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A precíziós gazdálkodás megvalósításában az automatikus kormányzás című digitális 

távoktatási tananyag célja a digitális munkarend bevezetésének 2020. március 16-tól való 

megfeleltetése, a 1002/2020.(III.14.) Korm. határozat értelmében.  

A tananyagfejlesztések során arra törekedtünk, hogy hatékony, korszerű technológiai 

ismeretek kerüljenek kidolgozásra. A cél, hogy a mezőgazdasági képzések iránt érdeklődők 

számára modern, korszerű ismereteket nyújtó digitális munkarendnek is megfelelő tananyagok 

mindenki számára elektronikus formában is elérhetővé váljanak.  

A tananyagok digitális átalakítása a digitális világra való sikeres felkészülés 

legfontosabb eleme, csak így tudjuk felkészíteni tanulóinkat a 21. század munkaerőpiaci 

elvárásaira. Az iskolák feladata, hogy minden tanulónak lehetősége legyen arra, hogy 

elsajátíthassa a jövő technológiáit, korszerű szakmai tudásra tegyen szert. 

A cél, hogy a mezőgazdasági képzések iránt érdeklődők számára modern, korszerű 

ismereteket nyújtó képzési kínálatot, igényeiknek megfelelő oktatási formát biztosítsunk. 

Ehhez szükséges a kidolgozott tananyagok digitális tananyaggá történő át/kidolgozása. 

A mezőgazdaságban világviszonylatban és hazánkban is mindenki törekszik arra, hogy 

a földterületeinek a termelési potenciálját, terméslehetőségét maximálisan kihasználja, mert a 

szántóterület egy adott gazdaság szempontjából nehezen bővíthető, kevés az eladó föld, e 

mellett magas ára van a termőföldnek. Nemzeti és nemzetközi szinten is fontos, hogy egyre 

többet tudjunk termelni a mezőgazdasági területeinken, mert egyrészt növekszik folyamatosan 

a Föld lakossága, másrészt a fejlődő országok egyre több és minőségibb élelmiszert igényelnek, 

és az élelmiszerfelhasználás mellett a megújuló, alternatív energiák termeléséhez is 

mezőgazdasági területeket használunk fel. 

A gazdálkodók körében a minél bőségesebb terméshozam elérése érdekében, időről-időre 

előkerül a téma: nem lenne-e sokkal kifizetődőbb valami olyan megoldást találni, ami célzottan, 

az adott földterület tulajdonságait, igényeit felmérve aknázza ki teljes mértékben a termesztési 

lehetőségeket? Hogyan lehetne jóval gazdaságosabban elérni a magasabb hozamot? Azonban 

sokszor érezhető kisebb-nagyobb ellenállás: „eddig is jó volt így”, „egyáltalán nem biztos, hogy 

többet hozna az a föld” – ezekhez hasonló megnyilvánulásokkal találkozhatunk folyamatosan. 



 

 

A termésmennyiség növelésére egy jó lehetőség a precíziós gazdálkodás bevezetése, amely 

során a termőföljeinken lokális adatgyűjtés alapján differenciáltan, helyspecifikusan kezeljük, 

ápoljuk a növényeinket. Ezen gazdálkodási mód esetén a táblákon belüli eltérő részeket, a 

heterogenitást vizsgáljuk különböző módszerekkel és ezen feltárt különbségek alapján juttatjuk 

ki a tápanyagot, a növényvédőszereket. A precíziós gazdálkodás esetén lehetőség van arra is, 

hogy a vetéskori tőszámot is a tábla részeinek termelési potenciálja alapján határozzuk meg, a 

jobb adottságú területekre nagyobb tőszámot vessünk. 

Bizonyítható hogy a helyspecifikus növénytermesztéssel – amellett, hogy határozottan és 

erősebben környezetbarát, mint a jelenleg használt módszerek – a kezdeti befektetett energia, 

odafigyelés és számolás után sokkal jobb hozamokat lehet produkálni.  

Manapság a precíziós gazdálkodás már nem csak a szántóföldi növénytermesztésben, 

hanem a kertészetekben, valamint az állattartásban is utat tör magának. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kerekes traktorok kormányzásának fejlődése 
 
 

Csigaszegmenses kormánymű 

Ebben az esetben a kormányoszlop végére egy csigát, a kormánykar tengelyére egy 

csigaszegmenst szerelnek. Teljes csigakereket azért nem érdemes felszerelni, mert a 
kormánykar csak lengő mozgást végez. A csiga és a csigaszegmens között csúszás van. Ez a 

kormánymű önzáró, tehát a kormányzott kerék nem hajt vissza a kormánykerékre. 
 

