS állapotot az üzemeltetés közben. 

Például, ha a nagy pontosságú, méter alatti helymeghatározási igény lett beállítva, akkor 

ebben az esetben a DGPS pozíciót zöld színnel jelzi, 1-10 m-es pontosság esetében sárga, és e 

fölötti pontosság esetében narancssárga színnel jelzi a helymeghatározás pontosságát. A GPS 

jelvesztés esetében piros színnel jelzi a GPS aktuális helyen és időben mért státuszát. Ez 

lehetőséget ad a feldolgozás során az utóellenőrzésre, illetve a folyamatos aktuális korrekcióra 

is. Az AgGPS 170-es terepi számítógép a különböző betakarítási és munkagép fedélzeti 

panelekkel összekapcsolva, maximálisan, mintegy 10 üzemeltetési paramétert képes 

folyamatosan elemezni, és ezekről adatot gyűjteni (pl. betakarítás során a termés mennyisége, 

nedvességtartalma, a cséplődob fordulatszáma stb.). A szoftveres megoldás lehetővé teszi a 

viszonylag gyors és egyszerű térképezést pont, ív és poligon alkalmazásával (55. ábra). 
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55. ábra Műveleti szélesség beállítása és talaj mintavételi pontra állás szoftveres megoldásai 

 

 Különböző ikonokat és grafikus objektumokat tudunk definiálni a térképezéshez, amely 

segíti a gép üzemeltetőjét munkájában. Ezeknek a grafikus objektumoknak számtalan előnye 

lehet, pl. gyomirtás esetében a gyomflóra összetétele, kártevők előfordulásának helye, illetve 

különböző gépüzemeltetési akadályoknak a térbeli megjelenítése. Ezek a térbeli objektumok 

esetenként nagyon hasznosak lehetnek a nettó üzemeltetési terület kiszámítása során, pl. az 

adott területen egy nagyobb szikes talajfolt, vagy belvízállás található, amelyet a 

munkagéppel ki kellett kerülni. Később ezeknek a területeknek a kizárásával, a nettó 

produktív terület nagyságát a táblán meg tudjuk határozni. Külön lehetőség a rendszer 

alkalmazásával, hogy a GPS jelek háromdimenziósak, tehát magassági adatokat is 

tartalmaznak. Ezeket a magassági adatokat a későbbiekben egy térinformatikai rendszerbe 

áttöltve, pl. az Arc/View térbeli elemző rendszerébe (Spatial Analyst és 3D Analyst) 

háromdimenziós elemzéseket, domborzatelemzéseket lehet végezni. Elsősorban a nagy 

pontosságú szubméteres GPS jelek felhasználásával. Az AgGPS 170-es terepi számítógép 

lehetőséget biztosít, változó arányú mezőgazdasági műveletek tervezéséhez (Variable Rate 

Application -VRA). Ezeket a táblán belüli eltérő mezőgazdasági műveleteket, külön 

térinformatikai-mezőgazdasági szoftverekkel lehet megtervezni. Erre alkalmas pl. az ESRI 

Arc/View, Agriss AgLink, vagy az Agronomy Service Bureaus cég AgInfo szoftvere. Az 

ezekkel a rendszerekkel elkészített alkalmazás térképeket be lehet tölteni a terepi 

számítógépbe, amelyet összekapcsolnak az általa felismert fedélzeti panelekkel. Ezek a 

következők lehetnek: 

 Mid-tech (TASC 6000, 6100, 6200, 6300, 6500, 6600), 

 Raven (SCS 440, 450, 460, 660, 700, 710, 750, 760), 
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 Rawson (Accu-Plant, Accu-Rate), 

 DICKEY-John (Precision Controll System, Lan Manager I., Lan Manager II.), 

 Teejet (844). 

 

A fenti mezőgazdasági fedélzeti panelek közül a DICKEY-John Magyarországon is több 

helyen alkalmazásra került. Az AgGPS 170-es terepi számítógép a talajmintázás támogatását 

is lehetővé teszi, amelynek alapja lehet egy ESRI shape fájl, vagy egy felhasználó által 

készített rácsháló, vagy egy olyan háttértérkép, amelyet kifejezetten egy speciális talaj 

mintavételi stratégia szerint alakítottak ki. A rendszer lehetővé teszi a mintavételi pontokra 

történő navigálást, azaz ráállást. Képes meghatározni a mintavételi ponthoz legközelebbi 

pontokat, és figyelmezteti a kijelző displayn a kritikus információkra az üzemeltetőt, a 

mintavételezés során. A számítógép RS-232-es interfészen keresztül is képes adatletöltést 

biztosítani. Az ilyen módon összegyűjtött és felhasznált információ input- output 

kapcsolatrendszeren keresztül, külső térinformatikai, térbeli döntéstámogató rendszerekbe 

tölthetők le, vagy további terepi számítógépes rendszerekbe tölthetők át, pl. az ESRI 

ArcExplorer szoftveres rendszerbe, illetve Microsoft Excel, vagy egyéb feldolgozó 

rendszerekbe. Ezekről a lehetőségekről a döntéstámogatási részben további információkat 

adunk.  

Összegezve megállapítható, hogy a TRIMBLE terepi számítógépes rendszere nemcsak egy 

terepi térképező rendszer, hanem képes támogatni a változó arányú mezőgazdasági műveletek 

vezérlését (VRA), talajminta vételezést, és a precíziós mezőgazdálkodáshoz szükséges, szinte 

valamennyi alapvető input-output feltételt, mindezt úgy, hogy a vezető számára a 

legösszetettebb információk azonnal rendelkezésre álljanak az üzemeltetés során.  

Természetesen ezt a típusú terepi computert a termesztőnek igen magas bekerülési költséggel 

kell ellentételezni. A részletes ismertetéssel nem ezen eszköz beszerzésnek az ajánlata volt a 

célunk, hanem, mint az egyik legkorszerűbb, legfejlettebb alkalmazási lehetőség által 

biztosított széleskörű terepi munkavégzési lehetőségek bemutatását kívántuk ismertetni. A 

rendszer elemzése során kitűnik, hogy a helymeghatározást végző GPS rendszer az erőgép és 

a munkagép működését kontrolláló fedélzeti panelek és a térinformatikai rendszerek széles 

körű és flexibilis kapcsolatáról van szó veszi a terepi computerek üzemeltetése során.  
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Betakarítás – Terméstérképezés 

 

A betakarítás és terméstérképezés, a tápanyag-gazdálkodás mellett önállóan és azzal 

összefüggésben is talán az egyik legjobban dokumentált, és gyakorlatban kipróbált része a 

precíziós mezőgazdálkodásnak. A hozamok mérésére a kombájnokban több eljárás terjedt el. 

Az RDS cég infravörös adót, a Claydon cég cellásadagoló-kerék fordulatszám figyelést 

alkalmaz, a Dronningborg cég sugárforrást és intenzitás érzékelőt használ, míg a John Deere a 

mag útjába épített elmozdulás mérését használja. A fotocellás eljárást a gabonafelhordó 

lapátjain lévő gabona mennyiségének a meghatározására használják. Egy vagy több 

fényforrást és páros érzékelőket helyeznek el egymással szemben a gabonafelhordó házban. A 

gabona tömegáramlása összefüggésben van a megvilágítás árammegszakításának időzítésével, 

amelyet a gabonafelhordó lapát és a rajta szállított gabona okoz. Ennek a rendszernek 

hátránya, hogy előfordulhatnak hibák, amikor a kombájn domboldalon dolgozik, és a gabona 

a felhordó lapátjainak valamelyik oldalára csúszik. 

A tömegmérés is egy lapátkerék segítségével történik a kirakócsigánál. Ez a lapátkerék egy 

adott sebességgel forog. A szomszédos lapátok közötti rész megtelik gabonával - és a gabona 

összegyűlik a következő két lapát közötti területen. Ezután a gabonatömeg a lapátkerék 

fordulatszámának rögzítésével meghatározható. Bár a sugár, a fotocellás és a csillagkerék 

típusú érzékelési módszerek számos kereskedelmi termékben megtalálható, az amerikai 

piacon az ütközőlapos érzékelők a legkeresettebbek.  

A kombájnra szerelt tiszta gabonafelhordó esetében a sebesség pontos meghatározása 

alapvető a terméshozam - monitoringhoz. Az elevátor sebességének mérése egy egyszerű 

tengelyre szerelt mágneses érzékelő alkalmazásával megoldható. A betakarított terület a 

megtett távolság és az effektív vágóasztal szélesség szorzata. Az effektív vágóasztal 

szélességet azért fontos kiemelni, mert esetenként előfordul, hogy a kombájn nem teljes 

vágóasztal szélességben dolgozik és így a ténylegesen betakarított terület kisebb. A megtett 

távolság egyszerűen a sebesség és a mintavétel időtartamának a szorzata. A sebesség könnyen 

mérhető a kombájn sebességváltójában található mágneses érzékelővel. A mérés alapja, hogy 

mérőhullám generálódik, ahogy a sebességváltóban lévő kerékfogak elhaladnak a mágneses 

érzékelő előtt. A föld feletti sebesség, ami egyenesen arányos a frekvencia négyzetével, a 

terméshozam-monitor beállításának kalibrációs szakaszában kerül meghatározásra.  

