
Tóth Veronika Zsófia: 

Drónok és más eszközök közötti interakciók és a képi 

adattovábbítás fejlesztésére vonatkozó kompetenciák 

 

1. Bevezetés 

A tanulmány célja a drónok és más eszközök, mint például járművek, földi telepítésű eszközök, 

illetve más drónok közötti interakciók és a képi továbbítás fejlesztésére vonatkozó 

kompetenciák vizsgálata. A drón vagy UAV (unmanned aerial vehicle-pilóta nélküli repülő 

eszköz) olyan repülőeszköz, mely valamilyen ön- vagy távirányítással (vagy ezek 

kombinációjával) rendelkezik, emiatt fedélzetén nincsen szükség pilótára. A technológiai 

fejlődés (finommechanika, mikroelektronika) és a csökkenő árak hatására a drónok az 

átlagember számára is elérhető eszközökké váltak, így már nem kizárólag hozzáértő, képzett 

pilóták üzemeltetik a drónokat. Az egyre nagyobb hatótávolság, megnövekedett üzemidő, 

folyamatosan fejlesztett navigációjú drónok kép és hangrögzítő rendszerekkel felszerelve egyre 

komolyabb biztonságtechnikai kockázatot is jelentenek. Az eszközök kommunikációjának és 

adatrögzítő eszközökkel való felszereltségének kiemelt fontosságára az Európai Unió is 

felfigyelt. A 2019-ben elfogadott, a drónok használatára vonatkozó egységes európai 

törvénycsomag, a Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 1 az egyes műveleti 

kategóriák meghatározásakor a hatótávolságot (mely a drón és a kontroller kommunikációjának 

függvénye) és az adatrögzítővel való felszereltséget is figyelembe vette. A valós idejű, 

nagyfelbontású képtovábbítás nélkülözhetetlen eleme a biztonságos navigációjának és a precíz 

küldetésvégrehajtásnak, ugyanakkor a jelenlegi kereskedelemben kapható drónok gyenge 

interferencia-gátló képességgel és jelentős késleltetéssel rendelkeznek, így a videó 

megbízhatósága nem garantálható. Jelen munka célja a jelenleg használatos kommunikációs és 

képtovábbítási technológiák ismertetése, a fejlesztési kompetencia áttekintése.  

 

                                                
1 EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj [2021.06.19.] 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947/oj
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2. A drón és az irányító kommunikációja  

A drón átviteli rendszere a drón és a vezérléshez használt távirányító / intelligens eszköz közötti 

kommunikációt biztosítja. Az átviteli rendszer befolyásolja a drón hatótávolságát, a 

videoátvitelt, az átviteli késést és az elérhető vezérlő frekvenciákat. Jelenleg három módszer 

elterjedt a drónok irányításában, ezek a rádióhullám, 4G hálózat vagy közvetlenül ember általi 

irányítás.  

2.1. Rádióhullámokkal történő irányítás 

A bluetooth adatcseréhez használt, rövid hatótávú, vezeték nélküli szabvány.  Rövidhullámú 

rádiófrekvenciát használ. Adatátviteli sebessége 1-3 MBps, hatótávolsága jellemzően 10 méter 

beltéren, 50 méter kültéren, de a legújabb, Bluetooth 5 verzió hatótávolsága eléri a 240 métert 

is.  Alacsonyabb és játékkategóriába tartozó drónoknál alkalmazzák, mint például a DJI Tello 

és Parrot Mini. 2 

A WIFI adatcseréhez használt vezeték nélküli rádióhullámokkal történő kommunikációt 

(WLAN) megvalósító szabvány. Adatátviteli sebessége 54 MB/s, hatótávolsága jellemzően 

500-2000 méter kültéren. Az OcuSync és Lightbridge technológiához képest olcsóbb megoldás, 

ugyanakkor a hatótáv kisebb. A WIFI automatikusan vált a 2,4 vagy 5,8 GHz között a minél 

jobb kontrollálhatóság érdekében. A WIFI biztosítja a HD ready vagy más néven standard HD 

(1280X720 px) felbontású videójeltovábbítást. WIFI technológiát használó drón például a DJI 

Mavic Air. 3 

A Lightbridge megbízhatóbb, mint a WIFI, nagyobb a hatótáv is. Maximális hatótávolsága 5 

kilométer.  A DJI professzionális drónjaihoz fejlesztette ki. Lightbridge technológiát használó 

drónok: DJI Phantom 4 Pro, DJI Phantom 4 Advanced, DJI Inspire 2.A Lightbridge 

technológiával működő drónok 2,4 és 5,8 GHz-s frekvencián képesek működni. A videóképet 

HD vagy full HD minőségben biztosítja. 4 

Az OcuSync a legnagyobb hatótávolságot biztosító rádióhullámmal működő technológia. 

