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Távérzékelési adatszolgáltatás, azaz felvételezés, feldolgozás és kézbesítés  

gazdálkodóknak és szakértőknek 

Szerző: Arnócz István 

Space Apps Kft. 

 

Az agráriumban nap, mint nap komplex kihívásokkal néz szembe a mezőgazdász. 

Döntések sorát kell meghoznia részadatok alapján, tőle távol elhelyezkedő körülmények 

figyelembevételével. A modern távérzékelés ma már rengeteg alternatívát kínál 

megoldásként. Az agráriumban felhasználható lehetőségeket tekintjük át a következőkben, 

kitérve az egyes szolgáltatások előnyeire és hátrányaira. 

 

Távérzékelés az űrből – Sentinel program 

A Sentinel szatellitcsalád, a Copernicus program részét képző űr infrastruktúra, mely az 

Európai Unió által finanszírozott műholdrendszer, ismétlődően fényképezi a bolygó felszínét. 

Az elkészült felvételeket ingyen rendelkezésre bocsátják. Elvileg bármely szereplő könnyen 

hozzáférhet az adatokhoz. A kihívást mégsem az adatok hozzáférhetősége jelenti – bár a 

konstelláció napi 7 TB adatot hoz létre – hanem azok további feldolgozása és értelmezése. Az 

Európai Unió nem fedi le a teljes folyamatot, inkább teret enged a piaci szereplőknek az 

adatok szabad felhasználására. Hasonlóan a Landsat amerikai földmegfigyelési programhoz, 

az ingyenes képek felhasználásának csak a technikai lehetőségek szabnak határt. 

Bármely szolgáltatás épít a Sentinel szatellitcsalád tagjaira, az hosszútávon 

támaszkodhat a Sentinelek szolgáltatásaira, mivel azokat az Európai Unió a 2030-as évekig 

garantáltan finanszírozza. Agrár felhasználási szempontból kiemelkedően fontos a Sentinel-1 

és Sentinel-2. 

 

Sentinel-2 

A Sentinel-2 egy optikai, multispektrális 

szatellit páros, melyből jelenleg két műhold 

van pályán, a Sentinel-2A és 2B (S2A, S2B). 

Képességei szempontjából tekinthetjük az 

európai Landsat műholdnak is, mely az 

amerikai szolgáltatással összemérhető 

paraméterekkel rendelkezik. 

A Sentinel-2, 13 különböző hullámhosszoni – látható optikai, közeli infravörös, rövid 

hullámhosszú infravörös – 10 [m] 20 [m] 60 [m] pixelenkénti felbontással rendelkezik. Ez a 

felbontás már megfelelő ahhoz, hogy az összefüggő területek állapotát, annak változását 

figyeljük meg. 

Kiemelkedő a Sentinelek időbeni felbontása. A Sentinel-2 szatellitek visszatérési ideje 

az Egyenlítőnél 10 nap, két szatellitre vetítve 5 nap. Ez közepes szélességeken akár 2-3 napos 

visszatérési gyakoriságot is jelenthet. 

1. ábra. Bábolna és környéke - Sentinel-2 - 

valós színek 
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Az elkészült képeken nyomon követhető 

a növényzet fejlődése. Közeli infravörös, vörös 

és további sávjai lehetővé teszik a növényzet 

stresszállapotainak feltárását. A felvételek 

idősorait több évi átlagolása pedig betekintést 

ad a talajban rejlő, a növényzet alakulását 

befolyásoló tényezőkre.  

 

 

A kihívás, amivel minden Sentinel-2-re építő szolgáltatásnak szembe kell néznie a 

felhőborítás. Mivel a felhőborításon az optikai szatellitek nem képesek átlátni, így bár a 

szatellit visszatér, az agrárium számára képanyag nem használható. 

A kérdés a Sentinel-2 képek esetében, hogy hasznos-e egy 3-4 naponta visszatérő 

szatellitképre támaszkodni, amely megbízhatóságát befolyásolja az Európában gyakori 

felhőborítás. 

 

Sentinel-1 

A Sentinel-1A és 1B (S1A, S1B) egy egészen modernnek mondható, radarleképezéssel 

felvételező műhold páros. 