A radar alkalmazása a sebesség mérésének egy alternatív megoldása. A sebességet mérő radar 

alkalmazása akkor előnyös, amikor az eredményeit összehasonlítjuk a sebességváltó érzékelői 

által mért adataival, mivel a kerékcsúszásból eredő hibák így kizárhatók. Legutóbb a 
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terméshozam-monitort gyártó cégek a sebességet DGPS vevő használatával kezdték el 

meghatározni. Azonban a DGPS sebességmérés meggátolhatja a terméshozam-monitor 

működését, ha a DGPS jelek nem foghatók. 

A nedvességtartalom mérése is fontos része a terméshozam mérésének. A tömegáramlás-

érzékelés során a gabona víz-, illetve nedvességtartalmát is mérjük. A közel valós idejű 

nedvesség-érzékelés hasznos betakarítás során, mivel biztosítja a kombájnkezelő számára, 

hogy megállapítsa egy adott területen az érettség fokát, és hasznos a szállítási, tárolási, 

feladatok szervezése során is. A gabonán belül található nedvesség befolyásolja a gabona 

elektromos vezetőképességét vagy a kapacitását. A nedvességtartalom így a betakarított 

gabona dielektromos tulajdonságainak az érzékelésével határozható meg. A legtöbb 

terméshozam-monitor esetében a nedvesség-érzékelőt a tiszta gabona felhordóba szerelik 

Az erőgépekhez hasonlóan itt is a vezető gép gyártók ez irányú fejlesztésein keresztül 

mutatjuk be témánkhoz kapcsolódó ujjitásokat. 

A Massey Ferguson MF 7200-as arató-cséplő gépcsaládját a vezérlés és a precíziós 

mezőgazdaság technikai szempontjainak figyelembevételével határozták meg. 

A nagyobb teljesítményű 165-325 LE-s motorok a 7200 sorozat kombájnjainak alapjellemzői. 

Ezek a nagy teljesítményű motorok 600 mm átmérőjű és 1680 mm széles dobok beépítését 

tették lehetővé. A 7200 sorozatú kombájnokon a magleválasztás legnagyobb részben a 

dobkosáron történik. A dobkosarat előre meghosszabbították, ezzel is nagyobb lett az átfogási 

szöge. Ezen kívül a teljesítmény növelése érdekében egy nagyobb dobhézagú kukorica 

dobkosarat is kialakítottak. A nagyobb áteresztőképesség és a tisztítási teljesítmény 

megkövetelte a belső magszállító rendszer alkatrészeinek megerősítését is. A megerősített 

tengelyű szállító csigák teljesítménye 70 t/h, a nagyobb mennyiségű termény befogadására a 

magtartályok is nagyobb térfogattal (5,2 - 9,5 m
3
) készültek.  

A kombájn vezető fülkéit kiemelt ergonómiai szempontok mellett tervezték meg. A 

vágóasztal teljes szélességében tökéletes a rálátás a munkaterületre, ez biztosítja, hogy a 

gépkezelő mindenkor teljes ellenőrzése alatt tarthatja a betakarítást. Több funkciós kar 

segítségével, végig ellenőrizhetőek a DATA VISION II. ellenőrzés- szabályozó rendszer 

képernyőjén kijelzett üzemi adatok. Elvégezhető a hidrosztatikus hajtómű és a vágóasztal 

összes funkciójának vezérlése. Az MF 7200-as sorozatú kombájnok vezetőfülkéiben szinte 

valamennyi funkció elektromos, vagy elektronikus vezérlésű. Az MF 7200-as arató-cséplő 

gépcsalád főbb műszaki adatait 21. táblázatban mutatjuk be. 
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21. táblázat Az MF 7200-as arató-cséplő gépcsalád főbb műszaki adatai, (Horváth, Németh, 1999) 

Típus Motor teljesítmény  Cséplődob Szalmarázó 

ládák száma 

(db) 

Magtartály 

térfogat 

(l) 

Vágóasztal 

szélesség 

(m) 

kW DIN LE átmérő 

(mm) 

szélesség 

mm 

7250 121 165 450 1400 5 5200 3,7-5 

7252 133 180 450 1400 5 6200 4,3-5,6 

7254 147 200 600 1400 5 6600 4,3-5,6 

7256 169 230 600 1400 5 8000 4,3-5,6 

7272 195 265 600 1680 6 8000 5,6-6,8 

7274 224 300 600 1680 6 9500 5,6-6,8 

7276 239 325 600 1680 6 9500 5,6-7,6 

 

A Massey Ferguson cég a 30/40 sorozatszámú kombájnoknál megismert DATA VISION II. 

ellenőrzés-vezérlő rendszert alapfelszereltségben beépítette az MF 7200-as sorozat gépeibe is. 

A DATA VISION II. jó minőségű kombájn ellenőrző és szabályozó rendszer, a fedélzeti 

számítógép rendszer interaktív és menüvezérelt. Folyamatos tájékoztatást nyújt a kombájn 

teljesítményéről, beállításáról, üzemállapotáról és beállítható a terméshozam mérése is. A 

beprogramozott beállításoktól való bármilyen eltérés esetén hang és fényjelzéssel 

figyelmezteti a vezetőt a meghibásodásra. A meghibásodási veszély esetén leállítja a motort. 

A Massey Ferguson Fieldstar precíziós gazdálkodási rendszerére épülve, a DATA VISION II. 

terméshozam térkép készítésére is lehetőséget nyújt. Az MF 7200-as sorozat kombájnjai 

opcióban felszerelhetőek Constant Flow technológiával. A rendszer, a cséplőszerkezet 

terhelésének megfelelően, automatikusan állítja be a haladási sebességet. Amikor a DATA 

VISION II. ellenőrző funkciója a termény mennyiségének növekedését érzékeli, a Constant 

Flow a szemveszteség csökkenése, és az optimális teljesítmény kihasználása érdekében 

csökkenti, illetve a kisebb terméshozamú területrészeknél növeli a kombájn sebességét. Az 

Autoglide technológia, a vágóasztalok teljesítmények optimalizálása, és a gépkezelő 

terhelésének csökkentése érdekében a táblavégi forduló után, automatikusan visszaállítja a 

vágóasztal magasságát az előre beállított munkahelyzetbe. Automatikusan a kombájn haladási 

sebességéhez állítja a motolla fordulatszámát, és vezérli a vágási magasságot egyenetlen és 

lejtős területen. Az Autoglide lehetővé teszi a vágóasztal talajnyomásának beállítását oly 

módon, hogy az a felszín egyenetlenségeit követve kopírozza le a talaj felszínét, azaz 

elkerülheti a kaszaszerkezet bevágását a talaj felszínébe. 

A Massey Ferguson kombájnok erőssége a nagy teljesítményű vágóasztalok széles választéka. 

A 7200-as sorozatnál beépítésre került az Autoglide technológia, így működtetésük a DATA 
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VISION II. berendezés segítségével automatikusan kontrolálható. A 7200-as sorozatú 

kombájnokon a DATA VISION II. karbantartási munkák ellenőrzését is megkönnyíti. A 

lekérdezés a képernyőn történik, melyen megjelennek mindazok a műveletek, amelyeket a 

szerviz során el kell végezni (Horváth, Németh, 1999). A DATA VISION II., a Fieldstar 

precíziós gazdálkodási rendszerrel kiépülve, egyik alapgépe lehet a precíziós 

terméstérképezési megoldásoknak. Az így gyűjtött adatok a továbbiakban, egy professzionális 

térinformatikai döntéstámogatási rendszerben feldolgozva a termelőnek, további elemzéseket, 

biztosít.  

 

John Deere CTS arató-cséplőgépcsaládot az USA-ban 1992-től gyártják, és 1998-tól az 

európai változata is kapható, amelyből a KITE Rt. is több darabot hozott be Magyarországra.  

A kombájn által levágott anyag a vágóasztalra, és a ferde felhordón keresztül a 

cséplőszerkezethez jut. A cséplőszerkezet hagyományos elven működik. Az általa kicsépelt 

kosáron áthullott keverékanyag a terménytovábbító csigákra, majd azokról a 

tisztítóberendezésre jut, ahonnan a kitisztított mag a magszállító rendszeren keresztül a 

magtartályba kerül.  