Kevésbé érzékeny az interferenciára, mint a WIFI, még erős rádiójelekkel terhelt környezetben 

is stabil működést biztosít. OcuSync technológiát használ például a Mavic Pro és a Phantom 4 

Pro V2.0. Elérhető a körülbelül 7-10 kilométeres hatótávolság is. A videóképet HD vagy full 

HD minőségben biztosítja. 5 ms késleltetéssel továbbítja a kontrollerrel végrehajtott 

                                                
2 Lonzetta, A. M., Cope, P., Campbell, J., Mohd, B. J.,  Hayajneh, T. (2018). Security vulnerabilities in 

Bluetooth technology as used in IoT. In: Journal of Sensor and Actuator Networks, 7(3), 28. 
3 DJI transmission systems – Wi-Fi, Ocusync & Lightbridge: https://www.heliguy.com/blogs/posts/dji-

transmission-systems-wi-fi-ocusync-lightbridge [2021.06.20.] 
4DJI Lightbridge 2Specs: https://www.dji.com/hu/lightbridge-2/info [2021.06.20.] 

 

https://www.dji.com/hu/lightbridge-2/info
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utasításokat, 10 ms késleltetéssel a videóadatot, 150 ms késleltetéssel a videót. A videó letöltési 

sebessége 40 Mb/s.5 

2.2. 4G irányítás 

 A drón vezérlés új kommunikációs fajtája a celluláris, 4. generációs mobil hálózaton keresztüli 

irányítás, ahol a drón nem a hagyományos 2.4 GHz-es frekvenciát használja. Ahol van 

mobiltelefonos lefedettség, ott a drón képes repülni. Biztonsági okokból az irányítás feltétele 

az alacsony adatkésleltetés, ami az elmúlt években elérhetővé vált LTE kapcsolattal valósulhat 

meg. 6,7 A 2,4 GHz-es csatorna alkalmazásának hátránya a rövid kommunikációs tartomány. A 

hátrány orvoslására drón alapú kísérleti platformot fejlesztettek ki a 4G hálózat értékelésére a 

levegő-föld adatátvitelhez. A kísérletek azt mutatják, hogy a 4G hálózat képes az alacsony 

magasságú levegő-föld kommunikáció támogatására, jó csatlakozással és alacsony 

adatveszteséggel, habár az adatveszteség jelentősen megnő, ha a jelerősség csökken. 8 

2.3. Drón és humán interakció  

Ezek az innovatív módszerek, amelyet összefoglaló néven természetes felhasználói 

interfésznek (natural user interfaces: NUI) neveznek, lehetővé teszik a felhasználók 

interakcióját a drónokkal gesztus, beszéd, tekintet, érintés, sőt agy-számítógép interfészek 

(BCI) segítségével. 9 A természetes felhasználói felületek lehetővé teszik a nem szakértő 

felhasználók számára, hogy rövidebb időn belül irányítsák a drónokat. Csökken tehát a képzési 

időszak, a munkaterhelés és az eszköz lezuhanásának esélye. A gesztusokkal történő irányítás 

eszköze jellemzően a Kinect érzékelő, a Leap Motion érzékelő és a BioSleeve-vel érzékelt 

elektromiográfiás jelekkel. A hanggal történő irányítás a gesztusvezérléshez hasonlóan 

késleltetést okozhat, ezenkívül a gyorsan forgó légcsavarok hangos zajt hoznak létre. Az agy-

számítógép interfész eszközök széles potenciállal rendelkeznek. 2010 óta a kutatók a BCI 