A radarhullámos felvételezés elmélete dióhéjban: a radarhullámokat a Sentinel-1 

szatellit fedélzetén telepített aktív radar jelforrás kelti. Az 5,4 GHz-es, azaz C-sávúii radarjelek 

előnye, hogy a benapozástól függetlenül akár este is képes képalkotásra. Ezen felül, hatalmas 

előnye, hogy a képalkotást nem akadályozza a felhőborítás. Ezáltal egy kiszámítható 

képforráshoz jutottunk. 

 

Milyen képeket készít egy szatellit, ami nem is fényt detektál? 

A radarképek alapvetően radarhullámok visszaverődése a felületről. Ez lehet egyszeres, 

vagy többszörös. A technológia fejlődésével ellenben egyrészt a kibocsátott radarhullámot 

lehet egyre pontosabban képezni, másrészt a visszaverődő radarhullámokból tudunk egyre 

több tulajdonságot mérni. 

A kibocsátott radarhullámok, polarizált hullámok, melyeknek ismert a hullámhossza, 

fázisa. A visszaverődő hullámok feldolgozásnak több irányzata is van. Az egyik a radar 

interferometria, mely az egymást követő radarképeken látható minimális eltérésekből állapít 

meg, többek között nagyobb struktúrákra vonatkozó elmozdulásokat. 

Az agrárium szempontjából fontos a radar polarimetria. A felület különböző 

formavilága és elektromágneses tulajdonságai miatt a különféle polarizáltságú hullámok 

eltérő módon verődnek vissza, másrészt, a felületről történő visszaverődés közben 

átpolarizálódhatnak. 

Ez nagyon fontos felismerés, mivel a felszínen található növényzetet nem látjuk, de 

annak formavilágát, illetve formaváltozását így már könnyen megjeleníthetjük. Gyakorlati 

2. ábra. Bábolna és környéke - Sentinel-2 - NDVI 

hamisszínes kép 
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példa lehet a bozótos területek radarhullámokat szóró tulajdonságait összevetni a kukorica 

vagy napraforgó párhuzamos szárainak formabeli különbségeire.  

Ezt az információt ellenben nehéz vizualizálni, csak hamisszínes megjelenítés 

lehetséges, amely az ember látható fényhez szokott ítéletét könnyen becsapja. Ezt 

segítendő, sok helyszíni vizsgálatra van igény és szükség. 

Érdemes megfigyelni az alábbi, Bábolna környékét ábrázoló képet. A jobb alsó 

sarokban látható sötétzöld és lila parcella látható és közeli infravörös fényben, NDVI értékük 

alapján nem megkülönböztethetők, de radarfelvételen jól láthatóan elkülönülnek. Ez a 

növényzet formavilágából, polarimetrikus tulajdonságaikból adódik.  

NewSpace – Új megközelítés a távérzékelésben 

1999-ben oktatási céllal definiáltak egy új 

szatellit standardot. Az alkotók célja egy rövid 

életciklussal rendelkező szatellitcsalád 

létrehozása volt. Így az egyetemista diákok egy 

Master kurzus alatt végig követhettek egy 

teljes szatellit tervezési, kivitelezési, 

felbocsátási és üzemeltetési ciklust. Ezt ma 

cubesatnak nevezzük. 

2003iii-ban bocsátották fel az első ilyen 

szatellitet, mely szerencsésen üzembe is állt.  

Dimenziói 10 [cm] x 10 [cm] x 10 [cm], kezdetben maximum 1 [kg] – ma már 1,33 [kg]. 

Ez az egy „Unit” (1U) platform. Később elkezdtek 2U majd 3U és 6U méretű szatelliteket is 

gyártani. Az első 1U cubesat képességei körülbelül megegyeztek a Sputnik-1-gyel, mely 

tényleg csak az oktatási célokra tette alkalmassá. Az elektronika miniatürizációja miatt 

ellenben egyre több mérésre van lehetőség egy ilyen kis műhold fedélzetén is. 

A technológiai áttörést az jelenti, hogy egy kis méretű műhold költsége eltörpül a 

korábbi nagyműholdak mellett. Mind a gyártási költségek nagyságrendekkel szerényebbek, 

mind a felbocsátási költség sokkal alacsonyabb – mivel azt a műholdak tömege határozza 

meg. Az egységnyi mérnökóra is, ezáltal nem egy eszközre esik, hanem több műholdra, akár 

sorozatokra is elszámolható. 