A lényegi különbség az axiális cséplő szerkezet, (pl. CASE IH arató-cséplő gépekkel 

szemben), vagyis a cséplést és egyben a magleválasztást is ugyanaz az elem, azaz a gép 

hosszában elhelyezett forgódob végzi a szalmarázó ládák helyett. A kosáron át nem hullott 

szalmás anyaga a cséplődob felett elhelyezett, nagy sebességgel forgó terményvisszahordást 

gátló dob, és a cséplődob mögött elhelyezet terménytovábbító dob között, kerül hátra a felső 

térfélen, egymással szembeforgó magleválasztó dobokhoz. A forgó magleválasztó dobokon 

elhelyezett ujjak, és a dobok köré telepített köpeny belső felületén elhelyezett spirális betétek 

révén, az anyag a dob és a köpeny között többször körbefordulva halad hátrafelé, miközben a 

köpeny hátsó-alsó részén elhelyezett rostélyelemeken keresztül a magvak leválnak, és a lengő 

gyűjtőasztalra, majd onnan a tisztítószerkezethez jutnak vissza. Ennek a megoldásnak az 

előnye, hogy a kicsépelt szemet nagyobb hatásfokkal lehet elválasztani, elsősorban a kalászos 

gabona betakarítása során, a szalmás anyagtól. A szalmás anyag a dob és a köpeny között 

hátul a földre hull, vagy a szalmaszecskázó szóró-berendezéshez terelve, feldarabolva 

szétterítésre kerül. 

A kombájn jellemzője az európai gyártású "Z" sorozatú arató-cséplőgépekre jellemző, hátul 

nyitható cséplőkosár, mely a behelyezhető kosárbetétekkel zárttá is tehető. A gépnek nincs 

rázóasztala, így a cséplőkosáron áthullott szemes keveréket csigák szállítják hátra az 

előtisztító szerkezetre. Különleges a gép magtartálya, melynek fedele elektromotorral 
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szétnyitható, s ezzel a tartálytérfogat 9,5 m
3
-re növelhető. A tartályfedél nyitásával-zárásával 

egy időben karos mechanizmusok biztosítják a töltőcsiga felső csuklós toldatának 

szinkronmozgását. A kinyitott magtartály esetén a meghosszabbított töltőcsigának 

megfelelően magasabb pozícióban történik a magtartály töltése. A tartályfedél 

becsukódásakor a csigatoldat visszabukik a tartály alsó részébe. A gépet korszerű ergonómiai 

követelményekkel ellátott vezetőfülkével készítik, és kiegészíthető John Deere GreenStar 

földi helyzetmeghatározó és hozam-térképkészítő rendszerrel. A John Deere kombájn főbb 

műszaki adatai a 22. táblázat mutatja be. 

 

22. táblázat John Deer arató-cséplő műszaki adatai 

Cséplődob átmérője 660 mm 

Cséplődob szélessége 1397 mm 

Cséplődob fordulatszáma 240-980 min
-1

 

Terményvisszahordás gátló dob átmérője 140 mm 

Terményvisszahordás gátló dob sebessége Cséplődob x1,25 

Terménytovábbító dob átmérője 418 mm 

Terménytovábbító dob fordulatszáma 700/1110 min
-1

 

Magleválasztó dobok átmérője elől 464 mm 

Magleválasztó dobok átmérője hátul 502 mm 

Magleválasztó dobok fordulatszáma 700/500 min
-1

 

Magleválasztó dobok hossza 3400 mm 

Magleválasztó dobok felülete  2 m2 

Tisztítófelület 4,12 m2 

Magtartály térfogat 9,5 m3 

Motor teljesítmény (max.) 227/308 KW / LE 

Géptömeg 12780 kg 

 

A kombájn típus hazánkban több helyen üzemel egyenlőre a GreenStar rendszer nélkül. 

Üzemeltetési adatait a 23.táblázat mutatja be. 
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23. táblázat John Deere CTS arató-cséplőgépek teljesítmény adatai kalászos gabona 

betakarításkor, (Sörös, 1999) 

Helység Cím/név Betakarított 

összes terület 

(ha) 

Műszak/nap 

teljesítmény 

(ha/műszak) 

Teljesített 

cséplő óra 

(h) 

Cséplő óra 

alatti telj. (ha/h) 

Hajdúszoboszló- 

Hosszúhát 

Kösely Rt. 305 30 

42 

35 

48 

100 3,0 

Újfehértó Szűcs Károly 450 35 40 168 2,7 

Kótaj Zöld Báró 

Kft. 

540 38 42 165 3,3 

 

A fenti üzemeltetési adatok alapján látható, hogy a kombájn igen jó hatásfokkal 

üzemeltethető. Ennek egyik oka az, hogy a nedvességre kevésbé érzékeny, tehát már kora 

reggeli órákban, és késő esti leállással üzemeltethető. A dob fordulatszámát széles 

intervallumon belül lehet állítani. Ennek megfelelően a cséplődob kíméletes munkára 

alkalmas, és nagyon alacsony a magtörés szintje (Sörös, 1999). Különösen alkalmas a 

kombájn precíziós mezőgazdálkodás során vetőmagvak betakarítására, törésre érzékeny 

magvak (borsó, szója) betakarítására, és rendkívül hatékonyan üzemeltethető kalászos gabona 

betakarítása során.  

A John Deere cégnek kidolgozott programja van a precíziós mezőgazdasággal kapcsolatos 

fejlesztésekre vonatkozóan, amelyet a következő években lépésenként kíván végrehajtani. Az 

elkészített terv kiemelt területe az un. GreenStar kombájn (56. ábra), amely gyakorlatilag a 

precíziós termés mérést tesz lehetővé (Yield Monitoring System). 
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56.ábra A GreenStar rendszer külső GPS vevői(felső képek), a GreenStar kijelzője közelről és 

a GreenStar-ral rendszerrel felszerelt John Deere kukorica kombájn munkaközben 

 

A kombájn vezetőfülkéjében helyezik el a központi számítógép kijelzőt (GreenStar display), 

és a kombájn két pontjáról a jelek ehhez vezetnek az érzékelőktől. Egyik ponton mérik a 

betakarított termés nedvességtartamát (Moisture Sensor), a másikon a betakarított termés 

mennyiségét (Massflow-Sensor). A mérőegységeket, a kombájn magtartályát követően, a 

kitároló egységeknél helyezik el. A GreenStar típusú monitorozó egység gyakorlatilag az 

említett két érzékelőre, továbbá a kombájnra felszerelt sebességmérőre, helyzetmeghatározóra 

és egyéb érzékelők adataira támaszkodik. A kombájn központi egységére érkeznek a 

sebességre, a helyzetmeghatározásra, a két érzékelőről a szem nedvességtartalmára, és a szem 

mennyiségére vonatkozó információk. Ezeket a központi egység tárolja és feldolgozza. Az 

egyszerűbb gépegységeknél azonnal elvégezhető az eredmények kinyomtatása, de a kapott 

eredmények a készülékben merevlemezre menthetők, amelyről egyéb adatfeldolgozást is lehet 

végezni, pl. elkészíteni a terület terméshozamát.  
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Az előbbi egységről csupán azt az információt kaptuk, hogy adott területen mekkora volt a 

terméshozam Ha pozicionáló, GPS-rendszerrel is fel van szerelve a kombájn, akkor lehetőség 

van a terméshozamtérkép elkészítésére. A térkép megfelelő szoftver segítségével készíthető 

el, a feldolgozott adatok alapján. Természetesen ez esetben is lehetőség van az adatok 

kinyomtatására, a szoftveres feldolgozás után pedig a térkép elkészítésére.  

Első lépésben az elkészített térképen kombájn menetenként határozható meg a termés 

mennyisége és ennek térképe. Ebből a megfelelő szoftver létrehozza az izovonalas (GreenStar 

Contour Map) térképet, amelyben sokszögek (poligonok) formájában jelennek meg már a 

különböző terméshozamok, illetve adott helyeken mért nedvességtartalom. 

A helyes termésértékek egyik általános hibaforrása a kombájn üzemeltetési viszonyaiból 

származik. A nagy figyelmet és fizikai állóképességet igénylő aratás során a vezető vezetési 

iránytartása és az optimális sebesség megválasztás még fokozott ergonómiai és automatizált 

körülmények között is megerőltető feladat. A lézeres követő rendszer automatizálja ezt a 

feladatott és folyamatosan követi a termény szélső sorait és automatizálja a sorkövetést 

(autopilot). A Claas cég Lexion kombánja a 57. ábrán DGPS-el és lézeres követő rendszerrel 

vannak ellátva. 

 
57. ábra Lézeres automata pilóta és DGPS rendszer Claas kombájnon 
 

A betakarítógépek piacán meglevő konkurencia harc a Magyarországon népszerű Claas 

kombájnok legújabb típusainál is lehetővé tette a John Deere és MF-nél említett korszerű 

megoldásokat. Így itt is alkalmazzák a vágóasztal automatizált felszínkövetését, dombos 

területeken a szalmarázók automatizált beállításait, és magasan automatizált ellenőrző és 

adatfeldolgozó egységeket (lásd. szenzorok).  

 

A kombájn monitorok és a helymeghatározást végző GPS rendszerek különböző 

kiépítettségüek lehetnek. Minimális követelmény a helymeghatározás pontosságának mérése, 

azaz a GPS egészségi állapotának rögzítése (lásd. A GPS-ről szóló fejezetet) azaz az esetleges 



 146 

jelvesztések meghatározása. A pontszerű méréseket vissza lehet naplózni, és koordináta 

helyesen beazonosítani, általában valamilyen színkulcs alapján 58. ábra. 