 
1 kép Csigaszegmenses kormánymű  

(Forrás: Dr. Anka István: A kerekes járművek járószerkezete és kormányzása) 
 

Globoidcsigás kormánymű 

Itt a csigaszegmens helyett egy görgő csatlakozik a kormánykarhoz. A kormányoszlopon 

globoidcsiga található. A globoidcsiga és a görgő között gördülés van, ezért kisebb a súrlódás. 
Ez a kormánymű félig önzáró. 

 
 

 
 

2 kép Globoidcsigás kormánymű  

(Forrás: Dr. Anka István: A kerekes járművek járószerkezete és kormányzása) 
 



 

 

Csavarorsós kormánymű 

A kormányoszlopon egy lapos menetű csavarorsó található, amelyen egy csavaranya mozog, 

amely egy villás karon keresztül kapcsolódik a kormánykar tengelyéhez. A kormánykerék 
forgatásakor a csavaranya lefelé vagy fölfelé mozog, ami a kormánykart lengő mozgásra 

készteti. Ha a menetemelkedés kicsi (nagy áttétel) akkor a kormánymű önzáró. Ha nagy a 
menetemelkedés a kormánymű nem önzáró. 

 

 
3 kép Csavarorsós kormánymű  

(Forrás: Dr. Anka István: A kerekes járművek járószerkezete és kormányzása) 
 

Golyósoros kormánymű 

Abban tér el az előzőtől, hogy a súrlódás csökkentése miatt a csavarorsó és a csavaranya 

közzé golyósort tesznek. Ezáltal a csúszósurlódás gördüléssé válik, ezáltal csökken a 
kormánymű kopása, valamint kis menetemelkedés esetén sem válik önzáróvá. 

 

 
4 kép Golyósoros kormánymű  

(Forrás: Dr. Anka István: A kerekes járművek járószerkezete és kormányzása) 



 

 

 

 

 
 

•  Sorolja fel a kerekes traktorok kormányzásának fajtáit! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…

………………………. 

 

 

Szervokormányzás 
 
A szervokormányzás azt jelenti, hogy a meglévő berendezés működtetését levegőnyomás 

vagy olajnyomás segíti. Ezt a levegő- vagy olajnyomást a motor szolgáltatja, tehát 
szervoberendezés esetén a motor végzi a munkát, a gépkezelő csak vezérli azt. 

A kormány szervoberendezésében olajnyomás végzi a kormányzási munkát. Ezt nehezebb 
erőgépeken alkalmazzák. Kétféle megoldás terjedt el a hidromechanikus és a hidraulikus 

kormányzás. 
 

 

•  Írja le mit jelent a szervokormányzás! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…

………………………. 

 
 

Hidromechanikus kormányrendszer 

Ebben a rendszerben minden mechanikus szerkezeti elem megtalálható, azonban ezek 

mozgatását segíti a hidraulikus rendszer. 
Ennek a rendszernek az előnye az, ha a szervoberendezés meghibásodik, akkor a kormányzást 

a mechanikus rendszerrel (igen nagy erőkifejtéssel) megvalósíthatjuk.  
Ha a motor működik, akkor a szervokormányt működtető szivattyút állandóan hajtja, mivel az 

a főtengelyhez közvetlenül kapcsolódik. 
A rendszer mechanikus eleme a csigaszegmens, az olaj áramlásának irányítását a 

vezérlőtolattyú végzi. 



 

 

A kormánykerék jobbra forgatásakor a csigaszegmens fordul el. Mivel a kerekek ellenállása 
nagy, ezért először a kormányoszlop és a ráépített vezérlőtolattyú mozdul el felfelé. A 

vezérlőtolattyú összeköti a szivattyút a munkahenger bal oldali részével. Az olajnyomás 
elmozdítja a dugattyút és a trapézkaron át a mellső kerekeket jobbra. A munkahenger jobb 

oldali teréből az olaj a tartályba áramlik. 
 

 
 

5 kép Hidromechanikus kormányrendszer  

(Forrás: Dr. Anka István: A kerekes járművek járószerkezete és kormányzása) 
 

 

•  Írja le miből áll a hidromechanikus kormányrendszer! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…

………………………. 