A cubesatok élettartama rövid, ellenben – 

űripari költségkerettel számolva – nem drága 

egyszerre többet is pályára állítani. Ez 

lehetőséget nyit elosztott szolgáltatások 

nyújtására, melyek egyszerre több ponton is 

jelen lehetnek a bolygó felett. A technológia 

további előnye, hogy sokkal rugalmasabb az 

egyes hibaeseményekre, így a befektetőket is 

könnyebben vonzza a cubesat platformra 

épített vállalkozás. Ahogy a fejezetcím is jelzi, 

zajlik a NewSpace korszak, mely a cubesatok által demokratizálja a hozzáférést az űrhöz. 

3. ábra. Bábolna és környéke - Sentinel-1 - 

polarimetrikus radarkép 

 

4. ábra. Cubesat standard szerinti szatellit 

méretek
1
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Planet Labs – Távérzékelés cubesatokkal 

A fiatal NASA kutatók által 2010-ben alapított Planet Labs, az egyik első cubesat 

platformra építő startup, akik földmegfigyelést valósítanak meg 3U méretű cubesatokkal 

(10[cm] x 10[cm] x 30[cm]). 

Doveiv szatellitjeik, látható és közeli infravörös színekben készítenek felvételeket a 

Földről. Tervük az egész bolygó minden nap történő többszöri felvételezése, ezáltal 

lehetőség nyílik napi folyamatok megfigyelésére, illetve megnő az esély a napi felhőmentes 

képalkotásra. A szatellitek térbeli felbontása 3,5 [m] / pixel, mely alkalmassá teszi a 

felvételeket, az agrárium szempontjából fontos részletek megfigyelésére. 

A felhőborítás ugyanúgy probléma a Planet Labs műholdjai számára is, ellenben a napi 

átvonulás miatt könnyen kiválaszthatók felhőmentes felvételek 3-4 napos gyakorisággal. 

Ugyanezt nem tudjuk megtenni egy eleve 3-4 naponként visszatérő szatellit esetén. 

A hátránya a Planet Labs által készített 

felvételeknek a képek ára. Az egymást követő 

képek feldolgozása esetén működő üzleti tervvel 

kell rendelkezni, ami elbírja a szatellitképek 

költségét. Erre csak akkor van lehetőség, ha nagy 

mennyiségben vásárolunk képeket, valamint 

egyértelmű hasznot tudunk a vevő számára 

felmutatni a képek kiértékelésével. 

Másfelől a nagy mennyiségű képet kézzel 

kiértékelni egy idő után már nem lehetséges. 

Mind a feldolgozás sebessége, mind annak minősége emberi tényezőkön fog múlni, azt 

nagyobb megrendelés esetén felskálázni nehézkes és bizonytalan. 

 

Távérzékelés UAV – Drón felhasználásával 

Drón felvételezéssel elvileg könnyen és olcsón tudunk saját légifelvételeket készíteni 

egyes parcellákról. Ehhez ma már nincs szükség különösebb technikai felkészültségre. Mind 

hobby eszközökből építhetünk saját légi eszközt, 

mind dobozos termékként vehetünk röpképes 

eszközt.  

Tipikusan RGB (látható) színben felvételező 

kamerákat vagy R-NIR (vörös, közeli infravörös) 

kamerákkal szerelt drónokkal szoktak 

felvételezést készíteni. 

Az elérhető felszíni felbontás a civil 

műholdakénál két, akár három nagyságrenddel 

is részletesebb, 2-3 cm/ pixel. Egyes növények 

állapota is könnyen meghatározható a kép felbontása miatt, de az állományra, helyszínre 

jellemző foltosság is könnyen lehatárolható. Egyes szolgáltatók az egyedi növények 

megszámlálását is elvégzik drónfelvételek alapján. 

5. ábra. Bábolna és környéke - Planet Labs - 

NDVI hamisszínes kép 

 

6. ábra. BGN SmartFarm teszt mező - 

Drónfelvétel - NDVI hamisszínes kép 
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A nagy felbontás továbbá látni enged egyes káreseményeket a kultúrában. 

Meghatározhatjuk gyomfoltok kiterjedését, akár a gyomnövény fajokat is. Segítheti a 

vadkárszakértő munkáját is, könnyebben megtalálni a kérdéses foltokat a parcellákban.  

