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Kaardiandmeid koostavad seireviisid:

 Ag Leader OptRx aktiivandur

 MESA 2 väliarvuti

 Yara N-sensor

 Yara N-sensor ALS T3

 Sentinel2 satelliitseire

 Drooniseire, eBee+



Tehnilise andmekogumise viisid:

 Seire: andmed kogutakse eraldi tehniliste vahenditega:
 Käsiseadmed

 Andurid

 Droonid

 Satelliidid

 Masinandmed: andmed salvestatakse masina poolt samaaegselt vastava töö 
tegemisel
 Lisaks seireandmetele võib saada yäiendavaid andmekihte: 

 Asukoha- ja efektiivsusandmed

 Põllutöömasinate tööandmed

 Saagiandmed

Tööarvestus

Täiendavad lisaandmed



Põhimõteteks peaksid olema:

 Andmekogumine peab olema ühekordne tegevus

 Andmekogumine peab kuuluma õpitud tööprotseduuri hulka

 … või olema eraldiseisev operatsioon (teenus)

 Mitte segav lisakohustus…

 Andmed peavad olema usaldusväärsed:
 Järjepidevad

 Õiged

Arusaadav, et senikaua, kui andmekogumine on keerukas lisatöö, juhuslik või
ebausaldusväärne, ei saa ka eeldada huvi tekkimist täiendavate andmete
kogumiseks.



Ag Leader OptRx

 Aktiivandur – oma valgusallikaga

 3 spektririba: punane, infrapunalähedane (NIR), infrapuna (IR)

 Väljund: 

 NDVI

 NDRE

 RED

 NIR

 IR





Väliarvuti MESA 2

 Windows 10

 8 GB RAM, kuni 128 GB SD

 7” puuteekraan (1280 x 800)

 137 x 215 x 35 mm, ~0,8 kg

 Aku 3,9Wh, ca. 8 – 10 tundi kestvat tööd

 IP68, vee- ja tolmukindel

 Põrutus- ja kukkumiskindel

 Tagakaamera 8 MP, välguga, esikaamera 2 
MP

 Sisseehitatud uBlox GNSS vastuvõtja



Fragment – katselappide mõõtmine
MESA2 + Ag Leader OptRx



AgriCon Yara N-sensor
 Aktiivandurid

 4 spektririba

 N-Sensor ALS võib olla nii katuse kui

ka poomikinnitusega

 4 spektririba

 Väljundid

 NDVI

 REIP







Kaugseire – Satelliitseire, probleemid, 
mida tähele panna…

Satelliitseire, ESThub, Maa-
ameti ja EAS ühistööna. 
Vabad andmed: Sentinel 2 
multispektraal ülesvõtted: 
ca. 2,5 päeva tagant, 

Ametlikult kuni ca. 146 pilti 
aastas. Resolutsioon: kuni 
10x10 meetrit. Üldiseks 
ülevaateks sobiv tihedus. 
Töötlusprogramm lubab 
andmeid erinevalt 
töödelda ja filtreerida, 
koostada maske ja 
valemeid. Andmeid 
kasutavad riiklikud 
struktuurid (PRIA)





Tegelikult

 Vähe pilte – põhiprobleem on pilvisus

 Vahelduv pilvisus võib väga lihtsalt muutuda valeks tulemuseks

 Suuremate pindalade korral võib esineda asukohanihe

 Väikese piirkonna välja”lõikamine” on lisatöö

 Tulemuste kasutamiseks:

 Peab tundma tausta /tuttav koht, aerofotod, põllukaardid, …

 Visuaalne ülevaade



Keskmise NDVI muutus juuni lõikes



Kaugseire – Drooniseire, probleemid, 
mida tähele panna…

 Maaülikool kasutab eBee minilennukit erinevate kaameratega, sh. meie 
puhul eelkõige multispektraalkaameraga. See võimaldab saada nii 
visuaalse (RGB) kui ka NDVI ülesvõtte.



Probleemid:

 Ilm, tuul

 Andmeside

 Andmetöötluse aeg, RGB vaade vajab sisuliselt topelt-andmetöötlust

 Mida tähele panna:

 RGB ülesvõtte kontroll

 Jällegi, peab olema tuttav tööpiirkonnaga…



Mosaiikpilt – tuul ~6 m/s



Fragment tavapärase resolutsiooniga – 3 m



Fragment maksimaalse resolutsiooniga -11 cm
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