 
 

Hidraulikus kormányrendszer  
Ebben az esetben a kormánykerék és a kormányzó berendezés között nincs mechanikus 

kapcsolat. A kormányzási munkát a rendszerben lévő olaj végzi.  
A kormányoszlop közepén egy hengerben dugattyú, a kormányoszlop végén pedig egy jobb 

menetű csavarorsó található. A csavarorsón lévő csavaranya külső hornyába a 
szelepszabályozó lap kapcsolódik, ami kétkarú emelőként működik, és rugóterhelésű 

szelepeket nyit. 



 

 

A kormánykerék balra fordításakor a kormányoszlop a hozzá kapcsolt csavaranyát a 
csavarmeneten lefelé mozdítja és a szelepszabályozó lap által mindkét szelepet nyitja. A 

megnyitott nyomószelepen a szivattyú olajt nyom a kormányoszlopon lévő henger dugattyúja 
alá. A dugattyú fölötti bezárt olaj a jobb oldali kormányhengerbe áramlik. A bal oldali 

kormányhengerből az olaj a nyitott visszafolyó szelepen a tartályba áramlik.  
 

 
 
 

6 kép Hidraulikus kormányrendszer  
(Forrás: Dr. Anka István: A kerekes járművek járószerkezete és kormányzása) 

 

 

 

•  Írja, le mi végzi a kormányzási munkát a hidraulikus kormányrendszerben! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…

………………………. 

 

 

 



 

 

 

Traktorok automatikus kormányzása, robotpilóta rendszerek 
 
 

 
 

7. kép (Forrás: www.blog.syngenta.hu) 

 
Hazánkban épp úgy, mint az európai országokban a demográfiai és szociális változások 

komoly kihívások elé állítják a mezőgazdaságot, az öregedő társadalomban egyre nagyobb 
gondot jelent a munkaerőhiány, miközben a fogyasztás az átlagéletkor emelkedésével 

folyamatosan nő. 
 

A traktorok automatikus kormányzásának előnyei:  
 

1. Valóságos munkaszélességek! 

A kormányautomatika alkalmazásával ki tudjuk használni a munkagépünk valóságos 

munkaszélességét, mivel a rendszer ± 2 cm pontossággal vezeti gépcsoportunkat az előre 
beprogramozott nyomvonalon. 

 

 
 

8. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.blog.syngenta.hu/
http://www.agrogazda.hu/


 

 

2. Átfedések és kihagyások nélküli munkavégzés! 

Nincs duplán szórás, átfedés vagy kimaradt vetési illetve gyomos csík a megművelt területen. 

 

 
 

9. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 

 

3. Jelentős megtakarítás a felhasznált anyagokból! 

Üzemanyagot, növény-védőszert, műtrágyát valamint ezekből következően munkaidőt lehet 
megtakarítani. Ez a megtakarítás 6-10 % is lehet. 

 

 
 

10. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 
 

4. Növekszik a területteljesítmény! 

Mivel nagyobb munkasebességgel lehet dolgozni ugyanolyan pontosság mellett, ezért 

egységnyi idő alatt nagyobb területet lehet megmunkálni. 
 

 
 

11. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.agrogazda.hu/
http://www.agrogazda.hu/
http://www.agrogazda.hu/


 

 

5. Dombos területen lévő földeken is alkalmazható! 

Mivel egy időben több műholddal van kapcsolatban, ezért a műholdas kommunikáció 

biztonságos. A robotpilóta központi rendszere tartalmaz iránytűt, giroszkópot (dőlésszögmérő 
szenzort) és gyorsulásmérőket is. A rendszer valamennyi őt ért mozgást (előre- és oldalra 

irányuló dőlést, bólintó mozgást, legyezést) tud kezelni és korrigálni.  
 

 

 
 

12. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 
 

6. Csökken, illetve kizárható a kultúrnövények sérülésének veszélye! 

Mivel igen precíz eszközről van szó, és ha a vetés is robotpilóta használatával történt csekély 

annak az esélye, hogy a kapás növényeknél a munkagép a kultúrnövények közzé csússzon (a 
kezelő figyelmetlensége miatt). 

 

 
 

13. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 

 

7. Csökken a traktort vezető személy terhelése! 

Mivel a robotpilóta végzi a gép soron tartását, ezért tehermentesíti a gépkezelőt, ezáltal 
csökken annak fáradtság érzete, valamint jobban tud figyelni a munkavégzés egyéb fázisaira. 

A hosszú műszak végén is biztosított a tökéletes munkavégzés. 
 