A drón felvételezés előnye egyben a hátránya is. Mivel mi magunk végezhetjük el – 

megfelelő képzés, jogosítványok, biztosítás, 

légtérengedély beszerzése után, – minden, a 

felvételezést nehezítő körülménnyel is 

magunknak kell szembenézni. Ilyen az időjárás 

repülésre való alkalmassága, a felhőátvonulás 

miatt inhomogén fényintenzitás, a Napból 

származó töltött részecskék figyelése (Kp index), 

melyek megzavarhatják gépünk GPS antennáját, 

a felvételezést elronthatja. Figyelni kell a magas 

tornyok, távvezetékek elkerülésére, a 

természetben fellelhető madarakra, melyek 

riválisaiknak tekinthetik drónunkat, majd megtámadhatják. Így már nem tekinthető könnyen 

hozzáférhető képforrásnak a drón felvételezés sem. A felvételek jellemzően időben nem 

ismétlődő módon állnak elő, egyedi alkalmakkal. 

 

Helyi mérőhálózatok - IoT 

Bizonyos adatokat egészen a növényeknél kell megfigyelnünk, felvételeznünk. Ezek a 

környezeti állandók ma már könnyen, olcsón mérhetők. A 21. században a mikrokontrollerek 

piacán bekövetkező áresés miatt már mindenkinek elérhetők azok a kihelyezhető 

mérőeszközök, melyekből a földeken mérőhálózatok is felépíthetők. A mérések nagyobb 

távolságból is begyűjthetők. Alacsony áramfelvételű hálózati szabványok segítik a 

mérőeszközökkel a kapcsolattartást. Ilyen a LoRa szabvány, mely 10[km] feletti adatátvitelt is 

lehetővé tesz, alacsony energiafelvétel mellett. 

Az adatokból kiolvasható az egyes károsítók számára alkalmas körülmények 

kialakulása, így lehetőség van az okszerű, védekező beavatkozásra. A helyi mérőhálózatok 

előnye, hogy napon belül akár többször is kaphatunk adatokat a mérőhálózatból.  

Ellenben a mért adatokat érdemes összevetni az egyéb, távérzékelt adatokkal, melyre 

vagy nincs lehetőség, vagy kapacitás hiányában elmarad. 

 

Adatfeldolgozás a 21. század hajnalán 

Az adatok soha nem voltak olyan könnyen beszerezhetők, mint ma. Képalkotó 

rendszerek, szenzorhálózatok, kamerarendszerek, minden jármű és eszköz rengeteg adatot 

szolgáltat. A hagyományos adatfeldolgozó módszerek alkalmasak az utólagos 

adatfeldolgozásra, de sok esetben már felmerül az igény az adatok azonnali értelmezésére, 

az okszerű beavatkozás támogatására. 

Az egyik legszembetűnőbb fejlődés a képi és videoanalitikában következett be, melyet 

követnie kell a célzottan agrár alkalmazásoknak is. 

7. ábra. Foltok kukorica kultúrában - lehetséges 

vadkárfoltok - Drónfelvétel - RGB orthofotó 
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Neurális hálózatok 

Az 1940-es évek elején matematikusok definiálták az elméleti lehetőségét egy 

öntanuló rendszernek, majd az első működő megoldások az ’50-es évek második felére 

előálltak. Pár évtized tétlenség után, a ’80-as években, majd a 2000-es években újra 

reneszánszukat élték a neurális hálózatok. A megközelítés előnye, hogy az egyes kis 

döntéshozó elemeket – neuronokat – nem kézzel programozzuk be egy adott beállításra, 

hanem azt egy algoritmus végzi el. Ehhez szükség van egy ún. tanító adathalmazra, melyben 

a bemenő adatok és a kimenő, helyes válaszok is ismertek. Az algoritmus ezen a tanító 

adathalmazon tetszőleges betanítási iterációt végez. A végeredmény egy „betanított” 

neurális hálózat, ami már képes ítéletet hozni további bemenő adatok alapján. A teszt 

adathalmazon lehet a hálózat ítélethozatalának helyességét vizsgálni. Jellemző a hálózatok 

tanulására, hogy az ítélethozatalt a tanító adathalmaz szélesítésével közelíthetjük a 100%-

hoz, de azt soha nem érhetjük el.  