 
 

58.ábra A GPS helymeghatározás pont koordinátái (bal felső kép), a betakarítási útvonal 

vektoros ívei (jobb felső ábra), termésértékek vektoros pontjai (bal alsó kép), interpolált 

termés izovonalas térkép (jobb alsó kép) 

 

A fenti ábra az Agroinfo mezőgazdasági komputer eredményei alapján készült (USA), 13 ha 

terület terméstérképezési lépéseit mutatja be. Jelen esetben zavartalan GPS vételi viszonyok 

mellett történt a búza-tábla aratása. Megfigyelhető, hogy a kombájn üzemeltetője nem 

határozta meg megfelelően a fordulók számát, ezért a tábla közepén egy hurokfordulóra 

kényszerült. Ez egyben egy adatgyűjtési hibaforrásra is jól rámutat. A hurokforduló helyén 

nyilván nem teljes vágóasztal szélességgel üzemelt a kombájn, amit térképezés során, 

figyelmen kívül hagytak, és így indokolatlanul alacsony termésminimum került kiszámításra. 

A táblaszéleken a fordulókban a taposási károk, illetve művelő gépek (műtrágyaszóró, 

növényvédőgép stb.) nem egyenletes működése szintén alacsonyabb termést eredményezett. 

Mindenesetre ennek pontos ok-okozati meghatározása további térbeli és termesztési elemzést 

igényel. Maga az elemzés, jelen esetben az interpoláció is sok hibás értelmezés forrása lehet. 

Sok terméstérképező rendszer csak a legrobosztusabb interpolációt engedi meg a 

felhasználónak, ami egyrészt kényelmes, másrészt elmélyültebb döntéstámogatást nem tesz 

lehetővé. 
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Nissen és Söderström (1999) svédországi betakarítási tapasztalatokat gyakorlati szempontból 

értékelte. Megállapították, hogy számos hibát a terméshozam térképezési adatfájlok 

feldolgozása okozott. A vizsgált, a termény tömegének áramlását mérő szenzorok között volt 

az MF és az LH-Agro, a térfogatmérést végzők között a Claas és az RDS-Ceres. Elemezték a 

MF Yieldmap és az RDS-Cereshez is használható AgroSat, illetve Class Agro-Map 

terméstérképező szoftverek képességeit is. 

Minden terméshozam-monitor rendelkezik beépített késleltetéssel. Addig ne kezdjük el a 

terméshozam mérését, amíg a cséplőgép nincsen tele, ellenkező esetben a terméshozam-

monitor nem a helyes értékeket mutatja. Legtöbbször ez a késleltetés túl rövid egy új vágási 

forduló elkezdésekor, és ekkor az első 30 méteren a terméshozam alacsonyabbnak adódik, 

mint a szomszédos vágási forduló végén. Ha a vágószerkezetet túl korán helyezzük le egy új 

forduló megkezdésekor, a terméshozam-adatok először túl alacsonyak lesznek. A probléma 

megoldására a térképi adatfeldolgozás során minden fordulóban, ha a kombájn üresjáratból 

indul, az első néhány rögzített adatot törölni kell. Az MF a kombájn biztosítja a kezelőnek, 

hogy ő állítsa be a késleltetést, amikor újra leereszti a vágóasztalt, illetve amikor a vágás 

végén kiemeli a vágószerkezetet. A gabona körülbelül 10 – 15 másodperc alatt éri el az 

érzékelőt, a kombájn típusától függően. Az MF és Claas lehetővé teszi, a 10 – 15 

másodperccel korábban regisztrált terméshozam-értékek mentését. Az RDS és az LH-Agro az 

eredményeket a kombájnban lévő kijelzőn késleltetéssel mutatja, azonban a nyers adatokat 

tartalmazó fájlban a termény mennyiség a GPS által a terméshozam mérésekor mutatott 

pozícióval együtt kerül mentésre. Emiatt ezt kell figyelembe venni a térképek készítésekor. 

Mindamellett, még ha a terméshozam-monitor vagy a térképező rendszer meg is próbálja 

kijavítani az időbeli eltérést, a valós betakarítás és a terméshozam regisztrációs értéke között, 

szükséges lehet a mérés rögzített lokációjának beállítására. Ennek szükségessége  függ, a 

vezető kombájnkezelésétől is, például, hogy milyen gyorsan vezet és hogy milyen gyorsan 

emeli fel a vágóasztal. A terméshozam-térképek minőségét rontja, ha a nyers adatokat 

tartalmazó fájlban találhatók olyan helyek, ahol a regisztrált terméshozam-értékek valamilyen 

okból eltérnek a valós értékektől. Általában minden érték a nyers adatokat tartalmazó fájlban 

kerül tárolásra, és a potenciálisan helytelen értékeket a felhasználónak kell kiszűrnie. A 

haladási sebesség hirtelen csökkentése kiugró terméshozam-értéket okoz. A nyers adatok 

hisztogramja (általában egyenlő intervallumú osztályközökbe sorolt eloszlásvizsgálat) nagyon 

hasznos az eltérések gyors statisztikai vizsgálata során. A szabálytalan, hibás értékek így 

törölhetőek az elsődleges adatgyűjtésből. Szintén hamis adatot szolgáltat, ha nem emeltük 

elég magasra a vágószerkezetet, így amikor a kombájn leállt, a mérés folytatódik. Ha a 
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cséplőgép újraindításkor nincsen tele, ott a hozam nullával lesz egyenlő. Claas terméshozam-

térképező programja, az Agro-Map egy adatszűrővel van ellátva, amely törli a legmagasabb 

és a legalacsonyabb értékek 2%-át. A Lajta-Hansági Rt. területén Kalmár és Pecze (2000) 

végeztek őszi búzában gyakorlati méréseket az AgroMap 3.0 terméstérképező szoftverrel (59. 

ábra). 

59. ábra Szintvonalas terméstérkép és termésmegoszlás Agro Map 3.0 szoftverrel(Kalmár és 

Pecze, 2000) 

 

Az MF Yieldmap törli a nagyon kiugró értékeket, amelyek 50%-kal vagy többel is 

meghaladják a szomszédos mérési értékeket. Minden fajta terméshozam-monitor rendelkezik 

a vágási szélesség beállításának lehetőségével. Ez különösen hasznos olyan hibák csökkentése 

során, amikor a betakarítási sáv keskenyebb, mint a teljes vágási szélesség. Nehéz azonban a 

vezetőnek megbecsülnie a tényleges vágási szélességet, és így a helytelen értékek kockázata 

nő. Mivel a terméshozam a teljes vágási szélességre vetítve kerül kiszámításra, ilyen 

esetekben ezeken a helyeken a rögzített terméshozam általában túl alacsony lesz (Blackmore 

& Marshell, 1996).  

Ha a tényleges vágási szélesség megjelenik a nyers adatokat tartalmazó fájlban, az egyik 

lehetőség az, hogy az összes ilyen rekordot töröljük. Az MF kombájn esetében egy kissé 
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nehézkes a vágási szélesség megváltoztatása, mivel ezt a terméshozam-monitor beállításakor 

kell elvégezni. Ha a kombájnba szerelt GPS elveszti a korrekciós (DGPS jelet) vagy a 

kapcsolatot valamelyik GPS műholddal, akkor a rögzített térbeli pozíció bizonytalan, ebből 

következően minden DGPS jel nélküli pontot az adatok közül törölni kell. Az Agro-Map a 

terméshozam-térképeket a háromdimenziós differenciál adatok nélküli GPS-re és a DGPS-ra 

alapozza.  

A különböző terméshozam-térképező programok különböző módon kezelik az elsődleges 

(közvetlenül a táblán végzett) adatgyűjtési hibákat, ezáltal az eredményül kapott térképek a 

használt programtól függően változnak. Nem jelenthetjük ki, hogy az egyik szoftver vagy 

módszer mindig jobban eredményeket ad, mint a másik. Egy terméshozam-térkép a valóság 

leképezése és nem ad abszolút valós képet. Bármilyen térképtípus pusztán a valóság 

általánosítása, és gyakran csak egy adott időpontra vonatkozóan. Fontos a szoftver 

felhasználói számára a kísérletezgetés, például az interpolációs eljárás beállításaival és a 

térképosztályozással. Erre az előző fejezetekben is rámutattunk. Nagyon fontos megérteni, 

hogyan működik a szoftver és hogy a lehetséges hibás adatok hogyan befolyásolják az 

eredményül kapott térképet.  

A beállítható keresési távolság (lásd. tápanyag gazdálkodásnál bemutatott variogram 

szerkezetét) és a raszter méret az eredményt jelentősen megváltoztathatja. Az Agro-Map egy, 

a krigelésen alapuló geostatisztikai interpolációs módszert használ. Az Agro-Map-ban teljesen 

automatizálták a krigelést, ami csak durva megközelítés esetén használható. A felhasználó az 

interpolációs feltételeket módosíthatja. Az Agro-Map rendelkezik olyan funkcióval, amely az 

adatpontokat különböző irányokban keresi. Ez a funkció a klaszteres megfigyelésekből 

származó interpolált becslésre kifejtett hatás csökkentésére használható. Az RDS szoftver 

raszterre nem interpolál, ehelyett a pontoknál regisztrált terméshozam-értéket lecseréli egy 

mozgó átlagbecsléssel, ami egy 10 méteres sugáron belüli összes megfigyelésen alapul. Az 

RDS térkép térben darabolt hatást kelt, mivel a program nem interpolálja a terméshozam-

adatokat, és csak a keresési sugarat lehet megváltoztatni.  