 
 

14. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 
 

http://www.agrogazda.hu/
http://www.agrogazda.hu/
http://www.agrogazda.hu/


 

 

 

8. Napszaktól és időjárástól független munkavégzés! 

Mivel a műholdas kapcsolat független az időjárástól, ezért nem számít, hogy milyen napszak 
van, éjjel is megfelelő nyomvonalon tartja az erőgépet. Az sem számít, ha ködös vagy poros a 

levegő és emiatt nem jók a gépkezelő látási viszonyai, nyugodtan rá lehet bízni a feladat 
elvégzését a robotpilótára. 

 

 
 

15. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 

 

9. Bármilyen munkaműveletnél használható! 

A vetéstől a sorközművelésen át a betakarításig. Minden szántóföldi munkánál alkalmazható. 

Magabiztosan a nyomvonalon tartja az önjáró permetezőt épp úgy, mint a kombájnt. 
 

 
 

16. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 

 

10. Megtakarítás és többlethozam, nyugodt, hatékony gazdálkodás! 

A robotpilóta kevesebb, mégis precízebb anyagkijuttatást tesz lehetővé csökkenő gépterhelés 
mellett, rövidebb idő alatt. Könnyen kiszámítható gazdálkodás és munkaszervezés.  

 

 
 

17. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 

 

http://www.agrogazda.hu/
http://www.agrogazda.hu/
http://www.agrogazda.hu/


 

 

•  Sorolja fel a traktorok automatikus kormányzásának előnyeit! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…

………………………. 

 

A műholdas helymeghatározás a robotpilóta rendszerek alapfeltétele. 
 
GPS (Global Positioning System): Globális Helymeghatározó Rendszer. 

A helymeghatározás 24 db nagy műhold segítségével történik, melyek a Föld felszíne fölött 
20200 km-es magasságban keringenek, az Egyenlítővel 55°-os szöget bezáró pályán. Egy-egy 

műhold nagyjából naponta kétszer kerüli meg a Földet. Az égbolton sík terepen egyszerre 7 
műhold látható, melyből a helymeghatározáshoz 3, a tengerszint feletti magasság 

meghatározásához pedig további egy hold szükséges.  
A rendszer kialakítása igen nagy összegeket emésztett fel (indításkor kb. 12 milliárd USD). 

Az 1970-es években, a hidegháború során kezdtek a fejlesztésbe, ez része volt a szigorúan 
titkos csillagháborús tervnek. 

 
 

18. kép Műholdak a föld körül. 

(Forrás: internet) 
 

A helymeghatározási módszer. 

 

A helymeghatározás elmélete analitikus geometriai módszereken nyugszik. A műholdas 
helymeghatározó rendszer gyakorlatilag egy időmérésből kiszámított távolságmérésen alapul. 

Mivel ismerjük a rádióhullámok terjedési sebességét, és ismerjük a rádióhullám 
kibocsátásának és beérkezésének idejét, ezek alapján meghatározhatjuk a forrás távolságát. A 

háromdimenziós térben három ismert helyzetű ponttól mért távolság pontos ismeretében már 
meg tudjuk határozni a pozíciót. A további műholdakra mért távolságokkal pontosítani tudjuk 

ezt az értéket. A mérés alapja két nagy pontosságú (10e-12 – cézium atomóra), adott 
frekvenciájú szinuszos jel. 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Geometria


 

 

 

 

A GPS-szel történő helymeghatározás előnyei: 

 

• napszaktól független, 
• földfelszín feletti magasságtól független, 

• mozgási sebességtől független (a műszerrel akár vadászgépen is mérhetünk). 
 

 
A GPS-szel történő helymeghatározás hátrányai: 

 

• a szükséges adatok vétele viszonylag hosszú időbe telik (több perc is lehet),  

• a vevőberendezések nem elég érzékenyek,  
• csak nyílt, fedetlen területeken alkalmazható (pl: alagútban nem),  

• az épületekről visszaverődő jelek zavart okoznak a mérésben.  
 

 
A műholdas navigációs technika alkalmazása a mezőgazdasági termelésben hatalmas 

lendületet adott az erő- és munkagépek automatikus kormányzásának kifejlesztésében. 
Megjelent a precíziós gazdálkodás fogalma, ami az alapanyagok takarékos és hatékony 

felhasználását jelenti. 
Ezen gépek egymás közötti kommunikációja (adatok gyűjtése, feldolgozása, felhasználása) az 

úgynevezett ISOBUS szabvány használatával történik (ISO 11783.10). 
A traktort vezető személy maga is programozhatja az erő- és munkagép elvégzendő feladatait, 

vagy előre megírt szoftvert használhat. 
A felhasznált anyagok (műtrágya, vetőmag, permetszer, stb.) mennyisége elmenthetőek, 

dokumentálhatóak a táblatörzskönyvbe. 
 

