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Szántóföldi technológiában üzemeltetett aggregát precíziós irányítása 

 

Bevezetés:  

A precíziós mezőgazdasági technológiák komplex rendszerében különösen fontos tényező az 

együtt dolgozó erő-, és munkagép irányítását, a gépcsoport mozgását meghatározó műszaki 

információk köre. 

A program keretében a precíziós szántóföldi növénytermesztési technológiában üzemeltetett 

aggregát (erő-, és munkagép) automatikus vezetését támogató helymeghatározási mérési 

információk (különös tekintettel a kevésbé kutatott munkagép pozícionálás), az erő- és 

munkagép kapcsolatában előálló adatok (pl. a CANBUS, ISOBUS információk), méréssel 

történő meghatározására, valamint az előállított adathalmaz elemzésére, továbbá a 

mesterséges beavatkozási lehetőségek kutatására vállalkozunk. 

Kapcsolódó kutatásként a precíziós gépkezelési feladatot ellátó gépkezelő munkavégzés 

közbeni pszichikai terhelésével, figyelem koncentrációjával kapcsolatos információk 

meghatározásával, azok komplex rendszerre gyakorolt hatásának elemzésével is kívánunk 

foglalkozni. 

 

 

Főbb kutatási területek: 

A kutatási program keretében az alábbi feladatterületeket jelöljük meg: 

 mezőgazdasági aggregát üzemeltetésében a helymeghatározásra alkalmasadatok 

meghatározása, különös tekintettel az energetikai egység (erőgép) és a technológiai 

egység (munkagép) eltérő mozgástartományainak meghatározása 

 a bizonyos tartományon belül függetlenül mozgó munkagép pozícionálása 

 a mozgás leírására, a mozgásgeometriák definiálására alkalmas adatmodellek 

felállítása 

 a kívánt pontosságú mozgás geometriák megalkotása egyes kiemelt 

figyelmet érdemlő technológiai elemek (pl. növényápolás, 

növényvédelem, tápanyag-, víz visszapótlás) 
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 az alkalmazott ISOBUS szabvány adatkommunikációs technológiájának vizsgálata 

mind szoftver mind pedig hardver oldalról 

 az átvihető adatok mennyiségi és időbeni korlátainak feltárása, valamint a 

szabványban jelenleg definiált adatok körének meghatározására a jelenleg működő 

ISOBUS kapcsolatú mezőgazdasági aggregátok közötti kommunikációban rejlő 

lehetőségek vizsgálata aprecíziós irányítás megvalósításacéljából 

 a gépkezelő munkavégzés közbeni figyelmének leírására alkalmas mérőrendszer 

alkalmazástechnikai vizsgálata, a kinyerhető információk használatának lehetősége a 

komplex precíziós technológiában  

Célkitűzés:  

A kutatási program célja a precíziós szántóföldi növénytermesztési technológiában 

üzemeltetett aggregát (erő-, és munkagép) automatikus vezetését támogató 

helymeghatározással kapcsolatos  információk (különös tekintettel a kevésbé kutatott 

munkagép pozícionálás) körének azonosítása, a meghatározáshoz szükséges mérési módszer 

felállítása, a mérőkör összeállítás és mérés, valamint a mérési eredmények felhasználása a 

technológia fejlesztésre. 

A szántóföldi gépek mozgását leíró modellek felállítása. 

A fentieken túl a precíziós gépkezelési feladatot ellátó gépkezelő munkavégzés közbeni 

pszichikai terhelésével, figyelem koncentrációjával kapcsolatos, méréssel meghatározható 

eljárás kidolgozása, és a kinyerhető információk beépítése a precíziós gépkezelést igénylő 

mezőgazdasági technológiák fejlesztésébe. 

 

 

Munka és időterv:  

1-6 hónap 

Irodalom kutatás 

 precíziós helymeghatározás technológiai rendszere 

 gépek mozgásának modellezési alapjai 

 erő-, és munkagépeken alkalmazott infokommunikációs 

rendszerek 
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 mérőrendszerek kialakítása adatkommunikációs vonalak vizsgálatára 

 big-data elemzési technológiák tanulmányozása 

 

6-12 hónap 

 Vizsgálati követelmények összegyűjtése 

 Mérési módszer elméleti kidolgozása 

 

12-18 hónap 

 Mérőkörök összeállítása 

 Laboratóriumi kísérletek 

 Szántóföldi mérések 

 

18-24 hónap 

 a vizsgálati eredmények technológia fejlesztésre való alkalmazásának lehetőségei 

 javaslattétel újonnan fejlesztett precíziós gépirányítási technológiák rendszer szintű 

alkalmazására 

 kutatási eredmények folyamatos közlése 

 

Várt eredmények, hasznosítás:  

A precíziós szántóföldi technológiában alkalmazott gépek irányításával, egymás közötti 

kommunikációjával, illetve a gépkezelő munkavégzés közbeni pszichikai terhelésével 

kapcsolatos kutatási eredmények a komplex technológia fejlesztésre, valamint új 

gépkonstrukciók kialakítására, továbbá ergonómiai fejlesztésre hasznosíthatók. 