A térképi adatok osztályozása (klasszifikációja) nagyon fontos része a térképezési 

folyamatnak, mivel a térbeli terméshozam-adatok elemzésének nagy része főleg vizuális 

vizsgálaton alapul (Larscheid és Blackmore, 1996). Egy térkép nagyon különböző lehet egy 

másiktól akkor is, ha csak a végső adatok klasszifikációja változik meg (Kraak és Ormeling, 

1996). Számos módon végezhető klasszifikáció. A klasszifikációk megkülönböztethetők 

aszerint, hogy a vizsgált adathalmazon alapszanak-e vagy előre meghatározottak (Burrough és 

McDonnell, 1986). Az előbbi esetben a cél a vizsgált paraméter térbeli variabilitásának lehető 
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legpontosabb feltérképezése, az utóbbi esetben pedig talán meghúzódik az a szokás, hogy az 

adatokat specifikus osztályokba soroljuk. Erre példa a gazdasági talajtérképek esete, amelyek 

mindig (Svédországban) ugyanúgy kerülnek osztályozásra.  

A terméshozam-térképező szoftvercsomagok nem ugyanazt a klasszifikációs módot 

alkalmazzák. A Claas Agro-Map rendszerében a felhasználónak kell felépítenie a 

jelmagyarázatot manuálisan, azonban a korábban elkészített jelmagyarázatok később 

felhasználhatók. A szoftver nem nyújt a felhasználónak a pillanatnyi adateloszlásról 

információkat. A felhasználónak kell kiválasztania a színkulcsot és az adatintervallumot 

minden egyes adatosztály számára. Az MF Yieldmap-ben a felhasználó választja ki az 

osztályok számát, ezen belüli differenciálást, valamint a minimum és a maximum értékeket. 

Az alapszínek a kéktől (alacsony érték) a pirosig (magas érték) terjednek. Az AgroSat esetén 

a felhasználó egy minimum és egy maximum értéket, és az osztályok számát (egyenlő 

különbségekkel) választja ki. Az alapszín a kéktől (alacsony érték) a szürkéig (közepes érték) 

és a pirosig (magas érték) terjed. Lehetséges a korábban elmentett jelmagyarázatok többszöri 

felhasználása. Az RDS egyszerű jelmagyarázattal rendelkezik, tizenegy lépésközt különböztet 

meg 0 t/ha-tól (piros érték) a maximális terméshozamig (zöld érték).  

A táblán belüli változó arányú művelés (VRT) kialakításához a terméshozam térképek térbeli 

átfedése szükséges. Más, pl. tápanyag ellátási térképekkel ezt az alapvetően térinformatikai 

elemzést a terméstérképező szoftverek önmagukban nem biztosítják. Lehetséges azonban több 

év terméstérképeinek összehasonlítása és így a termés potenciál és az évjárathatás térbeli 

elemzése. Becslések készíthetők például minden évben ugyanarra a helyre vonatkozóan, és az 

eredmények egy adatbázisban tárolhatók, ahol minden pont egy rekorddal rendelkezik. Egy 

újabb év adatai egy új becslési mezőt eredményeznek az adatbázisban. Azonban azon 

területek behatárolására, ahol a termény-növekedési potenciál magas vagy alacsony, az 

átlagos terméshozamot kombinálni kell az évenkénti variabilitás mértékével. A terméshozam-

térképezés ily módon egy rugalmasabb terméshozam-információs rendszerré bővül, amellyel 

a termésstabilitás növelhető. Egyenlőre az MF rendszere képes több mint egy évre vonatkozó 

relatív terméshozam-térképek előállítására. 

Összességében a fentiekből megállapítható, hogy a terméshozam-térképezés bonyolult és 

számos hibaforrást rejtő műveletsor. A használatban lévő szoftver csomagok, amelyeket 

speciálisan erre a feladatra terveztek, korlátolt funkcionalitással bírnak és általánosan minden 

feladatot és igény-szintet kielégítő szoftvercsomag nem létezik. Általánosságban a 

szabványosítási problémák elkerülésére egyenlőre a gazdálkodónak ugyanazt a fajta 
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terméshozam-monitort és terméshozam-térképező programot ajánlott használnia, vagy olyan 

terméshozam-térképező programot, amelyet a terméshozam-monitor gyártója ajánl. 

Az elsődleges adatgyűjtés során az eltérő vagy hibás monitor és kombájnüzemeltetés, 

beállítás, a feldolgozás során a termés térképező szoftverekkel végzett adat elődeldolgozás 

(hibás adatok kiszűrése), interpolációs és raszteres beállítások, adatosztályozás és átalakítás a 

hibák főbb forrásai. Különösen az új fordulók kezdetén és végén mért, illetve gyorsan változó, 

kiugróan magas, vagy alacsony termésértékek fokozott szakmai ellenőrzést igényelnek. 

Fontos, hogy a felhasználó próbálja meg megérteni a használt a monitort és a terméstérképező 

szoftvert. Természetesen a terméshozam-térképező adatok importálhatók fejlettebb elemző 

képességgel rendelkező földrajzi információs rendszerbe, azonban ez még magasabb 

követelményt, de egyben további lehetőséget jelent a felhasználónak.  

 

Döntéstámogatás 

Hagyományosan számtalan mezőgazdasági célú, elsősorban pénzügyi és számviteli 

döntéstámogatási szoftver áll ma is a termelők rendelkezésére. Ezek általános jellemzője, 

hogy az ökológiai adottságokat és különösen ezek térbeli variábilitását gyakorlatilag 

figyelmen kívül hagyják. A legfejlettebb döntéstámogatási modellek a gazdasági értékelés 

mellett értelemszerűen különösen erős elemzési lehetőségeket biztosítnak ezen a területen. Az 

információtechnológia fejlődésével a speciális igényeket mindjobban kielégítő, ugrásszerű 

fejlődés várható a szoftverpiacon, amelynek jellemzője a jelenleg távol eső technológiai 

területek és egy komplex tudásbázis együttes megjelenése az összetett mezőgazdasági 

környezet pontosabb modellezésére. A különböző szintű elemzéseket biztosító megoldásokat 

ebben az esetben is néhány reprezentatív szoftver példáján mutatjuk be. 

A döntéstámogatás alapadatait a szántföldi helymeghatározást végző DGPS és munkagép 

fedélzeti kontrollerek és számítógépek szolgáltatják. Ezeket az adatokat általában 

térinformatikai környezetben integrálhatja az elemző, bármilyen a vizsgált táblához 

kapcsolódó adatokkal(lásd. térinformatikai technológia). A legegyszerűbb esetben az 

adatbázisba rendezett adatokat interaktív módon összekapcsoltuk egy digitális grafikus 

táblatérképpel vagy térképekkel, amely tematikáját tekintve különböző lehet (pl. 

terméstérkép, légifotó). Elemzési lehetőségeit tekintve egy korszerű digitális 

táblatörzskönyvnek tekinthető, amelyet GPS jelek grafikus és numerikus lekövetésére is 

felkészítettek. Erre a legáltalánosabb szintű alkalmazásra példaként szolgál a LandView 

softver. A kanadai LandView softver (Copyright (c) 1996-1998 BCL Landview Systems Inc) 

segítségével a gazdálkodó termőhelyre adaptált gazdálkodásának adatait folyamatosan 
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rögzítheti egy adatállományban, amely grafikus (rajzi vagy képi) elemekkel kiegészítve 

biztosítja a termőhelyi értékelés lehetőségét. A programot kifejezetten mezőgazdasági célú 

földhasználat elemzésére fejlesztették ki.  

 

 
 

 

60. ábra LandView szoftver az alapvető térbeli elemzéseket nyújtja a termelőnek 

 

A 60 ábrán látható, hogy a program valamennyi fontosabb termesztési adat táblához és 

táblarészlethez való kötését lehetővé teszi. A LandView Mapper térképezővel a légi fotók, a  

digitális térképek és DGPS adatok integrálása oldható meg. A program asztali térképező 

(desktop publishing) GIS képességekkel rendelkezik. 

Több navigációs és adatgyűjtő szoftvert fejlesztettek ki palmtop (marokszámítógép) 

kategóriájú gépen futatható Windows CE operációs rendszerre. Az ESRI 

(Http://www.esri.com ) webhelyről ingyenesen letölthető ilyen softver az Arcpad5. Ezzel a 

programmal a területről közvetlenül tölthetjük le gazdaságunk bármely térképi anyagát és 

GPS illetve modem összekötetéssel azonnal gyűjthetünk adatokat. 61. ábra). 
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61. ábra Tenyérszámítógépen futatható térképi adatok  

 

A fenti ábrán Tedej határának talaj genetikai térképi rétegét és felette a domborzati 

szintvonalakat ábrázoltuk. A szoftver DGPS jelek fogadására alkalmas így az "irodai" 

térinformatikai munkák egy része már a terepen is elvégezhető. A térbeli elemzési 

képességekben azonban, már az un. asztali térképező térinformatikai programok is 

túlmutatnak a fenti szoftver lehetőségein. Ebben a környezetben összetett, több térképi 

rétegen végzett műveletet lehet elvégezni. 