 

•  Mit jelent a "GPS" meghatározás? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

….................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Utólagosan alkalmassá tett gépek az automatikus kormányzásra 
 

Ezt a megoldást, a kormánykereket elforgató kormányautomatikának nevezik. Ez olyan 
traktorokon alkalmazható, amelyek szervokormánnyal (hidraulikus rásegítés) rendelkeznek. 

Ez az elsőgenerációs megoldás, ami azt jelenti, hogy a kormánykerékre szerelt dörzskerekes 
szervomotoros hajtást alkalmazzák. Ez a dörzskerék végzi a kormányzást, oly módon, hogy a 

kormánykereket forgatja. 
Ez a megoldás a teljes gépparkhoz használható, mivel könnyen átszerelhető egyik erőgépről a 

másikra. Ez az átszerelés aránylag rövid ideig tart és eléggé egyszerű. 
A műholdakról érkező korrekciós jelek közül a jelfeldolgozó elektronika típusától függően az 

ingyenesen elérhető jelektől (15-20 cm pontosság) az RTK (Real Time Kinematic) jelekig 
(±2 cm) bármelyik használható, viszont ez utóbbi pontosságot a dörzskerékkel nem lehet 

megvalósítani (késedelmi idő a reagálásban). 
 

 
 

 

 
 

 
19. kép Dörzskerekes, elsőgenerációs kormányautomatika.  

(Forrás: www.EZ-Steer.hu) 
 

http://www.ez-steer.hu/


 

 

 
 

 
A második generációs kormányautomatikánál más megoldást választottak a kormánykerék 

hajtására. Ebben az esetben a kormányoszlophoz rögzített szervo kormánymotor egy 
fogaskoszorún keresztül forgatja a kormánykereket. Ennek vezérlését is műholdas 

jelfeldolgozó elektronika végzi. Ez a megoldás a fogaskerekes hajtás révén pontosabb (nem 
csúszik meg a villany-motor fogaskereke, hajtás közben), valamint gyorsabb mozgatásra 

képes. Ez is több erőgép típushoz alkalmazható és könnyen átszerelhető. 
 

 

 
 

20. kép A fogaskoszorú felszerelése. 
(Forrás: www.mueller-elektronik.de) 

 
 

 
 

21. kép A mozgató szervomotor felszerelése. 

(Forrás: www.mueller-elektronik.de) 
 

 

http://www.mueller-elektronik.de/
http://www.mueller-elektronik.de/


 

 

               
22. kép Kormányszárra épített robotpilóta elektromotorral és dőlés kompenzátorral. 

Könnyebb, pontosabb kormányzás. 
(Forrás: www.agrogazda.hu) 

 

•  Mit jelent az "RTK" meghatározás? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

….................... 

 

•  Sorolja fel, hogyan lehet utólagosan alkalmassá tenni a traktorokat az automatikus 

kormányzásra! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…

………………………. 

 

 

2. Gyárilag kialakított erőgépek (Robot-kormánymű) 
 
A robot-kormánymű vagy más néven robotpilóta-rendszer közvetlenül a kormányzott 

kerekekre hat, így végezve a traktor kormányzását. Ez sokkal pontosabb munkát végez, mint 
az előzőekben ismertetett kormánykerékre ható megoldások. Ez azért lehetséges, mert a 

rendszer közvetlenül hozzáfér a kormányhidraulikához, amint a traktor elhagyja a vezérlő 
elektronikába beprogramozott haladási nyomvonalat, a rendszer rögtön korrigálja az irányt. 

Ha a gazdaság régebbi gyártású, de hidraulikus szervokormány rendszerrel felszerelt 
traktorokkal rendelkezik, akkor azokra is felszerelhető utólagosan a robot-kormánymű. 

http://www.agrogazda.hu/


 

 

 

 
23. kép Univerzális hidraulika kit szerelhető be abban az esetben, ha az erőgép nem szerepel a 

kompatibilitási listán. 
(Forrás: www.agrogazda.hu) 

 

 
 

24. kép Robot-kormánymű elektrohidraulikus szeleprendszere. 

(Forrás: www.mueller-elektronik.de) 
 

A mai, modern traktorokat azonban már gyárilag felszerelik robot-kormányművel. Vannak 
olyan erőgépek is, amelyeket robot-kormányműre előkészített állapotban értékesítenek. 