(Brain-Computer Inteface) használatát vizsgálták merevszárnyú drónok esetén, 2013-ban pedig 

megjelent az első agyvezérelt multi-rotoros drón projekt. Leggyakrabban EEG-s 

(elektroenkefalográfiás) headsettet viselve történik a drónok irányítása, amely méri az agy 

                                                
5 What Is DJI OcuSync And How Does It Work?: https://store.dji.bg/en/blog/what-is-dji-ocusync-and-how-
does-it-work [2021.06.20.] 
6 Hell, P. (2016). Drón-rendszerek biztonságos kommunikációja. In: Köztes-Európa, 8(1-2), 169-175. 
7 Guirado, R., Padró, J. C., Zoroa, A., Olivert, J., Bukva, A., & Cavestany, P. (2021). StratoTrans: Unmanned 

Aerial System (UAS) 4G Communication Framework Applied on the Monitoring of Road Traffic and Linear 

Infrastructure. In: Drones, 5(1), 10. 
8 Chen, L., Huang, Z., Liu, Z., Liu, D., Huang, X. (2018, October). 4G Network for Air-Ground Data 

Transmission: A Drone based Experiment. In: 2018 IEEE International Conference on Industrial Internet (ICII) 

(pp. 167-168). IEEE. 
9 Cauchard, J. R., E, J. L., Zhai, K. Y., Landay, J. A. (2015, September). Drone & me: an exploration into natural 

human-drone interaction. In: Proceedings of the 2015 ACM international joint conference on pervasive and 

ubiquitous computing (pp. 361-365). 

https://store.dji.bg/en/blog/what-is-dji-ocusync-and-how-does-it-work
https://store.dji.bg/en/blog/what-is-dji-ocusync-and-how-does-it-work
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elektromos aktivitását a fejbőrön, amely gépi tanulási algoritmusok segítségével dekódolódik. 

10, 11 

3. Drónok kommunikációja másik drónnal 

A drónraj drónok egysége, melyek képesek valamely feladat vagy feladatsor végrehajtására, 

melynek során önszerveződően működnek. Az ELTE Biológiai Fizika Tanszék és az MTA–

ELTE Biológiai és Statisztikus Fizikai Kutatócsoport drónrajos kutatási eredményei 2014-ben 

járták be a világot először. 12 A Vicsek Tamás által vezetett kutatócsapat készítette el a világ 

első tíz egyedből álló kültéri önszerveződő kvadrokopter flottáját. A kutatóknak terepen 

harminc valósághű szimulációban, akár ezer nagysebességű drón szoros együttműködését 

sikerült ütközésmentesen megvalósítani akadályokkal terhelt környezetben.13 A lokális 

fluktuációk kontrollálása szükséges a globális együttmozgás megtartásához, ugyanakkor 

minden eszköznek képesnek kell lennie rá, hogy szükség esetén gyorsan alkalmazkodjon a 

többi eszköz mozgásához. Az együttmozgás-reagálóképesség egyidejű fenttartásához a 

kutatócsoport kifejlesztette az időfüggő vezetői hiearchiát, mely alkalmazkodik az egyes 

eszközök változási szándékához. 14 A drónok autonómiájának hat szintje különböztethető meg, 

a nulla autonómia és a teljes autonómia között. A nulla autonómiával rendelkező drónok esetén 

a mozgás, feladatvégrehajtás teljesen ember által kontrollált, míg a teljes autonómia esetén a 

döntéseket algoritmusok hozzák meg. Az autonóm kiber-fizikai rendszerek döntéshozó 

paradigmákat alkalmaznak az adat, kontroll és feldolgozás területén. Az UAV raj érzékelői 

közé tartozik a GPS, a légsebességmérő, az akusztikus érzékelők, a kamerák. A kontrollszakasz 

az észlelés és tervezés folyamatából áll. 15 

                                                
10 Tezza, D., Andujar, M. (2019). The state-of-the-art of human–drone interaction: A survey. In: IEEE Access, 7, 

167438-167454. 
11 Marin, I., Al-Battbootti, M. J. H., Nicolae, G. O. G. A. (2020, June). Drone Control based on Mental 

Commands and Facial Expressions. In 2020 12th International Conference on Electronics, Computers and 

Artificial Intelligence (ECAI) (pp. 1-4). IEEE. 
12 Vásárhelyi, G., Virágh, C., Somorjai, G., Tarcai, N., Szörényi, T., Nepusz, T., Vicsek, T. (2014, September). 