 

 

 

 

 

Ágens alapon együttműködő mobil robotraj és vezeték nélküli mérőhálózat alkalmazása 

precíziós növénytermesztési technológiában a gépi munkák üzemeltetési szempontú 

támogatására 
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Bevezetés:  

A korszerű mezőgazdasági erő-, és munkagépek nagy mennyiségű beépített érzékelővel 

rendelkeznek. A nagy pontosságú helymeghatározás adatai alapján akár tő szinten lehet 

optimális feltételeket biztosítani a szántóföldi növényeknek termesztéséhez. 

A precíziós eljárások általában előzetesen elvégzett mérésekre alapozottan, hozam-, valamint 

kijuttatási (beavatkozási) térképek mentén kerülnek elvégzésre. 

Talajmunkák során jelenleg a gép, vagy gépcsoport elhaladásának tényét rögzítik a 

rendszerek. Az elvégzett munka eredményéről, minőségéről általában csak közvetetten 

nyerhető információ.  

 

A talajjellemzők és a talajelőkészítés minőségével kapcsolatos méréssel maghatározható 

jellemzők ismerete a növénytermesztési technológia további elemeihez, illetve a komplex 

precíziós technológiai rendszerhez hasznos információt adhatna. A kutatásban ágens alapon 

együttműködő robotraj és vezeték nélküli mérőhálózat alkalmazhatóságát vizsgáljuk. 

 

Főbb kutatási területek: 

 Ágens alapon együttműködő mobil robotraj alkalmazástechnikai vizsgálata szántóföldi 

mozgásban. 

 Mobil robot alkalmazástechnikai vizsgálata talajjellemzők meghatározásában való 

közreműködésre. 

 Mérési technológia kidolgozása talajjellemzőkmobil robottal történő 

meghatározásához. 

 Talajmegmunkálási minőség hatásának (különösen a tápanyag utánpótlás, valamint 

öntözés) vizsgálata a növénytermesztési technológia további elemeire precíziós 

technológiában. 

Célkitűzés:  

Kutatómunkánk célja a szántóföldi művelési technológiában alkalmazott talajelőkészítési 

munkák minőségének, illetve bizonyos talaj jellemzőknek laboratóriumi, illetve szántóföldi 

terepi mérésen alapuló értékelése. A projekt keretében olyan módszer kidolgozását célozzuk, 

amellyel a műveletlen, illetve megmunkált talajfelszínének egyenetlenségéről, a talajmunka 
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egyéb minőségi jellemzőiről információt tudunk gyűjteni vezeték nélküli mérőhálózat és 

mobil robotok segítségével. 

 

A módszer kidolgozásánál szem előtt tartjuk, hogy az legyen alkalmas az egész tábla részletes 

felmérésére is, de akár egy kisebb minta alapján egy átfogó minősítésre is. 

 

Munka és időterv:  

1-6 hónap 

Irodalom kutatás 

 a talajjellemzők, munkaminőségi jellemzők és azok egyéb növénytermesztési 

technológiai elemeire gyakorolt hatása,  

 a szántóföldi mérések, azok értékelése,  

 a mobil robotok alkalmazási lehetősége,  

 a mezőgazdasági precíziós technológiák témakörben. 

 

6-12 hónap 

 Vizsgálati követelmények összegyűjtése. 

 Mérési módszer elméleti kidolgozása,  

 

12-18 hónap 

 Mérőkörök összeállítása 

 Laboratóriumi kísérletek 

 Szántóföldi mérések 

 

18-24 hónap 

 Hatásmechanizmus vizsgálata a komplex rendszerben 

 Kutatási eredmények folyamatos közlése 

 

Várt eredmények, hasznosítás:  

Korszerű infokommunikációs-, vezeték nélküli mérőeszközök, illetve robottechnikai 

eszközök precíziós technológiába illeszthetőségének vizsgálata, valamint ezen eszközök 
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alkalmazástechnikai vizsgálata a precíziós gépkezelés támogatására (talaj jelemzők, 

talajmegmunkálási minőség robottal, vezeték nélküli mérőrendszerrel való vizsgálata, a 

mérési eredményekből nyerhető információ beillesztése a szántóföldi gépek automatikus 

működtetésének támogatására, továbbá speciális öntözési, tápanyag utánpótlási technológiák 

üzemeltetési szempontú támogatására) 

 

Várt eredmények hasznosulása a SZIE AGK szarvasi Kampuszon: 

A méréstechnikai, robotikai módszertan, illetve a kutatási eredmények megjelenhetnek az 

oktatási programokban, kapcsolódhatnak, illetve támogathatnak további kutatásokat (pl. 

precíziós öntözési technológiák fejlesztése). 

 

Kis összegű eszköz beszerzési igény:  

A méréstechnikai terv részeként kerül összeállításra. 

 

 