Ezekben, az esetekben, a hidraulikus vezérlőszelepek és kerékszög szenzorok be vannak 
építve a kormányrendszerbe, de nincs beépítve a műholdas jelkiértékelő és a vezérlő 

elektronika. 

http://www.agrogazda.hu/
http://www.mueller-elektronik.de/


 

 

 
25. kép CAN-BUSZ vezérlő egység. 
(Forrás: www.mueller-elektronik.de) 

 
Mivel a robot-pilóta rendszer működésének is alapfeltétele a műholdas kapcsolat, azaz az 

onnan kapott jelek feldolgozása (GPS), ezért szükséges az ingyenesen elérhető műholdakon 
kívül egy korrekciós szolgáltatás megvétele is, mivel csak így érhető el a 2-3 cm-es 

sorcsatlakozási és visszatérési pontosság! 

 

•  Mire hat a gyárilag kialakított robot-kormánymű (robotpilóta), ami által nagy 

pontosságú kormányzást lehet megvalósítani? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…

………………………. 

 

 
Az Omnistar HP, XP, melyek visszatérési pontossága 5-10, illetve 10-15 cm. Tökéletes 

megoldás, ha 1-2 gépet szeretnénk kiszolgálni vele és nincs szükségünk a más szolgáltatások 
esetén elérhető 2-3 cm-es visszatérési pontosságra. Használatához kétfázisos (L1/L2) GPS 

vevő szükséges. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mueller-elektronik.de/


 

 

 

Fömi GNSS korrekciós szolgáltatás. 
 

 
 

26. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 
 

Tökéletes megoldás, 1-2 gép korrekciós jellel történő kiszolgálásához. A jel 2-3 cm-es 
visszatérési és sorcsatlakozási pontosságot tesz lehetővé! Használatához szükséges az L1/L2-

es kétfázisos GPS vevő, továbbá minden traktorban egy GSM modem SIM kártyával 
tetszőleges mobiltelefon szolgáltatótól, mivel a korrekciós jelek a GSM hálózaton jönnek.  

 

Saját bázisállomás használata 

 
 

27. kép (Forrás: www.agrogazda.hu) 

 
Három robotpilóta rendszer beüzemelésétől érdemes ezt használni. A bázisállomás lehet 

mobil, tábla szélén elhelyezett, vagy a gazdasági épület tetejére telepített fix kiszerelésű. A jel 
visszatérési és sorcsatlakozási pontossága is 2-3 cm. Lehet rádiófrekvenciás működésű, 

melyet 4-8 km-en belül lehet fogni vagy Network RTK működésű GSM hálózaton keresztül, 

http://www.agrogazda.hu/
http://www.agrogazda.hu/


 

 

ahol 25-30 km-en belül garantálható a 2-3 cm-es pontosság. Használatához L1/L2-es GPS 
vevő és felhasználástól függően rádióvevő vagy GSM modem és SIM kártya szükséges. 

 
A robot-kormányművek előnye a kormányautomatikákkal szemben, hogy gyorsabban és 

pontosabban reagálnak a korrekciós jelekre. Ez a berendezés elsősorban a ±2-3 cm korrekciós 
jelpontosságú RTK navigációs rendszerhez ajánlott. Jól alkalmazható sávműveléses 

technológia esetében, mint pl.: vetés, tápanyag-visszapótlás, növényvédelem. Nagy előny a 
költségtakarékosság és napjaink nagy kihívása a környezetkímélő földművelés. 

 

 
28. kép TOPCON automatikus kormányzás részei. 

(AES-25 kormányautomatika, AGI-4 antenna, X-25 monitor) 
(Forrás: www. topconpa.com) 

A robot-kormánymű felhasználóbarát, mivel használata egyszerű, a monitor kezelőfelülete 
nagyon hasonló a sorvezető kezelőfelületével. Könnyen programozható, egyszerű a 

különböző funkciók beállítása. 
A mai, modern robot-pilóta rendszerek már nem csak az erőgépek esetében képesek 

megvalósítani az önálló kormányzást, hanem a munkagépek esetében is. 
 

LINEGUIDE 1000 + GEO-X PRO GPS vevő 
 

 
29. kép (Forrás: www. Erdős Gép Kft.hu) 

 
A LineGuide 1000-es GPS sorvezető készülék többféleképpen használható, automata 

kormányzással, robotpilótával, automata szakaszolóval. Emellett az GEO-X Pro vevővel 



 

 

kiváló 0-18cm-es sorcsatlakozási pontosság érthető el, még abban az esetben is, zavaró jelet 
adna a közelben lévő nagy frekvenciás átjátszó antenna! 