Outdoor flocking and formation flight with autonomous aerial robots. In: 2014 IEEE/RSJ International 

Conference on Intelligent Robots and Systems (pp. 3866-3873). IEEE. 
13 Beszélgető drónrajok, összehangolt repülés: https://www.elte.hu/content/beszelgeto-dronrajok-osszehangolt-

repules.t.17006 [2021.06.22.] 
14 Balázs, B., Vásárhelyi, G., Vicsek, T. (2020). Adaptive leadership overcomes persistence–responsivity trade-

off in flocking. In: Journal of the Royal Society Interface, 17(167), 20190853. 
15 Campion, M., Ranganathan, P., Faruque, S. (2018, May). A Review and Future Directions of UAV Swarm 

Communication Architectures. In EIT (pp. 903-908). 
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4. Drón és egyéb földi eszközök kommunikációja  

4.1. Drónok és töltőállomás összeköttetése 

A drónok és töltőállomásaik közötti összeköttetés létesítésére több módszer is rendelkezésre 

áll. A legelterjedtebb a hagyományos, akkumulátoros megoldás, jellemzően töltőkábellel 

történő töltéssel.  Ez a módszer azonban nem nyújt lehetőséget tartós repülésre, a kis 

energiasűrűségből eredően. Az akkumulátoros drónok támogatására lehetőséget kínálnak a 

vezetékes drónok, a töltőállomások és a repülés közbeni lézersugaras töltés. A töltőállomások 

dokkoló platformjainak ellátását nagykapacitású akkumulátorok, távvezetékek vagy napelemek 

biztosítják. A lézersugaras töltés előnye, hogy vezeték nélküli módszer és a drón repülés közben 

is töltődhet. A vezetékes drónok optikai kábelei sok kilowatt áram továbbítását teszik lehetővé 

nagy intenzitású fényt alkalmazva. A hibrid drónok esetén az akkumulátor mellett 

üzemanyagcellák, napelemek vagy szuperkondenzátorok egészítik ki a rendszert. 16 

 

4.2. Drónok és földi járművek összeköttetése 

A drónok, bevethetők földi járművek hálózatával együtt. Olyan helyzetekben, amikor nem áll 

rendelkezésre infrastruktúra, a drónokat mobil infrastruktúra-elemként lehet telepíteni. A drón 

és az autó közötti kommunikáció eléri a három kilométert kevéssé beépített területen és ötven 

százalék szállítási sikerarányt 2,7 kilométeres hatótávolságon belül. Az UAV-k 

együttműködhetnek egy adott hálózat földi járműveivel is, lehetővé téve a közöttük lévő 

adatcsere javítását. A technika a jármű mozgékonysága miatt különbözik a földi állomásokkal 

való kommunikációtól.17Az egyes járművek közti kommunikációban relé funkciót töltenek be, 

képesek az adatokat továbbítani akkor is, ha nincs közöttük közvetlen multihop kapcsolat és a 

közvetlen jármű-jűrmű kommunikáció nem lehetséges. (például magas épületek, hegyek 

közötti terület) az UAV-k és az autók közötti optimális kapcsolat érdekében meg kell találni az 

optimális helyet és magasságot az UAV-k elhelyezéséhez, hogy megfelelő jeleket tudjanak 

továbbítani a földi járművek felé. Törekvések zajlanak a hálózati kapacitás, illetve a hálózat 

élettartamának maximalizására érdekében.18  

 

                                                
16 Boukoberine, M. N., Zhou, Z., & Benbouzid, M. (2019, October). Power supply architectures for drones-a 

review. In: IECON 2019-45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (Vol. 1, pp. 5826-

5831). IEEE. 
17 Hadiwardoyo, S. A., Hernández-Orallo, E., Calafate, C. T., Cano, J. C., Manzoni, P. (2018). Experimental 

characterization of UAV-to-car communications. In: Computer Networks, 136, 105-118. 
18 Hadiwardoyo, S. A., Calafate, C. T., Cano, J. C., Krinkin, K., Klionskiy, D., Hernández-Orallo, E., & 