A leggyakoribb elemzés valamely szempont szerint végzett helyszínkiválasztást jelenti, 

néhány jellemző példa: 

 Melyik kultúrát hol érdemes termeszteni – termőhely kiválasztás 

 Mely területeket fenyeget belvíz, árvíz 

 Vetőmagtermesztés során a vetésszerkezet és a védőtávolság 

 Mely területeken lehet szennyvíziszapokat legkisebb kockázattal elhelyezni,( Tamás 

J.,1995, Tamás J., Lénárt Cs. 1995,1997) 

 Mely területeken a legkisebb a termékek nehézfémszennyeződésének veszélye (Tamás J. 

1995) 

 Időben mely területeken változott meg a talajvíz szintje és nitráttartalma (Tamás J., Juhász 

Cs.1997)  
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Az elemzés során először egy un. logikai földrajzi modellt kell megalkotni. Ebben 

meghatározzuk a kitűzött cél érdekében milyen adatforrásokra, van szükségük. Ezeket milyen 

térképi rétegekre bontjuk és az egyes rétegekben milyen objektum típusokat fogunk 

elhelyezni. 

Elvégezzük a szükséges adatintegrációt az egységes vektoros vagy raszteres környezet 

kialakításához. A modellezés különösen megkívánja azt, hogy a modell egyes rétegeit 

megfelelő matematikai kombinációk alapján tudjuk felhasználni. Például meg tudjuk 

határozni egy egyenlet segítségével a terület eróziós kockázatát, ill. az erózió nagyságát, 

amely a lejtőkategóriákat, a csapadék intenzitást, ill. a terület kitettségét tartalmazza. Ehhez a 

kiinduló térképi értékeket a matematikai egyenletnek megfelelő műveletekkel módosítani, ill. 

transzformálni kell. A térképi algebra eszköztára tipikusan három különböző műveleti 

lehetőség típust tartalmaz. Az első: a konstanssal végzett számtani művelet (pl. skalár 

matematika). Második: standard matematikai műveletek elvégzésének lehetősége (pl. 

szögfüggvények alkalmazása vagy logaritmikus transzformációk végzése stb.). Harmadik: 

különböző matematikai kombinációk elvégzésének lehetősége (összeadás, kivonás, szorzás, 

osztás stb.). A távolsági elemzésekben a legáltalánosabb feladatok közé tartozik mikor egy 

kiválasztott tulajdonság köré meghatározott távolságon belül egy pufferzónát, védőterületet 

kell kialakítani, pl. növényvédelem vagy vetőmagtermesztés során. Másik szintén eléggé 

gyakori feladat, hogy a kiválasztott tulajdonság körül valamilyen terjedési modellt kell 

felállítanunk (pl. virágpollen terjedés) vagy valamilyen ellenállási modellben (pl. talajvíz 

nitrát szennyezése egy trágyaszarvas környékén) a terjedési távolságot kell számolnunk. Ez 

lehet két kiválasztott tulajdonság közötti legrövidebb távolságnak a meghatározása is 

valamilyen ellenállási felületen(pl. dréncső távolság számítás). Amikor az ellenállási 

hatásokról vagy felületekről beszélünk, és ezt kalkuláljuk, ezt nagyon sokszor költség 

távolságként (cost distance) határozzuk meg. A név eredete onnan származik, hogy a távolság 

egyben bizonyos szállítási költséget is jelent és ezzel a költség-távolság együttes hatását lehet 

az ellenállási felületeken modellezni. Ebben az esetben az ellenállási felület gyakorlatilag egy 

költség felületnek felel meg (cost surface). Ebben az esetben a fő szempont a legalacsonyabb 

költségszint elérése, azaz két pont között a legkisebb költségigényű szállítási útvonalat kell 

megtalálni. Ez a költségfelület természetesen rendkívül heterogén lesz és minden irányban 

eltérő költségeket fog adni. Gondoljunk bele egy adott területen nem mindegy, hogy a 

termelési beavatkozásokat elsősorban lejtő irányában vagy lejtő irányával ellentétesen kell 

végeznünk. A költségfelület, amely egy ellenállási felületnek is tekinthető egy másik 

vizsgálattal ötvözve értékelheti két pont közti legkisebb költségeket (least cost path analysis). 
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A költségtávolságok további elemzési lehetőségét adják az allokációs vizsgálatok (allocation). 

Az allokációs vizsgálatok során feltételezzük, hogy a kijelölt tulajdonsághoz legközelebb eső 

helyeket tudjuk megkeresni. Például kíváncsiak vagyunk, hogy egy területen belül a 

betakarítási munkákat hogy tudjuk szétosztani megfelelően a szárítók körzetében. Ebben az 

esetben a legközelebbi alatt a legközelebbi lineáris távolságot értjük, vagy esetleg a 

költségtávolság értékeket, mint utazási időt.  

A földrajzi információs rendszerek a szomszédossági vizsgálatok széles körét (neighborhood 

operations, local context operators) nyújtják. Ezen vizsgálatok során egy olyan új réteget 

készítünk, amelynek az alapját már valamilyen meglevő térképi réteg képezi. A 

legegyszerűbb példa erre a felszíni elemzések köre, ahol például egy digitális terepmodellből 

a lejtő kategóriákat kívánjuk előállítani egy olyan meglevő térképről, ahol az egyes 

szomszédossági helyek magassági értékei, mint pixel értékek adottak. Egy másik hasonlóan 

gyakori vizsgálat a különböző aspektusok (kitettség) elemzése, például a legnagyobb lejtés 

irányának meghatározása egy digitális terepmodellen. Ezeket a vizsgálatokat optimálisan 

használhatjuk például a domborzat és klimatikus körülményekre érzékeny gyümölcstelepítési 

helyszínek pl. őszibarack, szőlő estében. Szintén ebbe az eszköztárba a tartozik a különböző 

digitális szűrők alkalmazása. A digitális szűrők alkalmazásával megváltozik az egyes 

szomszédos értékek karaktere. Például egy digitális terepmodell magassági értékeit egy 

megfelelően alkalmazott szűrőérték segítségével simíthatjuk, vagy ellenkező értelemben az 

éleket kiemelhetjük. A digitális szűrők legelterjedtebb alkalmazása a térinformatika és a 

távérzékelés során jellemző, mivel ebben az esetben az egyes képi zajokat illetve 

objektumokat (pl. gyomfelismerés) az adott távérzékelt raszteres kép értékeiből ki kell 

szűrnünk valamilyen digitális szűrő segítségével. További összetett vizsgálat a mikro 

vízgyűjtők elemzése illetve további komplex környezeti és mezőgazdasági modellek 

alkalmazása. 

A térbeli modellezés egy különlegesen izgalmas területe a térinformatikának, hisz ha 

belegondolunk abba, hogy a térinformatikában az adatbázis nem egyszerűen egy környezet, 

hanem ennek a környezetnek mi megmérhetjük az egyes tulajdonságait, módosíthatjuk térben 

és időben a folyamatokat és az általunk összeállított adatbázis a komplex környezeti 

folyamatoknak, mintegy laboratóriumául szolgálhat. A hagyományos tudományokban az 

egyes komplex jelenségeket egymástól elkülönítve kellett vizsgálni, míg a térinformatika ezek 

komplex egymásra hatásában tudja elemezni az egyes jelenségeket. A térinformatikai 

modellek rendkívül jól tudják támogatni a különböző döntéshozatali folyamatok megértését és 

szimulálását. Egy egyszerű adatbázis lekérdezés eredményeként gyakran a döntéshozó nem 
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megfelelő információval rendelkezik a döntés előkészítéséhez. Ugyanakkor egy komplex 

döntéshozatali rendszerben, ahol a döntéshozatali szempontoknak megfelelő többtényezős 

feltételrendszert, keményebb és kevésbé kemény határfeltételeket és elfogadható kockázati 

szinteket tudunk beépíteni a környezeti modellbe, ennek eredményeként az adott döntési 

alternatíva megalapozottabb és a döntési kockázat jóval alacsonyabb lesz, mint egy egyszerű 

lekérdezés révén. Ennek ellenére a folyamat - modellezés mindkét területen, tehát a 

környezetelemzési folyamatokban és döntéshozatali, döntéstámogatási folyamatokban 

meglehetősen új területe a térinformatikának. Mindamellett ez a terület rendkívül gyorsan 

fejlődik, újabb és újabb modellek épülnek be a térinformatikai eszköztárba, újabb vizsgálati és 

elemzési lehetőségeket használnak fel a még pontosabb, még alaposabb folyamat elemzésre, 

ill. döntéselőkészítésre A növénytermesztési produkciós modellek különösen hatékonyan 

alkalmazhatók térinformatikai környezetben. J. T. Ritchie 1972-ben az USA ARS-hez tartozó 