Minden egyes földművelés alkalmával nagyon fontos a gazdák számára, hogy a földjüket a 
lehető legjobban munkálják meg, és ne keletkezzenek átfedések, duplán kezelések. 

Ugyanennyire fontos, hogy kihagyások sem jöhetnek létre, mivel abban az esetben a 
megműveletlen föld elgazosodik, és így a növények képtelenek lesznek rendesen fejlődni. A 

plusz átfedések esetében pedig gond lehet a talajmunkálatoknál, mint a gruberezés, simítózás 
vagy boronálás. Ha átfedések és kihagyások jelentkeznek, az plusz műtrágyát és plusz 

növényvédő-szert fog igénybe venni, ami a gazdák számára hatalmas többletköltség. 

Ennek elkerülése érdekében egy megfelelő LD-Agro GPS sorvezető használatával egyszerűen 

a kijelölt nyomvonalon lehet haladni munka közben. Nincs több átfedés és nincs több 

kihagyás, a GPS sorvezető készülék, ezáltal nagymértékben hozzájárul a költséghatékony 

munkálatokhoz. 

 

 

Kinek a földje ez? Területméréssel könnyen megmondható! 

 

Ha a gazdák nincsenek tisztában területeik pontos nagyságával, az bizony, könnyen előidézhet 

vitákat a szomszédokkal, hiszen nagy az esély rá, hogy egymás tábláiba szántanak bele. Az 

ebből adódó összetűzéseket senki sem kívánja magának. Ha okosan szeretnének cselekedni 

ennek érdekében, használnak GPS sorvezető készüléket. A LineGuide 1000-es GPS sorvezető 

olyan készülék mely területmérő funkcióval is rendelkezik és ebből adódóan a reális 

területnagyság könnyedén megállapítható vele. 

 

 

 

Területmérés 

 

• A földtábla mentén traktorral körbehaladva a GPS sorvezető felméri a pontos 

területnagyságot. 

• A munkálat végén a LineGuide 1000-es GPS sorvezető készülék egy gombnyomásra 

megadja a valós területnagyságot 

• A GPS sorvezető a megtett út és a beállított munkaszélesség alapján a precíz 

hektárnagyságot is megállapítja, más szóval tartozik hozzá hektárszámláló funkció.  

A munka végén egy statisztikai adatot is kapunk a GPS sorvezető készüléktől melyben 

összesíti a földkezelést. Ez a kijelzőn látható lesz. 

 

 

Manuális szakaszvezérlés 

 

A LineGuide 1000-es GPS sorvezető készülékben létezik egy úgynevezett „manuális 

szakaszvezérlés” funkció mely még precízebb megoldást kínál a duplán fedések és 

kihagyások elkerüléséhez. Azonnali megtakarítás érhető el, a GPS sorvezető monitorán 



 

 

pontosan látható, hogy a táblán belül mely területeken történt vegyszerkijuttatás, így 

manuálisan, kézzel azonnal le lehet zárni az adott szakaszt.  

Így a precíziós gazdálkodás egyszerűen és költséghatékonyabban kivitelezhető. A LineGuide 

1000 mezőgazdasági GPS sorvezető opcionálisan, automata szakaszolóval is kiegészíthető.  

Az automata szakaszolóval kiegészített GPS sorvezető készülék, pontosan akkor zárja vagy 

nyitja a megfelelő szakaszokat, amikor kell.  

Az automata szakaszolós GPS sorvezető nemcsak precízebb munkavégzést eredményez, de a 

gépkezelőt sem terheli le, így kevésbé fárad. 

A permetező paraméter adatait könnyen be lehet állítani a LineGuide 1000-es GPS sorvezető 

szoftverében így a megművelt földek könnyedén nyomon követhetőek a készülék monitorán. 

 

 

Jelfrissítés 

 

Minél gyakrabban frissítik a jeleket, annál simábbak lesznek az ívek a fordulóknál. A GEO-X 

Pro GPS vevő 10Hz-es, ami azt jelenti, hogy másodpercenként 10X számol pozíciót.  Így 

sokkal biztonságosabb a pozíció meghatározása. Így a traktor sokkal gyorsabban visszatalál a 

sorra. Folyamatos vételt biztosít, így a képernyő nem akadozik és a GPS sorvezető vétele 

sima. 

