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Távérzékelési módszerek a növény- és talajkutatásban

Passzív/aktív mérési mód Aktív mérési mód

Multi-/hiperspektrális Termális Radar Lidar

Növény:
• levél pigmentek
• fenológiai
• sejt és 

szövetszerkezet
• víztartalom
• biokémiai 

folyamatok és 
végtermékek (pl. 
lignin, cellulóz)

Talaj:
• agyagásványok
• humusztartalom
• talaj össznitrogén
• kationcsere 

kapacitás

Növény:
• vízstressz
• ET stressz
• patogénok
• érési folyamat
• termésbecslés
Talaj:
• nedvesség
• textúra

Növény:
• állomány magasság
• állomány sűrűség
• növénymagasság
• állományszerkezet
• biomassza
Talaj:
• talajérdesség
• talajnedvesség

Növény:
• 3D-s növénymodell
• volumetrikus 

mutatók
• növénymorfológia
• állományszerkezet
Talaj:
• domborzatmodell
• erózióvizsgálat
• geomorfológia
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Spektrális képalkotás
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Spektrális képalkotás

Hiperspektrális képkocka Pontszerű mérés spektruma

Hiperspektrális kép
• műholdas
• légi
• terepi

Pontspektrumok
• terepi
• kvázi-pontszerű
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Amit egy RGB kamera lát

Valódi színes kép Három széles spektrális csatorna



Wavelength (μm)

R
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Amit egy RGB kamera nem lát

Több száz vagy ezer spektrális csatorna
Kémiai képalkotás



Egyszerűsített képlet

Forrás: https://australianolives.com.au/wp-content/uploads/2018/07/DAY-1-ROBSON-Managing-Australian-Tree-Crops-by-Remote-Sensing.pdf



Kémiai képalkotás
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Hagyományos nem-képalkotó spektrométerek

ASD FieldSpec, 350-2500 nm
www.asdi.com/

SVC HR, 350-2500 nm
www.spectravista.com

Tec5 HandySpec, 360-2150 nm
www.tec5.com/

HH2 400-1000 nm
www.asdi.com/

ASD Halo, 350-2500 nm
www.asdi.com/ PSR-3500, 350-2500 nm

www.spectralevolution.com

4,5 kg

5,5 kg

3,5 kg1,1 kg 2,5 kg

4,0 kg

10-15 €/g



Mini nem-képalkotó spektrométerek

Avaspec mini, 220-1000 nm
www.avantes.com

Qmini 220-1100 nm
www.rgb-laser.com/

155 g
USB4000, 200-1100 nm
www.oceanoptics.de

190 g

57,5 g Qstick 360-740 nm
www.rgb-laser.com/

25 g

20-70 €/g



Új igények a spektrális
adatgyűjtésben

• 1D-2D-3D-4D

• Flexibilitás

• Függetlenség

• Mobilitás

• Gyors adathozzáférés

• Több adat, kevesebb idő alatt 



1D-2D-3D-4D

• 1D: pont spektrométerek

• 2D: képalkotó spektrométerek

• 3D: képalkotó DSM spektrométerek 

• 4D: video spektrométerek



Úttörők: Terepi képalkotó
szkennerek

HySpex

400-2500 nm

www.hyspex.no

Specim

400-2500 nm

www.specim.fi

Headwall 

400-2500 nm

www.headwallphotonics.com



A spektrális képalkotás átalakulása

(V.Tsyganskaya, Cubert GmbH, 2020)



Snapshot UAV spektrálkamerák 
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BaySpec Modellek

400-1000 nm

http://www.bayspec.com/
Senop (Rikola) Modellek

400-1000 nm

http://www.senop.fi/

Cubert Modellek

400-1000 nm

http://www.cubert-gmbh.de

< 50E Euro



Nadir- és Off-nadir Terepi Spektroszkópia



Hiperspektrális UAV szkennerek

Resonon Pika L

400-1000 nm 

https://resonon.com/Pika-L

Hyspex Mjolnir

400-2500 nm 

https://www.hyspex.com

Headwall Hyperspec

400-1000 nm 

https://www.headwallphotonics.com/



Mulispektrális drónos kamerák

Sentera Quad 
Multispectral Sensor

MicaSense RedEdge MX
TetraCam

La Quinta 



Új multispektrális jövőkép
• A hiperspektrális kísérleti és kutatási eredmények alapján

az adott alkalmazáshoz optimális hullámhosszak

kiválogatása

• Ezen néhány hatásos hullamhossz alapján multispektrális

célkamerák előállítása

Költséghatékony kamerák

Szélesebb alkalmazói kör

Ipari elterjedés

Feltűnésmentes beépülés



Összegzés

• Nagy térbeli, időbeli és spektrális részletgazdagság szükséges egyszerre

• A terepi spektrális mintavételezés és dokumentálás automatizálható

• Gyors terepi „kémiai képalkotás“ a gyorsabb döntéshozásért

• Kiegészülnek a nem-képalkotó technikákat

• Sokféle hordozóplatform létezik

• Csökkenő mértében költséges technológia

Nehézségek

• Eltérő mérési kultúrák vannak

• Nincsenek mérési standardok

• Elterjedt gyakorlatok vannak



Mozgókép Spektroszkópia