Pár érdekességet érdemes megjegyezni. Egyrészt a hálózatok bár nem érik el a 100%-

os ítélethozatalt, de jellemzően, az adott feladat esetében sokszorosan túlteljesítik az emberi 

ítéleteket, akár szakembereket is. Ennek jó példája a 2009-es ImageNet képfelismerési 

adatbázison betanított neurális hálózatok – struktúrájukból fakadóan – magasabb 

pontszámot értek el képek kategorizálásában, mint az emberi megfigyelők. 

Egy másik érdekesség a tanító adatokkal és a tanulás hosszával kapcsolatos. Ugyanis, 

ha a tanító adatbázis nem elég széleskörű, a gép későbbi ítélethozatala sem fog kiterjedni 

bizonyos esetekre.  

A tanulás folyamata a gépeknél is rendelkezik egy optimum hosszal. Ha túl „keveset” 

tanulnak, az egyes neuronok beállítási értékei nem érik el a kellő beállítottságot, így még 

nem ismeri fel a mintázatot az adatokban a gép. Ha viszont túl „sokat” tanítjuk a hálózatot, 

az valószínűleg túlzottan is a tanító adatokat fogja helyes adatnak elfogadni, ún. túltanulás 

esete fog fennállni. Meglepően hasonló ez egy alsós diákhoz, aki vissza tudja mondani a 

tananyagot, de nem érti annak összefüggéseit. 

A neurális hálózatok nagy veszélye, hogy bár nagyon sok adat feletti ítéletet tudnak 

meghozni, magába a döntésük okaiba nem látunk bele. Azért, hogy mégis a legjobb elérhető 

döntéshozatalt eredményezzük, érdemes minél több tanító adatot szerezni, valamint 

alaposan tesztelni, hogy megbízhatunk-e a döntéseiben. 

 

Képfelismerés neurális hálózatokkal - CNN 

A hagyományos neurális hálózatokkal is lehet képeket felismertetni, de az egyes 

felismerhető részletek térbeli elhelyezkedését nehezen lehetett a hálózatnak átadni. Már a 

’80-as években jelentek meg hasonló struktúrát felhasználó tudományos cikkek, de 1998-ban 

publikálták az első cikket, melyben megjelenik az elnevezés: „konvolúciós neurális hálózat”, 

azaz CNN. 
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Ezek a hálózatok rendelkeznek egy 

ún. konvolúciós réteggel, mely az adott 

képeken szereplő pixelek térbeli 

viszonyát elemzi egymáshoz képest. Az 

ezen a hálózaton keresztül „szűrt”, 

„dimenziótlanított” adatot pedig egy 

neurális hálózatba tudjuk csatolni, mely 

a további döntést tudja meghozni. 

 

Időben folytonos adatok feldolgozása 

Az agráriumban nem pillanatszerű, hanem időben folytonos adatok feldolgozása zajlik, 

melyet a „rekurrens neurális hálózatok”, azaz RNN-ek vagy LSTM-ek oldanak meg. Ez a 

terület folyamatosan fejlődik, így még korai lenne letenni voksunkat az egyik vagy a másik 

feldolgozási módszer mellett. 

 

Összefoglaló 

A fent felsorolt adatok és feldolgozási technikák egyszerre nyújtanak nagy 

adatmennyiséget, és igényelnek nagy mennyiségű, felcímkézett adatot. Jelenleg még nem 

léteznek kész megoldások, melyek minden adatforrásra kiterjedő kompozit ítéletet hoznának 

szántóföldjeinkről, de a modern szántóföldi mezőgazdasági megfigyelő rendszerek 

technológiai feltételei már jelen vannak. Magyarországnak, mint mezőgazdasági országnak 

kiemelt jelentőségű lehetne egy döntéstámogató rendszer, mely a gazdák és szakirányítók 

napi munkáját könnyíthetné meg. Ezáltal lehetőség nyílna a káros folyamatok gyorsabb 

felismerésére, gyors és hatékony válaszadásra. 

 

 

Felhasznált források: 

                                                      
i
 ESA Sentinel-2 adatok: https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2 
ii
 ESA Sentinel-1 adatok: https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-1 

iii
 Cubesat szócikk Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/CubeSat 

iv
 Planet Labs weboldala: https://www.planet.com/ 

8. ábra. Egyszerű konvolúciós neurális hálózatot 

bemutató ábra 

 

 

 