 

 

GPS, GLONASS, EGNOS 

 

A GEO-X Pro GPS vevő már rengeteg műholddal képes tartani a kapcsolatot, többek közt a 

GLONASS orosz műholdakkal is és az EGNOS korrekciós műhold vételére is képes. Így, 

hogy az amerikai és az orosz műholdak is rendelkezésére állnak a GPS vevő már kiváló 

pontosságot tud meghatározni. Nem számít az sem, ha alkalmatlan területen tartozódik a 

traktor, mint pl. dombok vagy erdősávok melletti út, a GPS jel így is precíz és pontos marad. 

A LineGuide 1000-es GPS sorvezető képes az optimális nyomvonalon haladni.  

 

Az adatmegtekintés és visszaellenőrzés bármikor elérhető a GPS sorvezető készüléken 

 

Előfordulhat, hogy a gazdák szeretnék utólag megtekinteni a munkálatok adatait, vagy 

jelentést szeretnének róla kapni, esetleg valamilyen munkatervet készíteni belőle. Ez bátran 

megtehető a GPS sorvezető segítségével ugyanis beépített memóriájának köszönhetően a 

földművelésről készült adatokat a készülék lementi és a későbbiekben ezeket bármikor fel 

lehet használni. Lehet használni nyugodtan a régi felhasználóneveket a táblanév megadásánál. 

A munkaadatok nyugodtan megtekinthetőek a készülék kijelzőjén, de ha valakinek 

kényelmesebb, akkor egy pendrive használatával letölthető a GPS sorvezetőből minden 

szükséges adat és nyugodtan vissza lehet tekinteni számítógépen is. A LineGuide 1000-es 

GPS sorvezető készülék a Google KML formátumát és a térinformatikában a legtöbbször 

használt SHP formátumot is ismeri! 



 

 

A GPS sorvezetővel készíthet munkajelentést, a gazdaság számára hasznos kimutatásokat, de 

képes az átfedések százalékos arányát is megadni hektárban. Amennyiben a táblaadatok 

exportálásra kerülnek a számítógépre akkor a megfelelő program kiválasztásával üzemi 

térkép, vetésterv vagy kijuttatási térképet is lehet készíteni.  

 

Munkagépek kormányzása 

 

Ha olyan területen dolgozunk, ahol a keresztirányú lejtés elég jellemző és nagyfokú akkor a 

munkagép elcsúszása az ideális nyomvonaltól szinte kivédhetetlen. Ha ilyen körülmények 

között dolgozik a vetőgép, akkor ez rá nyomja a bélyegét a következő műveletekre is, mint a 

sorközművelés, betakarítás. 

Azonban van olyan robot-kormánymű, amely a munkagépre is telepíthető, nem csak traktorra. 

 

 

Passzív munkagépkormányzás 

Ebben az esetben a munkagépről érkező GPS jelek alapján korrigálja a robot-kormánymű a 

traktor haladását, azért, hogy ennek hatására a munkagép az ideális nyomvonalon tudjon 

haladni. Ez nem mindig megfelelő pontosságot eredményez.  

 

 

Aktív munkagépkormányzás 

Az előbb leírt pontatlanság kizárása miatt alkalmazzák. Ezt úgy oldják meg, hogy a 

munkagépre is robot-kormányművet szerelnek fel, nem csak a traktorra. Tehát egymástól 

függetlenül kerül kormányzásra a traktor és a munkagép. Így már biztosított a pontos 

nyomvonalon tartása a munkagépnek Ehhez rendelkeznie kell a munkagépnek olyan kerékkel, 

amely kormányozható (farkerék). 

 

 

•  Mit jelent a "GLONASS" kifejezés? Írja le, mit jelent a "passzív" és az "aktív" 

munkagépkormányzás! 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...…

………………………. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Felhasznált irodalom illetve képek: 

• blog.syngenta.hu 

• www. agrogazda.hu 

• www. agroforum.hu 

• LINEGUIDE 1000 + GEO-X PRO GPS vevő termékismertető 

• Dr. Varga Vilmos: Traktorok automatikus kormányzása 

• Technika - Agrárágazat 2014: Hogy válasszunk robotpilóta rendszert és 

korrekciós jelszolgáltatót? 

• www.agrogazda.hu/hirek/publikaciok/kezi_sorvezeto_gps_helyett_robotpilota

#ixzz5tSrWohUp 

• Dr. Anka István: A kerekes járművek járószerkezete és kormányzása 

 

http://www.agrogazda.hu/hirek/publikaciok/kezi_sorvezeto_gps_helyett_robotpilota#ixzz5tSrWohUp
http://www.agrogazda.hu/hirek/publikaciok/kezi_sorvezeto_gps_helyett_robotpilota#ixzz5tSrWohUp