Blackland Kutató Állomáson, Texasban hozta létre a CERES modellt. Célja a termés-

előrejelzés volt az időjárás, a talaj és a növényfaj, -fajta tulajdonságai alapján. Ritchie 

talajfizikával, vízgazdálkodással foglalkozott, a munkára interdiszciplináris csoportot 

szervezett. Egy évtized után, az eredeti csoport feloszlásával a CERES-központ a Michigan 

Állami Egyetemre került Ritchie vezetésével, Jones és Kiniry (1986) szerkesztették meg a 

CERES kukorica ( Maize) ismertető könyvet. Majd Jones a Florida Egyetemre tette 

székhelyét, ahol GRO néven folytatta a modellek építését, lényegében azonos elveken. Ott 

elkészült a szója-, a földimogyoró- és a babmodell. Ezeket később G. Hoogenboom foglalta 

össze egy általános hüvelyes modellbe a Georgia Egyetemen. A fenti modelleket az IBSNAT 

(1990) project fogta össze a Hawai Egyetemen. Ennek keretében készült az ún. DSSAT 

(Decision Support System for Agrotechnology Transfer) döntéstámogató rendszer. A DSSAT 

egy rendszerbe ölelte a fenti modelleket, közös input-, outputformátum és adatbázis által, 

valamint a futások eredményeinek tárolására és grafikai megjelenítésére alkalmas környezetbe 

helyezte. Egy másik elterjedten használt modell az EPIC, amelyet J. R. Williams és 

munkatársai (1984) dolgoztak ki, szintén a Blackland Kutató Központban készült, sőt jelenleg 

is ott fejlesztik. Ez kezdetben az erózió modellezését célozta. Mivel azonban a növényi 

fedettség, párologtatás azt is befolyásolta, már induláskor átvették a CERES-elveket, illetve 

bizonyos rutinokat. Szerencsés megbízás folytán a EPIC-et az USA minden államára 

kidolgozhatták, amely széles körben ismertté tette. Kiniry és Williams (1992) készítettek egy 

modellt a gazdanövény - gyomnövény verseny kifejlesztésére, szintén CERES-alapokon és az 

EPIC programhoz kapcsolódva. A modell térinformatikai integrációja is többféle alkalmazást 

megért. A CERES mára meghódította a világot, minden kontinensen elterjedt (CERES, 1989). 
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Magyarországon az MTA TAKI-ban Kovács G. (1989) koordinálásában folyik a modell hazai 

adaptálása. A modell Arc/View környezetbe integrálva közvetlenül alkalmas térinformatikai 

precíziós vizsgálatok és termesztési, valamint farmmenedzsment vizsgálat végzésére is. 

Pakurár et al. (1999b) a DSSAT version 3 döntéstámogató rendszerrel - a Debreceni Egyetem 

Látóképi Kísérleti Telepén beállított kukorica tartamkísérlet alapján - szimulációkat végzett és 

javasolja a szoftver alkalmazását termésbecslésre, N adagok meghatározására, N trágyázás 

ütemezésére, valamint vízhiány meghatározására. 

 

Költség és jövedelem viszonyok a precíziós mezőgazdaságban 

 

A költség jövedelem viszonyokat alapvetően befolyásolják a különböző támogatási és 

pénzügyi szabályozó rendszerek. Azonban ebben az esetben is, mint a legtöbb technológiai 

váltás során a termelőt a várható közvetlen profit illetve közvetett profitot befolyásoló 

előnyök érdeklik. Ebben az esetben is megállapítható, hogy két meghatározó költség-

kategória van, a változó költségek a gazdálkodás növekedésének függvényei, míg az állandó 

költségek nem változnak a gazdálkodás növekedésétől. A precíziósgazdálkodási rendszer 

bevezetése mindkét költség-kategóriában változásokat eredményez.  

Változó költségek 

Az adat-nyerés költségei. Egy fokozottan információ-igényes technológia esetén, az adat-

nyerési költségek jelentősek, leginkább a technológia alkalmazásának korai szakaszában. A 

helymeghatározással egybekötött talaj-mintavétel, gyom-, rovar- és kórokozók felderítése stb. 

nagy termelési kiadásokat jelenthetnek. Az adat-vásárlás, előfizetés, a konzultációs díjak és az 

adat-kezelési költségek is jelentős részt képviselnek. Átlagos adatok alapján (2000. évi adat - 

USA) a műholdas (raszteres mintavételi költség) 0,4 hektáronként 2,50$ (1,2 hektáros 

képegységek), a földrajzi adatokhoz rendelt laboratóriumi talajvizsgálat díja mintánként 5,50$ 

(nyomelem-analízissel 9,50$ mintánként), a terület-vizsgálat 0,4 hektáronként 3,00$ és a 

terméshozam-térképek elkészítése 0,4 hektáronként 0,50$. 

Számos technológiai fejlesztés csökkentheti az adatok költségeit. A műholdképeket alkalmazó 

távérzékelés sokkal olcsóbb, mint a terepen történő vizsgálat és talajminta-vételezés; 

természetesen az ilyen képekhez megbízható elemzés szükséges. Még ígéretesebb lehet a 

művelő gépeken elhelyezett mozgó érzékelők fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a talaj 

termékenységének mérését, a gyomnövények azonosítását vagy más termőhelyi problémák 

elemzését. Az ilyen fejlesztések csökkentik az adatszerzés, a laboratóriumi vizsgálatok és a 

gazdálkodás változó költségeit, de növelik a tőke beruházási igényt és az állandó költségeket. 
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Az adatgyűjtést és a műveleti beavatkozást sok esetben egyszerre azonos munkagépre szerelt 

szenzorok és monitorok segítségével végezzük. Ezek szintén a hatékonyságot és a 

költségmegtakarítást javítják.  

Tápanyag gazdálkodás során a mű- és szerves trágya, beleértve a mezőgazdaságban használt 

talajjavító anyagokat, elsősorban meszet, jelentős költség-tételt képviselnek, azonban e 

költség-kategória változásának iránya ebben a gazdálkodási rendszerben nem egyértelmű. 

Olyan helyszínek esetén, ahol a gazdaságtalan túlzott tápanyag-használat volt jellemző, vagy 

egyszerűen a talaj típusa tápanyagokban gazdag, a műtrágya-alkalmazás csökkenthető. Más 

részterületeken, ugyanazon a táblán vagy gazdaságon belül pedig a korábban alkalmazott 

azonos mértékről emelni kell a tápanyag-alkalmazás mértékét. Így a változás iránya a 

műtrágyák költségei tekintetében helytől és körülménytől függően eltér. 

A talajjavító anyagok esetében a talaj pH-ja és más tulajdonságai jelentősen változnak a 

táblán belül. Általában a mész alkalmazása a felhasznált mennyiség várhatóan csökkenhet. A 

kijuttatás hely-specifikus kezelése azt eredményezheti, hogy kevesebb meszet kell használni a 

terület egyes részein, így anyagköltséget takarítunk meg, és potenciálisan csökkenhetnek az 

alkalmazás költségei. Valójában az USA-ban a változó arányú talajjavítási anyagok - főleg 

mész-használat - volt az első szélesebb körű szolgáltatás a termelők felé, amely után a 

műtrágya kijuttatást is hasonlóan hatékony módon kívánták megoldani.  

 

A növényvédelem során a herbicidek és a peszticidek beszerzése és kijuttatása meghatározó 

költségtényező. Bár ez a terület a fejlesztések elején tart jelentős gazdasági megtérülésre van 

esély a precíziósgazdálkodással. A gyomnövények pontos helyhez kötött felvételezése és a 

kezelési határok meghatározása alapján, ha a gyomnövények foltokban találhatók, a lokális 

permetezés lehetővé teszi a herbicid-használat minimalizálását. A herbicidek különböző 

arányú alkalmazása szükséges elsősorban a humusz, agyag és víztartalom függvényében 

különböző talajokon. Így az eltérő mértékű alkalmazás költség-megtakarítást eredményezhet. 

Bár a lehetőség megérett a herbicid/peszticid költség-megtakarításra, e bemenetek alkalmazott 

mennyisége precíziósdöntéstől függ. A növényvédelmi vizsgálatok és a változó mértékű 

alkalmazás költségei az azonos mértékű alkalmazási stratégiához képest növekedni fognak. 

 

További költségek szintén a specifikusan a helyszíntől függnek. A vetőmag típusa és az 

ültetési sűrűség változtatható: a talaj típusától, a lejtéstől, a nedvességi feltételektől és más 

paraméterektől függően feltéve, hogy ezeket a különbségeket vetéskor, ültetéskor megfelelő 
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algoritmus alapján a vető vagy ültetőgép kontrollálja. A vetőmagárak folyamatos emelkedése 

miatt a megtakarítás szintén jelentős lehet. 

A precíziósgazdálkodásban az elemzés a döntéshozatalban elég fontos, és ez jelentős 

időráfordítást igényel a vezetőtől, ezáltal ezek a költségek a precíziósgazdálkodás átvételével 

növekednek. 