Manzoni, P. (2020). Three dimensional uav positioning for dynamic uav-to-car communications. In: Sensors, 

20(2), 356. 
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5. Képi adattovábbítás fejlesztésére vonatkozó kompetenciák 

A valós idejű, nagyfelbontású képtovábbítás nélkülözhetetlen eleme a drón biztonságos 

navigációjának és a nem hobbi célú repülések esetén a precíz küldetésvégrehajtásnak is. A 

jelenlegi kereskedelemben kapható drónok azonban gyenge interferencia-gátló képességgel és 

jelentős késleltetéssel rendelkeznek, így a videó megbízhatósága nem garantálható. A hálózati 

képátvitel során pixel hozzáférés alapján történik a továbbítás, melyre azonban nagy erőforrás-

fogyasztás jellemző. Ezért nyilvános, 4G mobilhálózaton alapuló mérési és irányítási hálózatot 

fejlesztettek ki. A rendszer mind a drón irányításában, mind a képátvitel tekintetében jelentős 

fejlődést biztosít. 19 Az 5G legfontosabb kihívása mindenütt elérhető kapcsolat biztosítása a 

különféle típusú készülékekhez. A pilóta nélküli légi járművek várhatóan fontos elemei lesznek 

a közelgő fejlesztésnek, amelyek potenciálisan megkönnyítik a vezeték nélküli sugárzást és 

támogatják a nagy sebességű adásokat, a megbízható, alacsonykésésű kommunikációt, a 

„network slicing” és a mobil peremhálózati számítástechnikai megoldásokat 20,21 A 

transzmissziós rendszernek nagy szerepe van az energiamegtakarításban is, szimulációban 

sikerült 50% energiát megtakarítani transzmissziós ütemezési séma felhasználásával 22 2020 

novemberében a Vodafone és az Ericsson sikeresen tesztelték az 5G drónok légi folyosóit a 

Vodafone 5G mobilitási laboratóriumában, Aldenhovenben, Németországban, mivel a két 

vállalat egy lépéssel közelebb került az 5G drónok valós használatának lehetővé tételéhez. 23 

6. Összefoglalás 

A tanulmányban bemutatásra kerültek a drónok különböző kommunikációs csatornái és a képi 

továbbítás fejlesztésére vonatkozó kompetenciák. Az irányító és a drón, a drón-drón és a drón-

földi eszköz kommunikációjának megvalósításához eltérő technológiák szükségesek. A repülés 

precíz, megbízható kivitelezéséhez és a küldetések végrehajtásához alapvető fontosságú a 

megbízhatóan működő kommunikáció. Az 5G hálózat bevezetése újabb mérföldkövet jelent a 

dróntechnológia tekintetében mind a hatótávolság növekedése, mind a képtovábbítás 

                                                
19 Guo, J., Li, X., Lv, Z., Yang, Y., Li, L. (2020). Design of real-time video transmission system for drone 
reliability. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 790, No. 1, p. 012004). IOP 

Publishing. 
20 Li, B., Fei, Z., Zhang, Y. (2018). UAV communications for 5G and beyond: Recent advances and future 

trends. In: IEEE Internet of Things Journal, 6(2), 2241-2263. 
21 Muzaffar, R., Raffelsberger, C., Fakhreddine, A., Luque, J. L., Emini, D., Bettstetter, C. (2020, June). First 

experiments with a 5G-Connected drone. In: Proceedings of the 6th ACM Workshop on Micro Aerial Vehicle 

Networks, Systems, and Applications (pp. 1-5) 
22 Li, K., Ni, W., Wang, X., Liu, R. P., Kanhere, S. S., Jha, S. (2015). Energy-efficient cooperative relaying for 

unmanned aerial vehicles.In:  IEEE Transactions on Mobile Computing, 15(6), 1377-1386. 
23 Dan Oliver: 5G drones: everything you need to know https://www.5gradar.com/news/5g-drones-take-to-
the-skies [2021.06.25.] 

https://www.5gradar.com/news/5g-drones-take-to-the-skies
https://www.5gradar.com/news/5g-drones-take-to-the-skies
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tekintetében. Az agyhullámok segítségével történő drónirányítás, az önszerveződő drónrajok 

alapvetően változtatják meg az eddig ismert dróntechnológiát.  
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