 

A állandó költségek a termelés szintjével nem változnak. Általában ezek éves költségek, 

amelyek az állandó tőkeberuházásokkal hozhatók összefüggésbe. A precíziósgazdálkodás 

állandó költségeire példa: az értékcsökkenés, a beruházások kamata és azok a biztosítási 

költségek, amelyek a terméshozam - méréséhez szükséges berendezésekre, a számítógépekre 

és szoftverekre, a GPS berendezésre, a változó arányú alkalmazási technológia eszközeire és 

más szükséges berendezésekre vonatkoznak.  

Az alaptérképek elkészítése valamint tábla térképezés, a talaj- és a helyszín-vizsgálatok is 

jelentős kiadásokat képviselhetnek. Ezek is tartós beruházásnak számítanak, és a költségeiket 

állandó költségként kell amortizálni bizonyos idő alatt. Az irányítással kapcsolatban is állandó 

költség merül fel. Különösen az emberi tőke fejlesztésének költségét szokták kihagyni a 

költségszámításból. Tipikusan a precíziósgazdálkodási rendszer hatékony alkalmazását 

megelőzően fontos a tanulási folyamat. Egy ilyen rendszer irányításához a szükséges 

tudásalap létrehozása alapvető. 

A precíziósgazdálkodás potenciálisan javíthatja a gazdaság nyereségességét, és csökkentheti a 

mezőgazdaság, okozta környezeti károkat. A precíziósgazdálkodás gazdasági teljesítménye 

helyszíntől függő. Az elérhető profit a termőhelyi változékonyság és az ezt hatékonyan 

kihasználó irányítási döntésektől egyaránt függ. Valószínűleg a terméshozam és az ezzel 

kapcsolatos ráfordítás egyes területeken nő, míg máshol csökken, de térben eltérő módon a 

hagyományos gazdálkodáshoz képest. A gazdaság állandó összköltsége feltehetően nőni fog a 

precíziósgazdálkodással, a gépekbe, a térképezésbe, illetve az emberi tőkébe történő 

beruházások miatt. A precíziósgazdálkodás költségeit és nyereségeit a gazdaság mérete is 

befolyásolja. A nagyobb gazdaságok tőkefedezeti kockázati szintje, valószínűleg 

heterogenitása is nagyobb és így a technológia korai bevezetői között ezek többségben 

lesznek. A környezeti költségek és támogatások (pl. a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi 

Program kapcsán) a jövőben növekszenek a gazdaságok részére. Ha kiderül, hogy a 

precíziósgazdálkodás jelentős környezeti előnyökkel bír a társadalom számára, a bevezetés 

felgyorsítható támogatási és adómechanizmuson keresztüli visszajuttatással olyan 

gazdálkodóknak, akik bevezetést fontolgatják. A precíziós gazdálkodás közvetlenül 
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befolyásolhatja a környezeti minőséget. Azonban egyelőre a prevenciót sokkal, kevésbé 

finanszírozzák, mint a már bekövetkezett környezeti károk felszámolását. A termőhely egy 

gazdaságra, vízgyűjtőre vonatkozó környezeti minőségének gazdasági meghatározása még 

nem kialakult.  

A precíziós mezőgazdasági termelésre történő áttérés esetén mindig egyedileg kell a 

gazdálkodási körülményeket mérlegelni (pl. ha a talajtípus és a felszín viszonylag 

egyenletesen sík, a precíziós gazdálkodás kevesebb előnnyel járhat).  

Új technológiába történő beruházás előtt a már meglevő termelési gyakorlatunkat kell 

alaposan elemezni. Nyilvánvalóan, ha az aktuális művelési rendszer nem hatékony, mert a 

technológiai fegyelmet gyakran semmibe veszik, akkor egy precíziós gazdálkodási rendszerbe 

való beruházás nem fog hasonló gyakorlat mellett jelentős változást hozni. 

A precíziós gazdálkodás a ráfordítás optimalizálásával a termelés költségeit befolyásolja. A 

költségek őszi búza és burgonya esetében 24 táblázatban láthatók. 

 

24. táblázat. Precíziós termelési költségek (Harris, 1997) 

 Búza  Burgonya  

 £/ha % £/ha % 

Változó 

költségek 

    

Vetőmag 46,3 6,00 525,0 18,17 

Műtrágya 79,2 10,26 207,4 7,18 

Permetezés 119,8 15,51 422,1 14,61 

Részösszeg 245,3 31,32 1154,5 39,95 

Állandó 

költségek 

    

Munka 100,0 12,95 444,0 15,36 

Géppark 214,0 27,71 451,0 15,61 

Bérlet 131,0 16,96 138,0 4,78 

Egyebek 93,0 10,62 702,4 24,31 

Részösszeg 538,0 68,24 1735,4 60,05 

Összköltség 772,3 100,00 2889,9 100,00 

 

A táblázatból kitűnik, hogy a precíziós gazdálkodás termeléssel kapcsolatos költségei közül a 

változó költségeket csökkentésére van lehetőség. Ez különösen igaz a permetezésnél, de 

vonatkozhat a műtrágyázásra és a vetésre is. A búza esetében a változó költségek az 

összköltség 31,32%-átképviselik, míg a burgonyánál ez 39,95%-ot jelent. Ha lehetséges lenne 

a változó költségek 15%-ának megtakarítása, akkor ez a búzánál 37£/ha-t, a burgonyánál 

pedig 173£/ha-t jelentene.  



 161 

Egy precíziós gazdálkodási rendszer befektetési igénye jelentős, és ez a vállalkozás állandó 

kiadásait is növeli (amortizáció, javítás és karbantartás). Egy 320 hektáros szántóföldön 22,36 

£/ha-nál a megtakarítás a javasolt 15%-os megtakarítás a változó költségek esetében elérhető 

(25. táblázat). 

 

25. táblázat Precíziós gazdálkodás befektetési igénye (Harris, 1997) 

 £ £ 

Talaj-térképezés négyévente 3764  

GPS a kombájnon 6220  

GPS adatolvasó 1200  

Differenciál korrekció 787  

Termény szoftver 2000  

Vezérlők a permetezőre, 

műtrágyaszóróra és vetőgépre 

4500  

Gépek összköltsége  13920,00 

Éves költség az amortizációt 

is beleértve 

 7156,00 

Hektáronkénti kiadás  22,36 

A változó költség 

megtakarítása százalékosan,  

hektáronként ráfizetésmentes 

legyen 

  

Búza: 320 ha  9,12% 

Burgonya: 40 ha + 280 ha 

búza 

 6,23% 

 

Blackmore és G. Larsheid, (1997) alapján az alábbi gyakorlati lépéseket javasoljuk a 

termelőknek a precíziós gazdálkodásra történő átállás során. 

Első fázis; Adatgyűjtés, Rögzítés 

1. Hosszabb időn keresztül állandó területi jellemzők és terméshozam-térképek létrehozása. 

2. Naplót kell vezetni minden területi kezelésről és a munkagépek DGPS nyilvántartásáról.  

Második fázis; Adatintegrálás, Elemzés 

3. A terméshozam-adatok kijavítása és térbeli trend, stabilitás számítás és osztályozott 

kezelési térképek készítése. 

4. A határozottan számszerűen (szignifikáns), stabilan alacsony terméshozamú területek 

azonosítása és költségbecslés az átlaghoz viszonyítva. 

5. A határozottan számszerűen, változó területek azonosítása és költségbecslés az átlaghoz 

viszonyítva. 

6. A nagy terméshozamú, módosítandó művelésű területek azonosítása. 
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Harmadik fázis; Döntés 

7. Művelési célok kiválasztása a megtérüléssel, a környezeti terhelési szinttel és az 

elfogadható kockázattal kapcsolatban. 

8. Művelési terv kiválasztása a területi variábilitáshoz és művelési célokhoz (pl. 

Költségtényezők területi csökkentése táblarészenként) 

Negyedik fázis; Értékelés 

9. Értékeljük, hogy a taktikai és a stratégiai célok elérése megtörtént-e minden területen 

(minden tevékenység eredményének ellenőrzése). 

10. Értékeljük, hogy a végeredmény javult-e. Ha nem, soroljuk fel az okokat, és értékeljünk 

újra. 

 

A termőhely igen intenzív folyamatos elemezhetősége minimalizálja a termesztési kockázatot. 

A hagyományos gazdálkodás során a kockázat csökkentése az indokoltnál nagyobb 

ráfordításokkal (pl. biztonsági permetezések alkalmazásával történt, nagy mennyiségű 

nitrogén műtrágya használatával, valamint indokolatlan géphasználattal. A közeljövőben a 

termelőre háruló minőségbiztosítási és környezetvédelmi, biztonsági feladatok is a precíziós 

gazdálkodás bevezetése mellett szólnak, amely a járulékos költségmegtakarítás illetve piaci 

előnyök révén további profitot jelenthet. Amerikai tapasztalatok alapján az elérhető jövedelem 

a 25-30%-os szintet is elérheti. A technológia tömegessé válásával ez abszolút értékben, a 

közeljövőben növekedni fog. 
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